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ЗДОРОВ'Я ЯК ОСОБИСТИЙ, ОСВІТНІЙ І СУСПІЛЬНИЙ  
ФЕНОМЕН  

Таку назву мала традиційна, уже IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-
конференція, проведена  лабораторією здоров’яспрямованої освіти КЗ СОІППО. 
Платформа TEAMS мала можливість об’єднати 65 педагогів для онлайн-спілкування та ще 
45 – для заочної участі, публікації статей, перегляду відеозапису. Окрім освітян Сумщини 
до конференції долучились педагоги та науковці Волинської, Дніпропетровської, Івано-
Франківської, Київської, Чернігівської областей. 

ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, проведена у відеорежимі 
засобами дистанційного освітнього формату, надала можливість сфокусувати увагу на 
розв’язанні нагальних проблем саме освітнього характеру.  

З вітальним словом до учасників конференції звернулся працівники КЗ Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти: Сергій Грицай, проректор з 
наукової роботи, кандидат педагогічних наук, доцент; Валентина Успенська,  організатор 
конференції та її  модератор, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і 
методики змісту освіти, керівник лабораторії здоров’яспрямованої освіти, Сєрих Лариса, 
кандидат педагогічних наук, завідувачка кафедри теорії і методики змісту освіти, доцент. 

Розкриття актуальних питань, передбачених програмою конференції, відбувалось у 
доповідях її учасників, та паралельно – у чаті, відкритому для спілкування. З доповідями 
виступили представники різних закладів освіти з різних областей України. Сумщину 
представляли працівники Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти: Лариса Сєрих, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри теорії і 
методики змісту освіти; Марина Кісільова, методист з біології, екології, природознавства 
та основ здоров’я навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та 
професійного розвитку; Єлизавета Ковтун, старший викладач кафедри теорії і методики 
змісту освіти; Ірина Марухина, завідувачка навчально-методичного центру психологічної 
служби та Наталія Лебединець, учитель хімії, біології Комунальної установи Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Сумської міської ради Сумської області. Свої 
самобутні та сучасні напрями здоров’язбереження презентували представники 
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Ігор 
Білевич, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри технологічної і професійної 
освіти та Ольга Василенко, магістрантка цієї кафедри. Дослідження та досвід освітніх 
проблем здоров’я розкрили у своїх доповідях представники інших областей -  Наталія 
Поліщук, завідувач науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій Волинського 
інституту післядипломної педагогічної освіти та Лідія Лавріненко, кандидат історичних 
наук, доцент, заступник завідувача кафедри педагогіки та психології Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського. 

Учасники конференції відзначили її високу ефективність і висловили побажання щодо 
подальшої співпраці. 

Новий режим конференції, який виявився цікавим і комфортним у проведенні, став 
можливим і пройшов вдало завдяки інформаційно-телекомунікаційному супроводу 
відділу технічних засобів навчання (завідувач – Андрій Хурсенко) та інформаційно-
комунікаційній підтримці старшого викладача кафедри теорії і методики змісту освіти 
Вікторії Лободи. 

У роботі заходу взяли участь науково-педагогічні працівники, педагоги закладів 
позашкільної та загальної середньої освіти, усі, хто має професійний інтерес до теми (не) 
конференції. 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97/2020/%D0%9F%D
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ХХІ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ПЕТРА 
ЯЦИКА  

       Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 28.10.2020 № 1/9-602 
«Про проведення ХХІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика»,  
9 листопада 2020 року, у День української писемності та мови, традиційно стартує ХХІ 
Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Конкурс проводиться з ме-
тою піднесення престижу української мови, підвищення рівня загальної мовної культури, 
популяризації її серед молоді. 

 Конкурс проходить у чотири етапи: шкільний, районний/міський, обласний, підсумко-
вий. Учасниками підсумкового етапу конкурсу стають переможці попереднього етапу, які 
посіли 1-3 місця (27 учнів, по 3 особи в кожній паралелі). 

Конкурс відбудеться з урахуванням епідеміологічної ситуації, нормативно-правових 
актів і рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України та Головного державного 
санітарного лікаря України з питань протидії пандемії  коронавірусу. 

Відповідно до Положення про стипендії Президента України переможцям Міжнарод-
ного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, затвердженого Указом Президента 
України від 3 жовтня 2008 року №899/2008, переможцям конкурсу, які посядуть перші мі-
сця, призначаються стипендії Президента України. 

До відома. У 2019-2020 навчальному році переможцями підсумкового етапу стали три 
учні закладів загальної середньої освіти Сумської області. 

ВІДБУЛАСЯ КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ  

19 листопада 2020 року у м. Київ відбулася конференція з міжнародною участю з теми 
«Впровадження комплексної сексуальної освіти і принципів гендерної рівності: перспекти-
ви в Україні 21-го століття». 

