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НА ЧАСІ – СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

У Всеукраїнському вебінарі «Функції і ролі консультантів Центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників», який відбувся 04.09.2020 за організації Університету 

менеджменту освіти НАПН України, узяла участь проректор з науково-педагогічної роботи 

Сумського ОІППО, д-р.пед.н., доц. Удовиченко І.В. 

Спікерами заходу виступили: директор Університету менеджменту освіти НАПН 

України, д-р.пед.н., проф. Сорочан Т.М.; викладачі Університету менеджменту освіти НАПН 

України Ілляхова М.В. (канд.філософ.н., доц.), Швень Я.Л. (канд.психол.н., доц.); 

модератором – завідувач кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту 

післядипломної освіти Університету менеджменту освіти, канд.пед.н. Просіна О.В. 

У процесі роботи були розглянуті питання функцій та ролі консультантів Центрів 

професійного розвитку педагогічних працівників, інформаційної компетентності та 

психологічного супроводу діяльності педагогів. 

 

За результатами роботи у Всеукраїнському вебінарі - сертифікат учасника. 
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СПІВПРАЦЯ СУМСЬКОГО ОІППО ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

  14 вересня 2020 року Управління державної служби якості освіти в Сумській області 

розпочало друге навчання експертів з інституційного аудиту, з вітальним словом до 

учасників якого в режимі онлайн звернулася Удовиченко І.В., проректор з науково-

педагогічної та методичної роботи Сумського ОІППО, доктор педагогічних наук, доцент, 

зосередивши увагу присутніх на важливості здійснення об’єктивного рекомендаційного 

оцінювання, реалізованого компетентними експертами. 

 Окрім того, Удовиченко І.В., висвітлила питання «Колективно-компетентнісна 

взаємодія: від конструктивної співпраці – до інституційного аудиту», деталізувавши 

складові організаційно-функціональної моделі К-взаємодії  та наголосивши на важливості 

компетентного опрацювання питань: оцінювання освітніх і управлінських процесів 

забезпечення якості освіти, дотримання вимог законодавства в галузі освіти, формування 

компетентностей (ключові, загальнопредметні, предметні), обʼєктивне компетентне 

експертування тощо. 

У  підсумку  –  слова  настанови   майбутнім  експертам:  «Від  су’єктивної  думки  –  до  

об’єктивного оцінювання». 
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STEM-ОСВІТА ЯК ОРІЄНТИР ПОСТІЙНОГО  
ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ 

На виконання плану роботи науково-дослідної 
лабораторія STEM-освіти за сприянням Інституту 
прикладної фізики Національної академії наук України 
(м.Суми), 18 вересня, на базі Сумського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти для 
вчителів природничо-математичних дисциплін було 
проведено науково-методичний семінар-тренінг «Стан 
розвитку STEM-освіти: проблеми та перспективи». 

Аналізуючи стан розвитку SТЕМ-освіти у закладах 
освіти області, кандидат педагогічних наук, доцент, 
проректор з наукової роботи КЗ СОІППО Сергій Грицай 
зазначив, що науково-дослідна лабораторія STEM-
освіти активно працює над реалізацією державної політики з урахуванням нових вимог 
Закону України «Про освіту» та Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM
-освіти) щодо посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній 
діяльності на всіх освітніх рівнях. Також Сергій Грицай акцентував увагу на необхідності 
використання SТЕМ-обладнання в процесі організації дослідно-експериментальної роботи 
закладами загальної середньої та позашкільної освіти. 

Сударєва Галина, старший викладач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 
менеджменту концентрувала увагу учасників семінару на тому, що одним із актуальних 
напрямів інноваційного розвитку природничо-математичного і гуманітарного профілів 
освіти виступає STEM-орієнтований підхід до навчання. Досконале володіння методикою 
упровадження в навчальний процес STEM-освіти сприяє популяризації інженерно-
технологічних професій серед молоді, підвищенню поінформованості про можливості їх 
кар’єри в інженерно-технічній сфері, формуванню стійкої мотивації у вивченні навчальних 
дисциплін. 

