
1 

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА – 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Т
О

П
 Н

О
В

И
Н

 (
К

В
ІТ

Е
Н

Ь
) 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ — ОСНОВА ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ  

Інноваційна діяльність педагогів стає 

основним шляхом реалізації модернізаційних 

реформ в освіті сьогодення та одним із суттєвих 

напрямів переходу до моделі передового 

розвитку України в цілому. 

З метою підвищення ефективної взаємодії в 

науковій сфері між місцевими органами 

управління освітою та КЗ СОІППО визначено 

координаторів з питань організації 

експериментальної роботи та інноваційної 

діяльності в закладах освіти, які протягом п’яти 

років спільно з керівниками лабораторій, 

експериментів та проектів та працівниками 

науково-видавничого відділу інституту 

працюють над реалізацією головних завдань 

розвитку експериментальної роботи в освітньому 

просторі Сумської області. 

За результатами спільної роботи 

підготовлено п’яте видання «Анотований каталог 

публікацій із інноваційної освітньої діяльності та 

експериментальної роботи педагогічних 

працівників Сумської області за 2019 рік», що 

схвалений експертною комісією та рішенням 

вченої ради КЗ СОІППО до друку та практичного 

використання. 
З опублікованими матеріалами можна 

ознайомитися на сайті КЗ СОІППО в розділі «Наукова 

робота» або за посиланням.  

Дякуємо місцевим органам управління освітою 

за плідну роботу та маємо надію на подальшу 

співпрацю для спільного покращення і розвитку 

вітчизняного освітнього простору.  
Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3765-

innovatsijna-diyalnist-osnova-pokrashennya-yakosti-

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ СУМЩИНИ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ 
ФОРМОЮ НАВЧАННЯ РОЗПОЧАТО 

Відповідно до плану роботи КЗ СОІППО на 

2020 рік, графіку курсів підвищення кваліфікації 

керівних і педагогічних кадрів, навчально-

допоміжного персоналу в галузі освіти на квітень 

2020 року, зміни до якого затверджені наказом 

КЗ СОІППО від 18.04.2020 № 46-ОД «Про 

особливості провадження освітнього процесу 

протягом карантину». 

Близько тисячі педагогів Сумщини пройшли 

онлайн-реєстрацію на квітневі курси 2020 року, 

що будуть проходити виключно за дистанційною 

формою навчання з використанням системи 

MOODLE та MICROSOFT TEAMS. 

Робота курсів (зарахування на курси підвищення 

кваліфікації та безпосереднє навчання у своїй 

Команді) розпочалася о 9.30 з вивченням  основ 

інфомедійної грамотності. У режимі відео-(аудіо-) 

конференції та з можливістю роботи у чаті  слухачі 

курсів разом з викладачами кафедри освітніх та 

інформаційних технологій інституту Павленко І.М., 

Посною Л.В., Шевченко Т.О. знайомились із 

сучасними інформаційними новинками в освіті, з 

одним із інструментів дистанційної освіти. 

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3754-

aprobatsiyu-pidvishchennya-kvalifikatsiji-pedagogiv-

sumshchini-za-distantsijnoyu-formoyu-navchannya-

З метою вдосконалення матеріально-

технічного та методичного забезпечення 

діяльності соціальних педагогів, підвищення 

якості та ефективності їх роботи протягом 

лютого – квітня 2020 року проведено обласний 

огляд-конкурс серед кабінетів соціальних 

педагогів закладів освіти усіх типів. 

Конкурс проходив у два етапи.  

Перший (зональний) етап конкурсу 

проведено у лютому – березні 2020 року в 

закладах освіти районів, міст та об’єднаних 

територіальних громад. 
За інформацією органів управління освітою, на 

етапі підготовки до конкурсу адміністрацією закладів 

освіти проведено певну роботу щодо покращення 

умов праці соціальних педагогів.  

Для участі у ІІ етапі конкурсу, що проходив 

протягом березня – квітня 2020 року, було заявлено 16 

кабінетів, із них 14 – кабінети соціальних педагогів 

закладів загальної середньої освіти, 1 – кабінет 

соціального педагога школи-інтернату, 1 – кабінет 

соціального педагога закладу передфахової вищої 

освіти.  
Рішенням фахового журі І місце присвоєно 

кабінету соціального педагога Старосільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Нижньосироватської сільської ради Сумського 

району (директор Іщенко С.І., соціальний 

педагог Каблюк В.В.) 