З привітальним словом до учасників звернулися Хайме НАДАЛЬ, Представник Фонду 
ООН у галузі народонаселення в Україні – UNFPA,  Катерина ЛЕВЧЕНКО Урядова уповнова-
жена з питань гендерної політики, Людмила ДЕНІСОВА Уповноважена Верховної Ради Ук-
раїни з прав людини. 

У роботі конференції взяли участь представники Міністерства освіти і науки України, 
Українського інституту розвитку освіти, Центру громадського здоров’я Міністерства охо-
рони здоров’я України, громадських організацій, науковці, фахівці та експерти з питань 
сексуальної освіти молоді та гендерної рівності. 

Конференція проходила у форматі дискусійних панелей. У рамках роботи однієї з них, 
зокрема, «Комплексна сексуальна освіта: вимоги сьогодення», Лариса КОНДРАТЕНКО, 
методист навчально-методичного центру психологічної служби комунального закладу 
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, в режимі онлайн висвітли-
ла питання «Сексуальна культура та ціннісні орієнтації сучасних українських підлітків». 

Учасники мали змогу ознайомитися з досвідом упровадження сексуальної освіти мо-
лоді в закладах освіти Фінляндії та Канади. 

За результатами конференції створено міжвідомчу робочу групу з питань комплекс-
ної сексуальної освіти, в обов’язки якої покладено розробку оптимальної стратегії впрова-
дження комплексної сексуальної освіти і гендерної компетенції молоді в Україні. До скла-
ду групи увійшла і Лариса КОНДРАТЕНКО. 
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ІСТОРИЧНИЙ МАРАФОН  

05 листопада 2020 року на базі КЗ Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти відбулася Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 
«Сумські історико-краєзнавчі студії». Стан «червоної зони» диктує свої умови проведення 
масових заходів. Натомість, він не здатний зупинити інтерес до наукової праці й 
проведення форумів – платформ, де дослідники мають змогу обмінюватися корисною 
інформацією, ідеями, результатами наукових пошуків (благо, таку можливість надають 
сучасні інтернет- та телекомунікаційні технології). Саме такий захід за ініціативою 
інституту в співдружності з іншими організаторами – Національною спілкою краєзнавців 
України, Сумським міським об’єднанням громадян «Фонд підтримки інформаційних 
проектів «Алгоніка» – відбувся 05 листопада поточного року. 

Інститут завжди був інтегрований в краєзнавчі дослідження. Про це свідчить як 
плідна праця на цій ниві не одного покоління активних учасників краєзнавчого руху – 
П. Сапухіна, О. Філатової, Г. Локощенка, С. Ніколаєнко, Ю. П’ятаченка, – так і ініціативи 
організації та проведення різноманітних краєзнавчих заходів (круглих столів, форумів, 
конференцій), що особливо пожвавилися з 2010 року. Зокрема, минулого року відбулася 
однойменна з нинішнім заходом конференція регіонального рівня. 

Цьогорічна конференція вже набула значення всеукраїнської і цілком виправдала 
свій статус. До «Студій» долучилися дослідники не лише Сумщини, але й Києва, Дніпра, 
Запоріжжя, Чернігова, Полтави, Харкова, Ніжина, Житомира, Херсона, Чернівців, 
Кропивницького, Дрогобича, Коростишіва (Житомирщина). Один учасник представляв 
м. Мінськ (Республіка Білорусь). Примітний різноманітний склад учасників за зайнятістю – 
ознака популярності краєзнавства на різних рівнях фаховості дослідників – учні, студенти, 
аспіранти, учителі, викладачі коледжів, інститутів та університетів, наукові співробітники 
музеїв та Інституту історії України Національної академії наук України, нарешті, вільні від 
освітньої чи культурної сфери дослідники. 

З вітальним словом виступив ректор КЗ СОІППО, доктор історичних наук, доцент 
Юрій Нікітін, який відзначив актуальність конференції для досліджень молодих науковців, 
які, до речі, брали активну участь у жвавому обговоренні питань, що висвітлювалися, а 
саме: історіографічні та джерелознавчі проблеми регіональних досліджень; біографічні та 
генеалогічні дослідження; археологія Сумщини; історія освіти Сумської області; історія 
населених пунктів Сумщини; історичні процеси на Сумщині. 

Привітавши учасників конференції з різних міст та областей України, проректор з 
наукової роботи КЗ СОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент Сергій Грицай відмітив 
актуальність запланованої до обговорення проблематики в контексті концепції Нової 
української школи – виховати патріота, новатора, особистість. 

