
1 

РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА – 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

Т
О

П
 Н

О
В

И
Н

 (
Т

Р
А

В
Е

Н
Ь

) 

ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ ОБЛАСНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО ПРОЄКТУ «МІЙ СВІТ ПСИХОЛОГІЇ» (ст. 3) 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (ст. 4) 

ЕФЕКТИВНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПЕРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ НУШ  
І РОЛЬ СПЕЦІАЛІСТА ПСИХОЛОГІЧНОРЇ СЛУЖБИ В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ (ст. 3) 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – ВИКЛИК ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ (ст. 3) 

ОБЛАСНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «ТЕХНІЧНІ ТА ПРОГРАМОВАНІ ЗАСОБИ ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ УРОКУ»  (ст. 2) 

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ  
ДИТИНИ ЗА ПРОГРАМОЮ «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» (ст. 2) 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ «НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ» (ст.2) 

ОНЛАЙН-ЗАНЯТТЯ ОБЛАСНОЇ ШКОЛИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-МЕТОДИСТА (ст. 3) 

ПРО ВИКЛИКИ ЦЬОГОРІЧНОГО ЗНО (ст. 2) 

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З ОСОБЛИВИМИ  
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (ст. 4) 

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ВІДПОВІДАЄМО НА ВИКЛИКИ (ст. 4) 

 

 

 

 

ТРИВАЄ РЕЄСТРАЦІЯ НА ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ (ст. 4) 



2 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ «НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ» 

В умовах карантину важливо знати про те, 

чи забезпечується право здобувачів освіти на 

освітні послуги, яким чином та наскільки 

ефективно реалізується це право, дослідити 

ситуацію з організацією дистанційного навчання, 

з’ясувати проблеми, які виникли у батьків та 

дітей, та дізнатися думку батьків щодо 

дистанційного навчання. 

Щоб дати відповідь на ці питання, Служба 

освітнього омбудсмена з 8 по 13 квітня 2020 року 

провела опитування батьків дітей, які навчаються 

у закладах загальної середньої освіти. 

Важливо зазначити, що проведене 

опитування не є репрезентативним у значенні 

повноцінного соціологічного наукового 

дослідження. Це орієнтовна модель проблем,  

з якими учні та їхні батьки зіткнулися під час 

карантину. З результатами опитування можна 

ознайомитися у звіті, який наданий Службою. 

 

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3800-

rezultati-opituvannya-navchannya-ditej-pid-chas-

karantinu  

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ЗА ПРОГРАМОЮ «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» 

7 травня на базі Сумського ОІППО відбувся 

обласний онлайн-семінар «Особливості 

реалізації діяльнісного підходу у формуванні 

життєвої компетентності особистості дитини 

дошкільного віку за програмою «Впевнений 

старт». Захід проводився  для педагогічних 

працівників закладів дошкільної освіти 

19 об’єднаних територіальних громад  та  міст  

Глухів, Конотоп, Шостка. Міщенко Л.Б., методист  

з дошкільної освіти навчально-методичного 

відділу координації освітньої діяльності  

та професійного розвитку  СОІППО, ознайомила 

учасників з особливостями реалізації 

діяльнісного підходу. Також своїм досвідом 

поділилися педагоги закладів дошкільної освіти 

області. 

 

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3782-

osoblivosti-realizatsiji-diyalnisnogo-pidkhodu-u-

formuvanni-zhittevoji-kompetentnosti-osobistosti-ditini-

Згідно з планом  роботи кафедри «Освітніх 

інформаційних технологій» Сумського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти  

28 травня 2020 року о 10.00 год. відбувся 

обласний науково-практичний семінар, який у 

форматі відеоконференції об’єднав  

181 освітянина. 

Під час роботи науково-практичного 

семінару відбулися презентації нової 

широкоформатної інтерактивної дошки Intech; 

портативної документ-камери ElMO МХ-1 

з  роздільною здатністю 4К; цифрової лабораторії 

neulog (неолог) «Панда», робото-технічного набору 

PingPong CUBE та навчально-розвиваючої гри  Scottie 

Go Edu. Крім цього екслюзивний представник ТОВ 

Proxima service презентував виробничу платформу 

Camtouch — інноваційний пристрій, який дозволяє 

будь-яку поверхню перетворити на інтерактивну.  
 