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3773-

pidvedeno-pidsumki-oblasnogo-oglyadu-konkursu-na-

ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ ОБЛАСНОГО ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ НА КРАЩИЙ КАБІНЕТ 
СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/naukova-robota/innovatsijna-diyalnist-doslidno-eksperimentalna-robota
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3765-innovatsijna-diyalnist-osnova-pokrashennya-yakosti-osviti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3765-innovatsijna-diyalnist-osnova-pokrashennya-yakosti-osviti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3754-aprobatsiyu-pidvishchennya-kvalifikatsiji-pedagogiv-sumshchini-za-distantsijnoyu-formoyu-navchannya-rozpochato
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3754-aprobatsiyu-pidvishchennya-kvalifikatsiji-pedagogiv-sumshchini-za-distantsijnoyu-formoyu-navchannya-rozpochato
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3754-aprobatsiyu-pidvishchennya-kvalifikatsiji-pedagogiv-sumshchini-za-distantsijnoyu-formoyu-navchannya-rozpochato
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3773-pidvedeno-pidsumki-oblasnogo-oglyadu-konkursu-na-krashchij-kabinet-sotsialnogo-pedagoga-zakladu-osviti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3773-pidvedeno-pidsumki-oblasnogo-oglyadu-konkursu-na-krashchij-kabinet-sotsialnogo-pedagoga-zakladu-osviti
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SKYPE-ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ ТВОРЧОЇ ГРУПИ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Відповідно до плану роботи Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти на 2020 

рік, 15 квітня методистом з фізичної культури 

навчально-методичного відділу координації освітньої 

діяльності та професійного розвитку Деменковим Д.В. 

було проведено ІV засідання обласної творчої групи 

для вчителів фізичної культури через програмне 

забезпечення «Skype» за темою «Організація 

навчально-виховної та фізкультурно-оздоровчої 

роботи у 1-4 класах в умовах нової української 

школи». 

Під час роботи обласної творчої групи Деменков 

Д.В. наголосив на особливостях розвитку фізичних 

якостей в учнів 1-4 класів в умовах нової української 

школи, організації фізкультурно-оздоровчої роботи з 

учнями 1-4 класів в умовах нової української школи 

та з огляду на карантинні заходи. 

За результатами роботи учасникам обласної 

творчої групи надано методичні рекомендації.   

Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3763-

skype-zasidannya-oblasnoji-tvorchoji-grupi-vchiteliv-

ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОЧИМА ПЕДАГОГІВ ОБЛАСТІ 

У зв'язку з карантинними заходами в Україні 

щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції 

COVID-19, ефективним організаційним заходам та 

методичним рекомендаціям навчального відділу КЗ 

СОІППО стало можливим виконання освітніх 

програм  курсів  підвищення кваліфікації педагогів за 

дистанційною формою навчання. 

За перший тиждень квітня у спеціально створених 

віртуальних освітніх середовищах MOODLE та 

Microsoft Teams ефективну взаємодію з викладачами 

розпочали 152 слухача курсів підвищення 

кваліфікації. Великою перевагою програмних 

інструментів для дистанційного навчання MOODLE 

та Microsoft Teams стала можливість згуртувати 

педагогів, швидко організувати командну роботу та 

миттєво отримати зворотній зв'язок від слухачів. 

Завдяки відкритості та ініціативності учасників 

курсів підвищення кваліфікації (заступників 

директорів з навчально-виховної роботи та учителів 

музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистец

тво») кураторам груп Луценко С.М., к. н. з держ. упр., 

доцент, доцент кафедри педагогіки, спеціальної освіти 

та менеджменту), Байдак Ю.В. (к. п. н, старший 

викладач кафедри теорії і методики змісту освіти) 

вдалося зібрати перші враження від слухачів курсів 

щодо нового формату навчання. 

Відгуки слухачів курсів, заступників директорів з 

навчально-виховної роботи про дистанційну форму 

підвищення кваліфікації  

Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3768-

distantsijna-forma-pidvishchennya-kvalifikatsiji-ochima-

ОНЛАЙН-НАРАДА ДЛЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
СЛУЖБИ В РАЙОНАХ/МІСТАХ/ОТГ 

Навчально-методичним центром комунального 

закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти 16 квітня 2020 року проведено 

онлайн-нараду для відповідальних за діяльність 

психологічної служби в районах/містах/ОТГ з 

питання підготовки аналітичного та статистичного 

звітів за підсумками роботи психологічної служби 

області у 2019/2020 році. 

