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РОЗПОЧАТО КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗАСТУПНИКІВ 
ДИРЕКТОРІВ З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

Відповідно до наказу Департаменту світи і науки Сумської обласної державної 
адміністрації № 257-ОД 19 серпня 2020 року розпочато курси підвищення кваліфікації для 
заступників директорів з навчально-виховної роботи у зв’язку із запровадженням 
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа». 

21    слухача    курсів    привітав  ректор   інституту,   доктор   історичних    наук,   доцент  
Юрій Нікітін, який побажав заступникам директорів плідного та інформативного навчання 
й запевнив, що співробітниками та адміністрацією КЗ СОІППО створені зручні та безпечні 
умови для проведення очних занять. 

За модерації Вікторії Перлик – тренера курсів, старшого викладача кафедри 
педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту; методиста по роботі з керівними кадрами 
навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку 
КЗ СОІППО, перед початком навчання з учасниками була проведена інструктивно-
методична сесія. 

Заступникам директорів з навчально-виховної роботи було наголошено на 
важливості дотримання відповідних санітарних норм та масочного режиму для 
організації та проведення навчального процесу в безпечних умовах. Крім того, слухачі 
курсів встигли познайомитися зі своїми колегами, обрати старосту групи та ознайомитися 
з планом подальшої роботи на період занять. 

По встановленому графіку курси триватимуть з 19 по 21 серпня 2020 року. Протягом 
трьох днів заступники директорів опанують нові знання з тем: «Світоглядні засади 
концепції НУШ. Сучасний керівник закладу освіти як агент змін»; «Державний стандарт 
початкової освіти. Оцінювання в початковій освіті»; «Управління освітньою діяльністю»; 
«Ліцензування та організація діяльності закладу загальної середньої освіти»; «Інклюзивна 
освіта: нові вимоги та підходи»; «Державно-приватне партнерство в освіті». 

За результатами 30-годинного навчання слухачі курсів отримають сертифікати про 
підвищення кваліфікації з питань запровадження Концепції реалізації державної політики у 
сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». 
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ОБЛАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ МАРАФОН ТРИВАЛІСТЮ У 8 ГОДИН 

       Відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти на 2020 рік, 25 серпня 2020 року з 09.00 до 17.00 відбувся обласний методичний 
марафон «Організований початок 2020-2021 навчального року: компетентнісно-
інтегрований підхід» у формі веб-трансляції, модератором якого виступила Удовичен-
ко І.В., проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Сумського ОІППО, доктор 
педагогічних наук, доцент. Захід (станом на 17.00 25.08.2020) мав 2 326  переглядів. 
     Розпочала марафон Удовиченко І.В. висвітленням теми «Check-list професійної едукації: 
2020-2021», яка зосередила увагу на компетентному підході в організації освітнього проце-
су в закладах освіти, інтегрованому навчанню в умовах нової української школи. 
    Методисти навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професій-
ного розвитку, викладачі кафедр Сумського обласного інституту післядипломної педагогі-
чної освіти деталізували компетентнісний підхід у реалізації змісту навчання. Зокрема, за 
напрямами: 

• шкільному менеджеру: нормативно-правове забезпечення (Перлик В.В.); 

• ментору від освіти: організація освітнього процесу (Іващенко І.І.). 

     Особливості реалізації компетентнісного підходу було висвітлено методистами у кон-
тексті   розкриття    з   місту    навчальних    предметів:   українська    мова    та     література  
(Шерстюк Л.М.); історія, правознавство (Третьякова О.В.); математика (Свєтлова Т.В.); 
фізика, астрономія (Карпуша В.М.); інформатика (Черненко О.П); хімія (Метейко А.В.); 
природознавство, біологія, екологія, «Основи здоров’я» (Кісільова М.В); географія, еконо-
міка   (Попов В.Д.);    іноземна    мова   та   література:   англійська,   німецька,    французька  
(Клюніна Н.В.); зарубіжна література, мова та література корінних народів і національних 
меншин       (Чхайло  Л.М.),       фізична      культура        (Деменков Д.В.);      «Захист України»  
(Сукачова Н.М.); «Технології» (Коренева І.В.); «Мистецтво» (Сердюк О.П.). 
     Другий блок марафо ну ознаменувався спільною роботою команд Сумського ОІППО та 
Управління   Державної   служби   якості   освіти   у Сумській області на чолі з Рябухою А.П.,  
начальником Управління Державної служби якості освіти, яка висвітлила питання «Якісне 
компетентнісно-інтегроване навчання: педагогічна супервізія» та Юшко Н.В., заступником 
начальника управління-начальником інституційного аудиту Управління Державної служби 
якості освіти у Сумській області, що розкрила питання «Моніторинг якості освіти». 
    Логічним доповненням доповідей другого та третього тематичних блоків стали виступи 
методистів Сумського ОІППО за напрямами: компетентнісний підхід до вихованців закла-
дів дошкільної освіти (Міщенко Л.Б.); компетентнісний підхід до навчання учнів закладів 
загальної середньої освіти І ступеня (Шамунова К.В.); компетентнісний підхід у роботі з 
обдарованими учнями закладів загальної середньої освіти ІІ, ІІІ ступенів (Каленик О.В.); 
інтеграція виховних стратегій в освіті (Блужан Т.В.); психологічний супровід в освіті 
(Марухина І.В.). 
     У прикінцевих положеннях Удовиченко І.В. підбила підсумки методичного марафону, 
наголосивши на необхідності безперервного професійного й особистісного розвитку та 
саморозвитку педагогів. 
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ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – ПРОСТІР ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ 
НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

      Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації, 26 серпня 2020 року відбулася традиційна серпнева конференція 
педагогічних працівників Сумщини у Державному позашкільному оздоровчому закладі 
санаторного типу «Ровесник» за темою «Освітнє середовище – простір гармонійного 
розвитку нового покоління», у якій взяла участь делегація від Сумського обласного 
інституту  післядипломної  педагогічної  освіти на  чолі з ректором -– Нікітіним Ю.О. у складі  
9   осіб   (Удовиченко І.В.,   Сердюк О.П.,   Дідоренко  Ю.М.,   Перлик  В.В.,    Успенська  В.М.,  
Блужан Т.В., Сущенко А.О., Черненко О.П., Скирдаченко І.В.), що презентували три 
інформаційні локації: «Безпечне інформаційне середовище», «Школи здоров'я Сумщини» 
та «Ресурсна кімната – зона комфорту для кожної дитини». 
     З вітальними словами до присутніх звернулися: голова Сумської обласної державної 
адміністрації Грищенко Р.С., народний депутат України Рябуха Т.В., заступник голови 
Сумської обласної ради Головко Т.І., директор Харківського регіонального центру 
оцінювання якості освіти Сидоренко О.Л. 

Заслухавши та обговоривши доповідь Гробової В.П., директора Департаменту освіти і 
науки Сумської обласної державної адміністрації, на обласній серпневій конференції 
педагогічних працівників про підсумки розвитку освіти у 2019-2020 навчальному році та 
завдання на новий 2020-2021 навчальний рік, конференція визначила такі напрями 
розвитку освітньої галузі області на 2020-2021 навчальний рік. 