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3824-

ОБЛАСНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «ТЕХНІЧНІ ТА ПРОГРАМОВАНІ 
ЗАСОБИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ УРОКУ» 

ПРО ВИКЛИКИ ЦЬОГОРІЧНОГО ЗНО 

28 травня 2020 року, з метою обговорення 

питань зі створення безпечних умов проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання в період 

карантину та стану підготовки області до ЗНО-2020, 

Харківський регіональний центр оцінювання 

якості освіти  провів нараду у форматі Zoom для 

начальників органів управління освітою та 

відповідальних осіб за ЗНО в округах.  
На нараді були присутні представники 

Департаменту освіти області, ХРЦОЯО, куратор 

області з питань ЗНО, завідувач навчально-

методичного відділу моніторнгу якості освіти та ЗНО 

Сумського ОІППО, начальники місцевих органів 

управління освітою та відповідальні особи за ЗНО 

міст Глухів, Конотоп, Охтирка, Конотоп, Ромни, 

Суми, Шостка.  

 

Докладніше за посиланням: 
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3818-pro

-vikliki-tsogorichnogo-zno2020  

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3800-rezultati-opituvannya-navchannya-ditej-pid-chas-karantinu
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3800-rezultati-opituvannya-navchannya-ditej-pid-chas-karantinu
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3800-rezultati-opituvannya-navchannya-ditej-pid-chas-karantinu
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3782-osoblivosti-realizatsiji-diyalnisnogo-pidkhodu-u-formuvanni-zhittevoji-kompetentnosti-osobistosti-ditini-doshkilnogo-viku-za-programoyu-vpevnenij-start
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3782-osoblivosti-realizatsiji-diyalnisnogo-pidkhodu-u-formuvanni-zhittevoji-kompetentnosti-osobistosti-ditini-doshkilnogo-viku-za-programoyu-vpevnenij-start
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3782-osoblivosti-realizatsiji-diyalnisnogo-pidkhodu-u-formuvanni-zhittevoji-kompetentnosti-osobistosti-ditini-doshkilnogo-viku-za-programoyu-vpevnenij-start
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3824-oblasnij-naukovo-praktichnij-seminar-tekhnichni-ta-programovani-zasobi-dlya-stvorennya-interaktivnikh-elementiv-uroku
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3818-pro-vikliki-tsogorichnogo-zno2020
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3818-pro-vikliki-tsogorichnogo-zno2020
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ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ ОБЛАСНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО ПРОЄКТУ  
«МІЙ СВІТ ПСИХОЛОГІЇ» 

Відповідно до плану роботи навчально-

методичного центру психологічної служби 

комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти протягом лютого 

– квітня 2020 року в області реалізовано дистанційний 

проєкт «Мій світ психології».  

Проєкт започатковано у 2015 році з метою 

підвищення рівня психологічної культури здобувачів 

освіти, їх мотивації до саморозвитку, самопізнання. 

Учасники проєкту – учні 9-11 класів закладів 

загальної середньої освіти. У 2020 році до участі  

в проєкті зареєструвалося 244 старшокласники з  

34 районів, міст, об’єднаних територіальних громад.  

Проєкт реалізовувався у 2 етапи. На першому 

етапі учням необхідно було надати відповіді на 

тестові завдання з теми «Стрес», на ІІ етапі – створити 

ментальну карту до поняття «Резилієнс».  

За результатами участі у двох етапах 28 учасників 

відзначено дипломами, з них перших 10 – дипломами 

І ступеня. 

 

Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3792-

pidvedeno-pidsumki-oblasnogo-distantsijnogo-proektu-

mij-svit-psikhologiji   

ОНЛАЙН-ЗАНЯТТЯ ОБЛАСНОЇ ШКОЛИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-МЕТОДИСТА 

Питанням специфіки та особливостям 

структурування власної методичної розробки було 

присвячено онлайн-заняття обласної школи 

майбутнього вчителя-методиста, яке відбулося  

27 травня 2020 року в Сумському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти. 