У ході наради було наголошено на дотриманні 

вимог щодо складання звітів як практичними 

психологами, соціальними педагогами закладів 

освіти, так і відповідальними за діяльність 

психологічної служби, акцентовано увагу на 

дотриманні спеціалістами служби Тимчасових витрат 

часу на певні види робіт в умовах карантину, 

проведенні просвітницької та профілактичної роботи 

спеціалістами служби на сторінках соціальних мереж, 

сайтів закладів освіти. 

Під час спілкування було надано відповіді на 

питання, що виникали в учасників.  

Докладніше за посиланням: 

 http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3767-

onlajn-narada-dlya-vidpovidalnikh-za-diyalnist-

psikhologichnoji-sluzhbi-v-rajonakh-mistakh-otg  

ОНЛАЙН КУРС «ЗАКЛАДИ ОСВІТИ В УМОВАХ ЕПІДЕМІЇ» 

Педагоги закладів освіти області долучилися до 

опанування онлайн-курсу «Заклади освіти в умовах 

епідемії» Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів, 

ГО «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту», який 

складено на основі рекомендацій ВООЗ, ЮНІСЕФ і 

МОЗ України та спрямовано на підвищення 

інформаційної грамотності громадян щодо протидії 

COVID-19. 

Курс складається з трьох модулів: «Основне про 

епідемії», «Безпека в закладах освіти в умовах 

епідемії коронавірусу», «Залучення дітей і молоді до 

заходів безпеки» та має загальний обсяг – 6 годин. 

Усі бажаючі можуть безоплатно пройти навчання, 

опанувавши змістові блоки інформації та здійснивши 

тематичне й підсумкове тестування попередньо 

пройшовши процедури авторизації та реєстрації за 

посиланням http://sepi.multycourse.com.ua/ua/  

Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3762-

onlajn-kurs-zakladi-osviti-v-umovakh-epidemiji   

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3763-skype-zasidannya-oblasnoji-tvorchoji-grupi-vchiteliv-fizichnoji-kulturi
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3763-skype-zasidannya-oblasnoji-tvorchoji-grupi-vchiteliv-fizichnoji-kulturi
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/17/novyna5/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/17/novyna5/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/17/novyna5/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2.pdf
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3768-distantsijna-forma-pidvishchennya-kvalifikatsiji-ochima-pedagogiv-oblasti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3768-distantsijna-forma-pidvishchennya-kvalifikatsiji-ochima-pedagogiv-oblasti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3767-onlajn-narada-dlya-vidpovidalnikh-za-diyalnist-psikhologichnoji-sluzhbi-v-rajonakh-mistakh-otg
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3767-onlajn-narada-dlya-vidpovidalnikh-za-diyalnist-psikhologichnoji-sluzhbi-v-rajonakh-mistakh-otg
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3767-onlajn-narada-dlya-vidpovidalnikh-za-diyalnist-psikhologichnoji-sluzhbi-v-rajonakh-mistakh-otg
http://sepi.multycourse.com.ua/ua/
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3762-onlajn-kurs-zakladi-osviti-v-umovakh-epidemiji
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3762-onlajn-kurs-zakladi-osviti-v-umovakh-epidemiji


4 

НІЩО ТАК НЕ ОБ’ЄДНУЄ, ЯК СПІЛЬНА СПРАВА 

Саме такою спільною справою для практичних 

психологів закладів освіти області став Тиждень 

психології, що проходив за ініціативи навчально-

методичного центру психологічної служби 

комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти з 21 до 24 квітня 

2020 року. Тиждень проходив під гаслом «Психологія 

у моєму житті».  

Особливістю цьогорічного Тижня психології є 

те, що він проходив онлайн з використанням 

соціальної мережі Facebook. На своїх сторінках 

практичні психологи закладів дошкільної, загальної 

середньої, професійної (професійно-технічної) освіти 

запропонували дітям, батькам, педагогам 

найрізноманітніші форми участі. Це створення 

відеороликів «Психологія в житті кожної людини – 

це…»; відеоматеріалів про психологію, про родинні 

цінності; складання віршів; створення 

інсталяцій;  розробка авторських ігор; написання 

листів психологу; психологічний кольоровий квест; 

флешмоб серед педагогів і ще багато чого цікавого.  

Як засвідчив Тиждень, використання цих форм 

дистанційно є досить ефективним. Крім того, 

соціальні мережі дозволили залучити велику 

аудиторію дітей та дорослих.  

