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З 07 по 12 грудня 2020 року кафедрою психології Комунального закладу Сумський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ініційовано проведення ІІ 
Всеукраїнського науково-практичного форуму «Соціально-психологічні аспекти розвитку 
особистісно-професійної компетентності педагога в умовах інноваційних змін» з 
використанням можливостей платформи Microsoft Teams сервісу Office 365. 

Метою Форуму є об’єднання учених та практиків різних регіонів щодо обміну 
досвідом використання інноваційних технік та технологій для професійного 
вдосконалення та особистісного розвитку педагога в умовах інноваційних змін. 

Упродовж шести днів планується проведення психологічного онлайн-марафону, 
учасниками якого стануть науковці, науково-педагогічні працівники вищих закладів освіти 
України, працівники Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, магістранти спеціальності 053 Психологія КЗ СОІППО, практичні 
психологи, педагоги Сумської області. Основними формами роботи Форуму будуть 
психологічні практикуми, круглі столи, інтерактивні заняття з елементами тренінгу, 
майстер-класи, тренінгові заняття, дискусійна платформа. 

Модератором заходу виступає Алла Вознюк, завідувач кафедри психології 
Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 
доктор психологічних наук, професор, голова Сумського осередку Української Асоціації 
організаційних психологів та психологів праці. 

Розпочав свою роботу ІІ Всеукраїнський науково-практичний форум «Соціально-
психологічні аспекти розвитку особистісно-професійної компетентності педагога в умовах 
інноваційних змін» 07 грудня 2020 року о 12.00 з вітального слова ректора Комунального 
закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, доктора 
історичних наук, доцента Юрія Нікітіна, до якого приєднався Сергій Грицай, проректор з 
наукової роботи КЗ СОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент. Завершила привітання 
учасників форуму Галина Коломоєць, науковий співробітник відділу цифрових освітньо-
наукових систем Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», 
організатор та координатор Всеукраїнського проєкту «Розвиток соціальної згуртованості 
суб’єктів освітнього процесу». 

Далі відбувалися виступи учасників у рамках першого тематичного напряму роботи 
Форуму – «Теоретичні аспекти дослідження змісту, структури, сучасних підходів до 
розвитку особистісно-професійної компетентності педагога». Так, модератор 
заходу, Алла Вознюк, завідувач кафедри психології КЗ СОІППО, доктор психологічних 
наук, професор, проаналізувала особливості розвитку особистісно-професійної 
компетентності педагога в умовах післядипломної педагогічної освіти; Наталія 
Терентьєва, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, 
психології та методики фізичного виховання Національного університету «Чернігівський 
колегіум» імені Т.Г. Шевченка, віце-президент Міжнародної академії культури безпеки, 
екології та здоров’я, розкрила особливості формування особистісно-професійних 
компетентностей майбутнього педагога в умовах дистанціонізованого освітнього 
середовища; а Ганна Улунова, доктор психологічних наук, доцент кафедри психології, 
політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету, висвітлила 
питання онлайн-навчання або актуальних завдань професійного розвитку вчителя. 

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ФОРУМ «СОЦІАЛЬНО-
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА  В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН» 
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       Завершили роботу першого тематичного напряму виступи практиків – Ігоря Кані-
фольського, консультанта, коуча, ведучого семінарів Kanifolsky&k consulting company 
(«Розвиток потенціалу і умови його реалізації»), та Арама Саргсяна, експерта з питань ін-
теграції бізнесу та освіти, автора та розробника багатьох рішень для оптимізації роботи 
персоналу, співзасновника приватної початкової школи «Future Skills» («Особистісно-
професійні компетентності педагога, методики їх оцінювання (ассессмент), рекомендації 
від міжнародних інститутів»). 