У ході віртуальної комунікації Нікітін Ю.О., 

ректор Сумського ОІППО, д.істор.н., доцент 

висвітлив питання андрагогічної взаємодії та висловив 

загальні зауваження, рекомендації до написання 

власної методичної розробки. 

Зі словами актуальності та важливості теми 

зібрання до учасників звернулась Удовиченко І.В., 

проректор з науково-педагогічної та методичної 

роботи Сумського ОІППО, д.пед.н., доцент, 

ознайомивши присутніх із нормативно-правовою 

базою, специфікою та особливостями моделювання 

власної методичної розробки. 

Під час дидактичного тренінгу «Від педагогічної 

ідеї – до практичної реалізації» Сєрих Л.В., завідувач 

кафедри теорії і змісту освіти Сумського ОІППО, 

к.пед.н., доцент, зосередила увагу на правильності 

визначення об’єкта й предмета дослідження.  

По закінченню роботи учасники онлайн-заняття 

обласної школи майбутнього вчителя-методиста 

отримали методичні рекомендації.  

 

Докладніше за посиланням: 

 http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3815-

onlajn-zanyattya-oblasnoji-shkoli-majbutnogo-vchitelya-

ЕФЕКТИВНИЙ ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПЕРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ НУШ  
І РОЛЬ СПЕЦІАЛІСТА ПСИХОЛОГІЧНОРЇ СЛУЖБИ В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Про те, якою має бути організаційно-методична 

модель психологічного супроводу першокласників у 

НУШ, обговорювали з відповідальними за діяльність 

психологічної служби у районах, містах та об’єднаних 

територіальних громадах під час вебінару, 

проведеного навчально-методичним центром 

психологічної служби комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти 21 травня 2020 року.  

Актуальність заходу була обумовлена початком 

роботи практичних психологів закладів загальної 

середньої освіти над плануванням на наступний 

навчальний рік,  а тому досить важливо врахувати ті 

вимоги, що їх висуває НУШ. 

 

Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3807-

efektivnij-psikhologichnij-suprovid-pershoklasnikiv-v-

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – ВИКЛИК ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ 

У рамках проведення антикризового національного 

онлайн-EdCamp’у 2020, який цього року пройшов у 

дистанційному режимі, голова Державної служби 

якості освіти України Руслан ГУРАК презентував 

освітню політику Служби.  

У ході онлайн-спілкування він приділив увагу 

питанню дистанційного навчання в Україні. Державна 

служба якості освіти з метою вдосконалення 

організації дистанційного навчання в школах провела 

опитування учасників освітнього процесу. Загалом 

участь у ньому взяли понад 180 000 респондентів:  

100 000 батьків, 40 000 учнів, 37 000 вчителів та 3 343 

керівників шкіл. За результатами анкетування 50% 

учнів 9-11 класів подобається навчатися дистанційно. 

Також більшості школярів все ж таки бракує 

«живого» спілкування з учителями та однолітками. 

 

Докладніше за посиланням: 

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3802-

distantsijne-navchannya-viklik-dlya-ukrajinskoji-osviti   

http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3792-pidvedeno-pidsumki-oblasnogo-distantsijnogo-proektu-mij-svit-psikhologiji
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3792-pidvedeno-pidsumki-oblasnogo-distantsijnogo-proektu-mij-svit-psikhologiji
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3792-pidvedeno-pidsumki-oblasnogo-distantsijnogo-proektu-mij-svit-psikhologiji
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/05/27/novina1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.docx
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3815-onlajn-zanyattya-oblasnoji-shkoli-majbutnogo-vchitelya-metodista
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3815-onlajn-zanyattya-oblasnoji-shkoli-majbutnogo-vchitelya-metodista
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3807-efektivnij-psikhologichnij-suprovid-pershoklasnikiv-v-umovakh-nush-i-rol-spetsialista-psikhologichnorji-sluzhbi-v-tsomu-protsesi
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3807-efektivnij-psikhologichnij-suprovid-pershoklasnikiv-v-umovakh-nush-i-rol-spetsialista-psikhologichnorji-sluzhbi-v-tsomu-protsesi
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3802-distantsijne-navchannya-viklik-dlya-ukrajinskoji-osviti
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/3802-distantsijne-navchannya-viklik-dlya-ukrajinskoji-osviti
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

28 травня 2020 року кафедрою педагогіки, 

спеціальної освіти та менеджменту КЗ Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти було проведено ІV-у Всеукраїнську науково-

практичну конференцію «Інноваційні технології 

розвитку особистісно-професійної компетентності 

педагогів в умовах післядипломної освіти», в якій 

узяли участь 165 дослідників з різних міст України: 

Києва, Дніпра, Полтави, Чернівців, Ужгорода тощо.  

