


НТП,  рамкова навчальна 
програма  курсу за вибором 

«Lean-логістика в географії», 
побудовані згідно з вимогами 
НУШ, доповнені навігатором 

сторінками Е-збірника, які 
можуть бути використані в 

дистанційному навчанні учнів  
 

Дистанційне навчання: логістичне лото 
Е-збірника «Lean-логістика в географії» 

Удовиченко І.В.  Lean-логістика в 
географії навч. програма елективного 
курсу: для профільного навчання в                  

11-х кл.  ⁄  І.В. Удовиченко. – Суми: 

НВВ СОІППО, 2011. – 20 с. 

Удовиченко І.В., 
проректор з науково-

педагогічної та 
методичної роботи 

СОІППО, доктор 
педагогічних наук, 

доцент 



Дистанційне навчання: віртуальні 
екскурсії 

Сайт Сумського ОІППО – розділ «Сторінка 
методиста» – Учителю освітньої галузі 
«Мистецтво» – Тека на допомогу вчителям 
мистецтва – Віртуальні екскурсії – Відео для 
вчителів. Музеї світу 

Сердюк О.П., завідувач 
навчально-

методичного відділу 
координації освітньої 

діяльності та 
професійного розвитку 

Сумського ОІППО 

На допомогу вчителям мистецтва 
для дистанційного навчання учнів 

створено теку відеоматеріалів із  
19 віртуальних екскурсій до музеїв 

світу (краєзнавчий, художній, 
історичний, медичний музеї та ін.)  

https://drive.google.com/drive/folders/1UGpYjzN4ALTIScK66lE-U167nSpcTVYh
https://drive.google.com/drive/folders/1UGpYjzN4ALTIScK66lE-U167nSpcTVYh
https://drive.google.com/drive/folders/1UGpYjzN4ALTIScK66lE-U167nSpcTVYh
https://drive.google.com/drive/folders/1UGpYjzN4ALTIScK66lE-U167nSpcTVYh


Блог структуровано за  
16 розділами (від 

нормативно-правового 
забезпечення – до матеріалів із 

досвіду роботи). Зміст  
матеріалів розділів відповідає 

сучасним запитам педагогів 

Іващенко І.І.,  
методист  з 

управлінської 
діяльності навчально-
методичного відділу 

координації освітньої 
діяльності та 

професійного розвитку 
Сумського ОІППО 

Блог створено з метою формування професійної 
компетентності заступників директорів з 
навчально-виховної роботи закладів загальної 
середньої освіти, професійного розвитку 
педагогів на основі зворотньої взаємодії 
(конструктивний полілог), інформування про 
актуальне в методичній діяльності та 
організаційній роботі 

Дистанційне навчання: блог  
«Менеджер закладу освіти» 

https://upravzakladom2020.blogspot.com/


Дистанційне навчання: сайт  
«Sumska-trudove» 

Коренева І.В., 
методист  з трудового 
навчання та креслення 

навчально-
методичного відділу 

координації освітньої 
діяльності та 

професійного розвитку 
Сумського ОІППО 

Сайт створено з метою формування предметної 
компетентності  учителів галузі «Технології» 
(обслуговуючі та технічні види праць), 
консультування, інформування та надання 
дистанційної методичної допомоги вчителям 
трудового навчання Сумщини  

Сайт структуровано за 9 розділами 
(від нормативно-правового 

забезпечення – до матеріалів із досвіду 
роботи) та спрямовано на 

популяризацію сучасних технологій 
навчання змісту предмета 

https://sites.google.com/site/sumskatrudove/home
https://sites.google.com/site/sumskatrudove/home


Дистанційне навчання: форми, методи 
змішаного навчання математики 

Свєтлова Т.В.,  методист  
з математики 

навчально-методичного 
відділу координації 

освітньої діяльності та 
професійного розвитку 

Сумського ОІППО 

Запропоновано матеріали з організації 
змішаного навчання як засобу формування 

математичної компетентності учнів закладів 
загальної середньої освіти; розглянуто 

використання різних форм, методів, засобів,  
моделей змішаного навчання на уроках 

математики 

Свєтлова Т.В. Змішане навчання як засіб 
формування математичної компетентності учнів / 
Т.В. Свєтлова // Математика в школах України. – 
2020. – № 16-18 (640-642). – С. 51-55. 

https://cutt.ly/1gIUbBH


Дистанційне навчання: організація, 
засоби навчання математики 

Свєтлова Т.В.,  методист  
з математики 

навчально-методичного 
відділу координації 

освітньої діяльності та 
професійного розвитку 

Сумського ОІППО 

Свєтлова Т.В. Організація дистанційного 
навчання математики / Т.В. Свєтлова // 
Математика в школах України. – 2020. – № 13-
15 (637-639). – С. 4-10.  

Запропоновано методичні рекомендації 
щодо організації дистанційного навчання 
математики; обґрунтовано використання 
засобів  дистанційного навчання з метою  

оптимізації простору навчальної взаємодії, 
дистанційної перевірки знань, за допомогою 

навчальних тестів та організації дослідницької 
діяльності, підготовки до ЗНО з математики у 

дистанційному форматі 

https://cutt.ly/RgIUlP6


Дистанційне навчання: тести з предмета 
«Захист Вітчизни. Основи медичних знань» 

Сукачова Н.М. Контроль, корекція знань учнів 
на уроці «Захист Вітчизни. Основи медичних 
знань» : [збірник методичних матеріалів за 
результатами роботи обласної творчої групи] / 
упор. Н.М. Сукачова. –  Суми : НВВ КЗ СОІППО, 
2019. – 64 с. 