Другий тематичний напрям роботи Форуму присвячений презентації практичного 
досвіду роботи закладів освіти щодо розвитку особистісно-професійної компетентності 
педагога. Тут були представлені виступи Тетяни Жорницької, директора Одеської загаль-
ноосвітньої школи № 26 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, віце-
президент Всеукраїнської Асоціації «Відроджені гімназії України» («Розвиток професійних 
компетентностей педагогів: практичний досвід»); Віталія Антоненка, директора Крама-
торської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Краматорської міської ради Донецької 
області («Інноваційний менеджмент закладу загальної середньої освіти. Перші кроки 
(практичний досвід)»); Наталії Колоусової, директора Недригайлівської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Недригайлівської селищної ради Сумської області 
(опорний заклад), та Анни Власенко, заступника директора з навально-виховної роботи 
Недригайлівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Недригайлівської 
селищної ради Сумської області (опорний заклад), кандидата педагогічних наук 
(«Структурно-функціональна модель діяльності опорного закладу в умовах упровадження 
Концепції Нової української школи (з досвіду роботи Недригайлівської спеціалізованої за-
гальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Недригайлівської селищної ради Сумської області 
(опорний заклад))»); Світлани Білоус, директора Боромлянського навчально-виховного 
комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад Боромлян-
ської сільської ради Тростянецького району Сумської області, та Жанни Рябоконь, заступ-
ника директора з навчально-виховної роботи Боромлянського навчально-виховного ком-
плексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад Боромлянської 
сільської ради Тростянецького району Сумської області («Особливості створення освітньо
-розвивального середовища засобами проєктних технологій в освітніх округах (з досвіду 
роботи Боромлянського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ сту-
пенів-дошкільний навчальний заклад Боромлянської сільської ради Тростянецького райо-
ну Сумської області)»); Олени Матвійчук, директора Конотопської спеціалізованої школи 
ІІ-ІІІ ступенів №2 Конотопської міської ради Сумської області («Гуманна педагогіка у кон-
тексті Нової української школи»); Інесси Шульженко, директора Охтирської загальноосві-
тньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради Сумської області, та Оксани Миро-
няк, учителя англійської мови Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Ох-
тирської міської ради Сумської області, номінантки Топ-10 Global Teachеr Prize 2019 
(«Професійна компетентність педагогів у світлі Global Teachеr Prize»). 

Заключна частина першого дня роботи Форуму була представлена роботою освітньо
-тренінгових майданчиків. Так, майстер-клас «Технології підтримки психічного здоров’я 
особистості» провела Лариса Гільова, старший викладач кафедри психології КЗ СОІППО, 
практичний психолог, психотерапевт, базовий тренер Вісбаденської Академії Позитивної 
психотерапії, голова Сумського представництва Українського Інституту Позитивної крос-
культурної психотерапії. Інтерактивне заняття з елементами тренінгу «Особливості нена-
сильницького спілкування в освітньому середовищі» було проведено Оленою Мельник, 
практичним психологом, арт-терапевткою, танцювально-руховою терапевткою, практи-
кинею ненасильницької комунікації, кандидатом на сертифікацію при Міжнародному цен-
трі ненасильницького спілкування, координаторкою міжнародного проєкту «Сила добра» 
в Україні (ООГМ), керівницею «Студій інноваційних рішень». 
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Уже всьоме 10.12.2020 року Комунальним закладом Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти проведено Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка». 

З упровадженням в освітній процес сучасних технологій викладач все більше набуває 
функції консультанта, порадника, наставника. Останнє вимагає від нього спеціальної 
психолого-педагогічної підготовки, оскільки у професійній діяльності викладача 
реалізуються не тільки спеціальні предметні знання, але й сучасні знання у сфері 
педагогіки, психології, філософії, технології навчання й виховання. На цій базі формується 
готовність до сприйняття, оцінки і реалізації освітніх інновацій. 

Цього року глобальні питання сучасної освіти об’єднали більш ніж 200 представників 
із різних міст України (Київ, Глухів, Житомир, Чернігів, Чернівці, Полтава, Харків, 
Хмельницький, Конотоп, Лебедин, Вінниця) та закордонних учасників з 12 країн світу: 
Німеччини, Казахстану, Узбекистану, Білорусі, Франції, Ізраїлю, Мексики, Польщі, 
Словаччини, Гани тощо. 

Вітальною промовою роботу конференції відкрили Юрій Нікітін,  ректор КЗ СОІППО, 
доктор історичних наук, доцент; модератор конференції, кандидат педагогічних наук, 
доцент Оксана Гузенко; завідувач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та 
менеджменту КЗ СОІППО, кандидат педагогічних наук Єфремова Галина, яка наголосила, 
що дистанційна освіта – це нова модель організації освітнього процесу. 

Роботу пленарного засідання розпочав Сергій Грицай, проректор з наукової роботи 
КЗ СОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, спеціальної 
освіти та менеджменту, який у своїй науковій доповіді зосередив увагу на особливостях 
розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної 
освіти, охарактеризував актуальні проблеми, пов’язані із реформуванням освіти. Світлана 
Панченко, кандидат психологічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної та 
навчальної роботи, доцент кафедри психології КЗ СОІППО акцентувала увагу на 
важливості організації дистанційного навчання педагогів в умовах післядипломної освіти. 