Про основні тенденції розвитку STEM-освіти, зокрема, міждисциплінарні підходи у 
побудові навчальних програм та їх дидактичного забезпечення 
в умовах модернізації змісту природничо-математичної освіти 
доповіла присутнім керівник науково-дослідної лабораторія 
STEM-освіти, старший викладач кафедри теорії і методики 
змісту освіти Кода Світлана. Вона зазначила, що навчальні 
методики та навчальні програми STEM-освіти будуть 
спрямовані на формування компетентностей, актуальних на 
ринку праці: навички комунікації, критичне, інженерне і 
алгоритмічне мислення, навички оброблення інформації й 
аналізу даних, цифрова грамотність, креативні якості та 

інноваційність. Під час тренінгу особливу увагу було приділено стратегіям, що сприяють 
інтелектуальному та фаховому розвитку педагогів. 

Учасники семінару виразили щиру вдячність інституту, зокрема лабораторії за 
сучасний підхід до удосконалення їх фахової компетентності в умовах реформування 
освіти. Присутні також активно обговорювали актуальні питання STEM-освіти на Сумщині, 
висловлювали власні пропозиції і побажання щодо подальшої співпраці.  
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УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРОЄКТІ «СПРИЯННЯ ОСВІТІ» 

Відповідно до плану заходів міжнародного проєкту «Сприяння освіті», у закладах 

дошкільної освіти, у рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством 

освіти і науки України та фондом the LEGO Foundation (Королівство Данія), 24 вересня 

2020 року відбулася інформаційна онлайн зустріч керівників закладів дошкільної освіти 

Сумської області, залучених до проєкту «Сприяння освіті». 

Від Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у заході взяла 

участь Міщенко Л.Б., методист з дошкільної освіти навчально-методичного відділу 

координації освітньої діяльності та професійного розвитку – координатор проєкту 

«Сприяння освіті» в закладах дошкільної освіти у Сумській області. 

Інформаційну онлайн зустріч проводила Шварова Г.В., регіональний тренер у 

Сумській області. 

Метою зустрічі було планування та окреслення перспектив роботи закладів 

дошкільної освіти у проєкті впродовж навчального 2020-2021 року. 

У ході роботи учасники отримали інформацію про: щомісячні «Challenges для 

соцмереж»,  особливості підготовки та участі у фестивалі гри «Play Fest»,  тренінг «Шість 

цеглинок 2.0 (новий формат)». 
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У МІЖНАРОДНОМУ РЕЙТИНГУ WEBOMETRICS КЗ СОІППО НА ДРУГОМУ 
МІСЦІ СЕРЕД ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОБЛАСТІ 

Рейтинги об’єктивно та достовірно відображають показники якості освітніх послуг, а 

також формують єдиний міжнародний орієнтир здобувачів освіти, науково-педагогічних 

працівників, викладачів, роботодавців та громадськості на високоякісну вищу освіту. 

КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти займає 47 місце в 

рейтингу серед 317 закладів вищої освіти України (станом на липень 2020 р.) – це друге 

місце серед закладів вищої освіти Сумської області. В січні поточного року інститут займав 

63 місце у даному рейтингу. 

Webometrics ranking of world’s universities (вебометричний рейтинг університетів 

світу) – один із найбільш авторитетних рейтингів у міжнародному освітньому середовищі. 

Рейтинг складає та публікує двічі на рік (у січні та липні) лабораторія кибірметрики 

(Cybermetrics Lab) Національної дослідницької ради Іспанії (National Research Council, 

CSIC), яка діє при Міністерстві освіти Іспанії. 

Результати досліджень Webometrics у 2020 році охопили більше 30 тисяч універси-

тетів/інститутів із усього світу. Методика вимірювання Webometrics постійно змінюється, 

проте в основу покладено аналіз однакових складових, а саме: зовнішніх посилань на 

сайт, розміру сайту (кількісті сторінок та публікацій, медіаматеріалів тощо) та наукових 

публікацій, що є доступними онлайн. Ці складові отримуються з різних пошукових систем. 