Сукачова Н.М.,  
методист  з національно-
патріотичної роботи та 

«Захисту України» 
навчально-методичного 

відділу координації 
освітньої діяльності та 
професійного розвитку 

Сумського ОІППО 

Збірник методичних матеріалів 
змодельовано за результатами роботи обласної 

творчої групи учителів предмета «Захист 
України» за напрямом контролю, корекції знань 

учнів; у збірнику запропоновано тестові 
перевірочні завдання  з предмета «Захист 

Вітчизни. Основи медичних знань»,  розроблені 
відповідно до навчальної програми  організації 
«Захист Вітчизни», які можна використати під 

час дистанційного навчання учнів     

http://surl.li/gwli


Дистанційне навчання: тести для контролю 
знань з предмета «Захист Вітчизни» 

Запропоновано тести для контролю, 
корекції знань учнів з предмета «Захист 
Вітчизни», які розроблено відповідно до  
навчальної програми «Захист Вітчизни»  

для закладів загальної середньої освіти 
(рівень стандарту) 

Сукачова Н.М.,  
методист  з національно-
патріотичної роботи та 

«Захисту України» 
навчально-методичного 

відділу координації 
освітньої діяльності та 
професійного розвитку 

Сумського ОІППО 

Сукачова Н.М. «А чи Б? Можливо В?» дидактико-
методичні матеріали для контролю знань, 10-й 
клас  / Н.М. Сукачова // «Здоров’я  та фізична 
культура»: газета ТОВ  «Видавничий дім. Перше 
вересня». – 2020. –  № 7-8  (391-392), липень-
серпень. – С. 23-38, С. 51-77. 

http://surl.li/gwli


Jamboard – онлайн-дошка для роботи в інтерактивному форматі, 
дає змогу застосовувати інструмент без реєстрації та організувати 
спільну роботу з учнями над будь-яким видом завдань у 
дистанційному режимі 

Дистанційне навчання: онлайн 
інструменти Jamboard  

Використання матеріалів розроблених розділів 
(підготовка до ЗНО з історії України, уроки 

узагальнюючого повторення з  історії, 
стародавня історія, візуальні історичні джерела) 

дає можливість учителям створювати цікаві 
онлайн-уроки. Дошку можна використовувати 

під час проведення уроків у ZOOM, GOOLE 
MEET, SKYPE тощо,  де наявна опція 

демонстрації екрана. 
Усі записи зберігаються автоматично, сервіс 

дозволяє  завантажувати  матеріали 

Третьякова О.В., 
методист  з історії, 

правознавства та курсів 
духовно-морального 

спрямування навчально-
методичного відділу 

координації освітньої 
діяльності та 

професійного розвитку 
Сумського ОІППО 

http://surl.li/hdwz
http://surl.li/hdxb
https://cutt.ly/ghq1CUs
https://cutt.ly/ghq1CUs
https://cutt.ly/ghq1CUs
https://cutt.ly/ghq1CUs
https://cutt.ly/ghq1CUs
https://cutt.ly/ghq1CUs
https://cutt.ly/ghq1CUs
https://cutt.ly/ghq1CUs
https://cutt.ly/ghq1CUs
https://cutt.ly/Ohq1vSO


Шерстюк Л.М.,  методист 
з української  мови та 

літератури  навчально-
методичного відділу 

координації освітньої 
діяльності та 

професійного розвитку 
Сумського ОІППО 

Віртуальна дошка «На часі – дистанційне 
навчання» на ресурсі Padlet (усе для 
дистанційного навчання, методичні поради, 
онлайн-сервіси, корисні ресурси тощо) 

Віртуальна дошка на ресурсі Padlet 
створена з метою:  інформування 

педагогів про дистанційне навчання; 
розміщення методичних рекомендацій 

щодо організації дистанційного 
навчання в закладах загальної середньої 

освіти; обміну досвідом між колегами з 
питань української  філології 

Дистанційне навчання: віртуальна 
дошка Padlet, – для вчителів 

української мови та літератури 

https://uk.padlet.com/lubavushka91/u0o5h72dh4zn
https://uk.padlet.com/lubavushka91/u0o5h72dh4zn


Дистанційне навчання: Google Classroom, –  
для методистів 

Сущенко А.О.,  провідний 
фахівець  навчально-
методичного відділу 

координації освітньої 
діяльності та 

професійного розвитку 
Сумського ОІППО 

Classroom - це безкоштовний сервіс для 
дистанційного навчання, що поєднує сервіси 
Google, G Svite for Eduсation, адаптовані під 
освітні задачі 

З  метою ефективного документообігу  
та оптимізації роботи навчально-
методичного відділу координації 

освітньої діяльності та професійного 
розвитку створено  робочу кімнату 
«Навчально-методичний відділ», 

інтегровану з іншими додатками Google.  
Завдання структуровано за  

8 розділами, що постійно оновлюються 
та доповнюються  