Пленарне засідання урочисто відкрив ректор 

КЗ Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, доктор історичних наук, доцент 

Нікітін Юрій Олександрович. Модератором 

конференції була в.о. завідувача кафедри педагогіки, 

спеціальної освіти та менеджменту КЗ Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти, кандидат педагогічних наук Єфремова Г.Л. 

Конференція охопила роботу 10 секцій, кожна  

з яких була присвячена окремим аспектам розвитку 

особистісно-професійної компетентності педагогів. 

У фокусі уваги науковців, у першу чергу, 

опинився сучасний стан та перспективи розвитку 

компетентнісного підходу у системі освіти України,  

а також зарубіжний досвід формування професійної 

компетентності освітян. 

 

Докладніше за посиланням: 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З ОСОБЛИВИМИ 
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

Одним із напрямів гуманізації системи освіти 

України є інтегрування дітей з особливими освітніми 

потребами в освітній простір закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти.  

Забезпечення  своєчасного соціально-

педагогічного супроводу цієї категорії здобувачів 

освіти сприяє прискоренню процесу адаптації до 

нових умов життєдіяльності та забезпечує створення 

комфортних умов для їх навчання та професійної 

підготовки. 

Підвищенню рівня поінформованості соціальних 

педагогів  закладів професійної (професійно-

технічної) освіти  із зазначеного питання було 

присвячено вебінар, проведений 27 травня 2020 року 

навчально-методичним центром психологічної 

служби комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти. 
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НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ВІДПОВІДАЄМО НА ВИКЛИКИ 

27 травня 2020 року відбувся  науково-

методичний міст – зустріч представників Міністерства 

освіти і науки України та тренерів НУШ (фахівців 

ОІППО та академій післядипломної освіти), учасників 

Всеукраїнського експерименту з проблеми 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного 

забезпечення початкової освіти в умовах реалізації 

нового Державного стандарту початкової загальної 

освіти».  

Під час онлайн-зустрічі розглядалися питання 

реформування освіти, науково-методичний супровід 

та засоби його забезпечення. Зокрема: програми 

підвищення кваліфікації педагогів, особливості 

роботи Центрів професійного розвитку тощо. 
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ТРИВАЄ РЕЄСТРАЦІЯ НА ЄДИНИЙ ВСТУПНИЙ ІСПИТ 

Відповідно до Правил прийому для здобуття 

вищої освіти у КЗ СОІППО у 2020 році абітурієнтам з 

ОКР бакалавр для вступу за спеціальностями  

073 Менеджмент та 053 Психологія необхідно скласти 

єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ), який 

відбудеться 01 липня 2020 року.  

Реєстрація для проходження єдиного вступного 

іспиту розпочалася 12 травня і триватиме до 5 червня 

2020 року включно. 

Реєстрація цього року відбувається дистанційно, 

тому абітурієнтам необхідно надіслати на електронну 

адресу Приймальної комісії КЗ СОІППО необхідні 

документи. 

Детальну інформацію щодо процедури реєстрації 

на ЄВІ можна переглянути в розділі «Абітурієнту»  

на нашому сайті http://www.soippo.edu.ua/. 

 

Електронна адреса для прийому 

документів: ivashynal@i.ua 

Довідки за телефонами: 

099 445 7458 (Івашина Людмила Петрівна, 

відповідальний секретар Приймальної комісії); 

066 830 2735 (Дранник Ірина Володимирівна, 

адміністратор ЄДЕБО) 

Бажаємо успішного складання ЄВІ та вдалого 

вступу усім абітурієнтам! 
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