У якості традиції закріплено правило розпочинати основну частину конференції її 
наймолодшим учасником. Цього року ним виявилася учениця Великописарівської 
спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу І. М. Середи, слухачка 
Сумського територіального відділення Малої Академії Наук України, вихованка гуртку 
«Народознавство» Великописарівської станції юних натуралістів Наталія Коноз. Актуальні 
й подекуди болісні питання розвитку історичної науки в Україні (фінансові обмеження 
організації історичних досліджень, спізнення формування деяких наукових інституцій, 
брак уваги до історичної науки з боку держави та громадянського суспільства тощо)  
підняв завідувач відділу української історіографії Інституту історії України Національної 
Академії Наук України, заступник голови Національної спілки краєзнавців України, член-
кореспондент Національної академії педагогічних наук України, доктор історичних наук,  
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СПІВПРАЦЯ СУМСЬКОГО ОІППО ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
СЛУЖБИ ЯКОСТІ ОСВІТИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

12 листопада 2020 року Управління державної служби 
якості освіти в Сумській області завершило другу хвилю 
навчання експертів з інституційного аудиту, до яких з 
тематичним меседжем у режимі онлайн звернулася 
Удовиченко І.В., проректор з науково-педагогічної та 
методичної роботи Сумського ОІППО, доктор педагогіч-
них наук, доцент, зосередивши увагу присутніх на важ-
ливості здійснення об’єктивного рекомендаційного оці-
нювання, реалізованого компетентними експертами.  
 

 професор Олександр Удод. Особливо він наголосив на необхідності істориків виходити в 
публічний простір і пропагувати свій доробок громадськості. Цікаві доповіді стосувалися 
біографічних досліджень. Зокрема, представлена незалежним дослідником, доктором 
історичних наук Світланою Іваницькою спільно з Тамарою Демченко праця – «Сергій Єф-
ремов у контексті доби: пошук оптимальної моделі політичної біографії», доцентом кафе-
дри історії України Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка, кандидатом історичних наук Віктором Грінченко «Маловідомі 
факти біографії та творчості Михайла Чигирина (за матеріалами газетної періодики часів 
німецької окупації)», учителем історії Чернеччинської загальноосвітньої школи І–
ІІІ ступенів (опорного закладу освіти) Чернеччинської сільської ради Охтирського району 
Сумської області Зоєю Бордун «Петро Болбочан та державотворчі змагання на Охтирщині 
у березні-квітні 1918 року». Важливі аспекти джерелознавства в сфері історико-церковних 
досліджень на прикладі церковних парафій Сумського полку акцентував доцент кафедри 
історії Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор історичних на-
ук Володимир Маслійчук. Звісно, все це вибіркове згадування повідомлень 
(безпосередню участь у заході взяли 30 з 80 учасників) і жанрові обмеження інтернет-
публікації не дають змогу одразу згадати всіх безпосередніх учасників. 

Визначною подією цьогорічної конференції стало призначення ректора КЗ СОІППО, 
доктора історичних наук, доцента Юрія Нікітіна керівником Сумської обласної організації 
Української академії історичних наук. 

Захід, який пані Світлана Іваницька влучно назвала історичним марафоном, тривав 
понад п’ять годин, які, щоправда, для його учасників промайнув доволі швидко – каран-
тин зумовив певний голод на фахове спілкування. Теплі відгуки про захід з боку кліоманів 
підтвердили його успішність, що надихає організаторів на подальше проведення конфе-
ренції, яка, упевнені, відбуватиметься щороку. У 2021-му, сподіваймося, вона відбудеться 
в очному форматі. 
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НУШ: ПРОПЕДЕВТИКА НАВЧАННЯ В БАЗОВІЙ ТА ПРОФІЛЬНІЙ 
СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ  

Відповідно до головної ідеї Нової української школи – компетентнісного навчання та 
на вимогу часу, методистами навчально-методичного відділу координації освітньої 
діяльності та професійного розвитку Сумського ОІППО (на чолі з Удовиченко І.В., 
проректором, д.пед.н., доцентом), створено віртуальний науково-навчальний простір на 
допомогу педагогічним працівникам основної та старшої школи. 

Банк даних представлений презентаційним рядом, у якому подано анотації та вказано 
дислокації напрацювань. Зокрема, за напрямом НУШ розроблено матеріали: 

 монографія щодо навчання географії на профільному рівні та завдання 
компетентнісного спрямування для навчання географії (Удовиченко І.В.); 

 практикум з хімії (гриф МОНУ); збірники тестових перевірочних робіт з хімії та 
навчальна програма курсу за вибором для класів хіміко-біологічного профілю (гриф 
МОНУ) (Метейко А.В.); 

 збірники конспектів уроків фізики з підприємницьким тлом та ситуативних задач з 
фізики, методичні рекомендації за результатами міжнародних моніторингових 
досліджень якості освіти PISA (Карпуша В.М.); 

 інформаційно-методичний збірник щодо реалізації компетентнісного підходу в 
навчанні математики в основній школі, методичні рекомендації з проєктування сучасного 
уроку математики компетентнісного спрямування за змістовими лініями НУШ  
(Свєтлова Т.В.); 