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3775-

nishcho-tak-ne-ob-ednue-yak-spilna-sprava  

ОСОБИСТІСНА БЕЗПЕКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОЯВІВ НАСИЛЬСТВА  
В УМОВАХ ВИМУШЕНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ 

Питання попередження будь-яких проявів 

насильства щодо дітей у сім’ї є одним із актуальних в 

умовах сьогодення, адже вимушена ізоляція не сприяє 

вирішенню проблеми, а навпаки з певних причин 

посилює її. За інформацією ГО ЛаСтрада-Україна, за 

місяць карантину (12 березня – 12 квітня 2020 року) 

на Національну гарячу лінію з попередження 

домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної 

дискримінації надійшло 2051 звернення стосовно 

домашнього насильства (для порівняння: за лютий 

надійшло 1273 звернення).  

Обговоренню питання співпраці суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання насильству, 

було присвячено регіональну відеоселекторну нараду 

«Виконання постанови КМУ від 22.08.2018 № 658 

«Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії 

насильству та насильству за ознакою статі» в умовах 

запровадження карантинних заходів у державі», що 

відбулася 21 квітня 2020 року. У роботі наради взяла 

участь Ірина Марухина — завідувач навчально-

методичного центру психологічної служби 

комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти.  

Робота закладів освіти щодо попередження 

домашнього насильства здійснюється в межах 

повноважень, визначених відповідними 

нормативними документами, та передбачає, перш за 

все, проведення просвітницько-профілактичної 

роботи з батьками щодо недопущення випадків 

жорстокого поводження з дітьми в сім’ях.  

Так, на сайтах закладів освіти в рубриках 

«Психологічна служба», «Батьківська сторінка» 

спеціалістами психологічної служби оприлюднюється 

інформація щодо оптимізації батьківсько-дитячих 

стосунків, способів подолання напруги, тривожності, 

збереження психічного здоров’я дітей та дорослих 

вумовах карантину.  

Нагадуємо, проконсультуватися з питання 

домашнього насильства можна цілодобово за 

безкоштовними номерами Національної гарячої лінії з 

попередження домашнього насильства, торгівлі 

людьми та ґендерної дискримінації: 0 800 500 335  

(зі стаціонарних) та 116 123 (з мобільних).  

Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3769-

osobistisna-bezpeka-ta-poperedzhennya-proyaviv-

nasilstva-v-umovakh-vimushenoji-izolyatsiji   

ГОТУЄМОСЯ ДО ЗНО З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ ДИСТАНЦІЙНО 

Відповідно до плану роботи Сумського ОІППО 

на 2020 рік, 8 квітня 2020 року відбувся методичний 

порадник (вебінар) «Особливості підготовки учнів 11 

класів до ЗНО, ДПА з української мови та літератури» 

для вчителів-філологів Сумського району. Шерстюк 

Л.М., методист з української мови та літератури 

навчально-методичного відділу координації освітньої 

діяльності та професійного розвитку Сумського 

ОІППО, ознайомила педагогів з організаційно-

методичними аспектами проведення ЗНО-2020 з 

української мови й літератури; проаналізувала 

результати ЗНО-2019 (найскладніші завдання з 

української мови та літератури минулих років); надала 

поради до виконання тестових завдань різних форм, 

організації самоосвітньої діяльності вчителів з 

підвищення власного фахового рівня. 

Особливий акцент був зроблений на 

особливостях організації дистанційної підготовки 

учнів до складання ЗНО: використання онлайн 

платформ, електронних освітніх ресурсів, 

можливостей відеоуроків тощо. 

Для учасників вебінару розміщені  методичні 

рекомендації з підготовки учнів до складання ЗНО  

з української мови та літератури. 

Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3750-

gotuemosya-do-zno-z-ukrajinskoji-movi-ta-literaturi-

distantsijno  

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3775-nishcho-tak-ne-ob-ednue-yak-spilna-sprava
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3775-nishcho-tak-ne-ob-ednue-yak-spilna-sprava
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3769-osobistisna-bezpeka-ta-poperedzhennya-proyaviv-nasilstva-v-umovakh-vimushenoji-izolyatsiji
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3769-osobistisna-bezpeka-ta-poperedzhennya-proyaviv-nasilstva-v-umovakh-vimushenoji-izolyatsiji
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3769-osobistisna-bezpeka-ta-poperedzhennya-proyaviv-nasilstva-v-umovakh-vimushenoji-izolyatsiji
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3750-gotuemosya-do-zno-z-ukrajinskoji-movi-ta-literaturi-distantsijno
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3750-gotuemosya-do-zno-z-ukrajinskoji-movi-ta-literaturi-distantsijno
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3750-gotuemosya-do-zno-z-ukrajinskoji-movi-ta-literaturi-distantsijno