 навчально-методичний посібник з рекомендаціями щодо удосконалення методів та 
прийомів роботи с географічною картою (Попов В.Д.); 

 дидактико-методичні матеріали з інтерактивними вправами до уроків «Захист 
України» (Сукачова Н.М.); 

 навчальна програма «Гра на бандурі» для класів з поглибленим вивченням 
предметів музичного циклу (гриф МОНУ), тека «Класична музика в 
мультфільмах» (Сердюк О.П.); 

 фрагменти уроків з трудового навчання з використанням інтерактивних технологій 
(Коренева І.В.); 

 методичні рекомендації щодо забезпечення наступності змісту освіти закладу 
дошкільної освіти та початкової школи в умовах реформування (Міщенко Л.Б.). 

Указані матеріали доступні за вказаними посиланнями для використання в роботі та 
знаходяться в бібліотеці, на сайті Сумського ОІППО. 



7 

«STEM – ОСВІТА: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ» СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ 
УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ, АСТРОНОМІЇ, МАТЕМАТИКИ, ІНФОРМАТИКИ 

STEM-освіта: від теорії до практики – під таким гаслом 25 листопада 2020 року, на ба-
зі Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти відбувся онлайн семі-
нар-практикум для учителів фізики, астрономії, математики, інформатики. Модератором 
заходу виступила Світлана Кода, керівник науково-дослідної лабораторії STEM-освіти, 
старший викладач кафедри теорії та методики змісту освіти. 

Зі вступним словом до учасників семінару звернувся проректор з наукової роботи 
інституту Сергій Грицай, який ознайомив присутніх із Концепцією розвитку природничо-
математичної освіти (STEM-освіти), ухваленої Кабінетом Міністрів України 5 серпня  
2020 року. Наголосив на важливості постійної співпраці Інституту із закладами освіти Сум-
ської області та значущості вирішення нагальних питань щодо забезпечення якісної STEM-
освіти в сучасному інноваційному просторі. Також, акцентував увагу на основних поло-
женнях та напрямах реалізації Концепції. Сергій Грицай у своєму виступі зазначив, що 
STEM-освіта буде впроваджуватись із урахуванням принципів особистісного підходу, пос-
тійного оновлення змісту освіти відповідно до нових досягнень науки та вимог ринку пра-
ці. Обласний координатор ознайомив присутніх із умовами участі у постійно діючій облас-
ній «STEM-школі», створеній на виконання заходів з реалізації Концепції і спрямованих на 
формування необхідних компетентностей на всіх рівнях освіти. 

Відповідно до порядку денного семінару-практикуму розглядалися питання оптимі-
зації STEM-освіти, сучасного інноваційного середовища та досвід організації роботи опор-
них закладів освіти області: Вільшанської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів Недригай-
лівського району; Недригайлівської спеціалізованої загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів 
(опорний заклад); Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 
імені Максима Савченка Сумської міської ради; Грунської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів імені Героя Радянського Союзу А.М. Діхтяренка  Грунської сільської ради Охтирсь-
кого району та Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумська обласна гімназія-
інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей». 

Досвід роботи представили учителі інформатики, фізики, астрономії, математики. 
Упровадження елементів STEM-освіти на уроках фізики продемонстрував Коренев Олек-
сандр, учитель фізики та математики Недригайлівської спеціалізованої загальноосвітньої 
школа І-ІІІ ступенів. Досвідом роботи з формування шкільного STEM-середовища поділи-
лася Охременко Наталія, заступник директора, учитель фізики та інформатики Свеської 
спеціалізованої школа І-ІІІ ступенів Ямпільської районної ради. Учитель інформатики Сум-
ської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, кандидат педагогічних наук Абжалов Ро-
ман, презентував порівняльний аналіз організації навчального процесу в різних країнах 
світу та поділився досвідом роботи в проєкті «Асистент». До обговорення виступів і презе-
нтацій з питань STEM-освіти долучилися понад 60 педагогів області. 

Світлана Кода ознайомила педагогів області з основними критеріями, індикаторами 
та інструментарієм процесу формування шкільного STEM-середовища. Учасники семінару 
отримали рекомендації щодо впровадження освітніх STEM-інновацій та створення опти-
мальних умов для профорієнтації та формування у молоді свідомого вибору STEM-
професій. Учасники семінару також долучилися до роботи зимової сесії Всеукраїнської 
«STEM-школи». 

Підбиваючи підсумки семінару-практикуму, Сергій Грицай наголосив про відкритість 
до співпраці науково-педагогічних та науково-методичних працівників КЗ СОІППО з питань 
STEM-освіти. 

Учасники семінару виразили щиру вдячність за вдало організований STEM-день . 