На пленарному засідання було виголошено низку важливих доповідей, що 
стосувались різних аспектів розвитку сучасної освіти. Так, Василь Ковальчук, доктор 
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій 
сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного 
університету імені Олександра Довженка акцентував увагу на впливі цифровізації на 
діяльність педагога. «Освіта дорослих : сучасні виклики і перспективи» - таку тему мала 
доповідь Олени Огієнко, доктора педагогічних наук, професора, головного наукового 
співробітника зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАМП України. Про реформування докторської 
освіти в контексті розвитку університету як інклюзивної, інноваційної, взаємопов’язаної та 
стійкої спільноти розповіла Сбруєва Аліна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 
Макаренка. Мирончук Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Житомирського 
державного університету імені Івана Франка, ознайомила з особливостями використання 
інноваційних технологій навчання у професійній педагогічній підготовці. Кандидат 
педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства 
та культурології Сумського державного педагогічного університету імені  
А.С. Макаренка Дмитро Будянський, розповів про метод відеопроєктів в умовах сучасної 
вищої освіти. 

VІI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОСВІТНІ 
ІННОВАЦІЇ: ФІЛОСОФІЯ, ПСИХОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА» 
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ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ! 

         Вітаємо переможців обласного етапу  
ХІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка!  
         Списки переможців за посиланням:  
http://www.soippo.edu.ua/index.php/4095-vitaemo-
peremozhtsiv-3 
 

 На особливу увагу заслуговують доповіді закордонних учасників, що викликали непі-
дробний інтерес слухачів. Вікторія Дарвіш, член європейської професійної психотерапев-
тичної ліги, директор компанії «DMA Medhilfe», керівник психологічного центру «Ключ до 
себе» розповіла про організаційний тайм-менеджмент в німецькій гімназії, Айгерим Мин-
баєва, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної та прикладної психології 
факультету філософії та політології Казахського національного університету імені аль-
Фарабі Алмати розповіла про розробку електронного учбового посібника «У світі пізнава-
льних процесів» для саморозвитку особистості. Кампечано Коваррубіас Хуан, координа-
тор IGESE-SNTE, Національна спілка викладачів (SNTE) Мексики, наголосив на особливос-
тях ЗМІ та інформаційних технологій в базовій освіті, в умовах пандемії. Дарина Андрєє-
ва, магістр лінгвістики, учитель англійської мови старшої школи м. Рішон-ле-Ціон, поділи-
лася особливостями навчання в старшій школі: досвід Ізраїлю. 

На секційних засіданнях обговорено не менш важливі проблеми сучасної освіти в 
Україні і світі. Василь Федорець, кандидат медичних наук, старший викладач Комуналь-
ний вищий навчальний заклад «Вінницька академія неперервної освіти», звернув увагу на 
розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури на основі 
знань профілактики апоплексії яєчника: інноваційний і антропологічний аспекти. Дмитро 
Кудінов, доктор історичних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, спеціальної 
освіти та менеджменту Комунального закладу Сумський обласний інститут післядиплом-
ної педагогічної освіти, розповів про проблеми гармонізації виховного процесу в середній 
школі: ідеї В. О. Сельонкіна. 

У контексті конференції був проведений вебінар «SOFT SKILLS – навички ХХІ століт-
тя» (ведуча: Оксана Юрченко, кандидат педагогічних наук, заступник директора з на-
вчально-виховної роботи, учитель-методист початкових класів Конотопська спеціалізова-
на школа І-ІІІ ступенів № 3) та майстер-класи: «Арт-терапевтичні техніки в роботі з базови-
ми потребами особистості. Ресурсна техніка «Мандала – ключ до власного Я» (ведуча: 
Катерина Пасько, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри практичної пси-
хології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор 
філософії). Учасники майстер-класу за допомогою кольорових ниток мали можливість 
створити власну мандалу – відображення особистості, «Я», стану людини. 

Логічним завершенням конференції стало підбиття підсумків, прийняття резолюції та 
слова подяки організаторам. 

Учасники конференції відзначили її високу ефективність і висловили побажання щодо 
подальшої співпраці. 
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Відповідно до плану роботи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
на 2020 рік, 22 грудня 2020 року на базі Сумського ОІППО відбувся організаційно-методичний вебінар 
«Підсумки проведених моніторингових досліджень за 2020 рік. Завдання на 2021 рік». 

Мета заходу: аналіз проведених моніторингових досліджень в області  у 2020 році, завдання на 
2021 рік. 

Завдання вебінару: поглиблення знань учасників наради з питань технології проведення 
моніторингових досліджень; висвітлення перспективних напрямів моніторингової діяльності відділу 
моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання на 2021 рік, ознайомлення із 
результатами досліджень міжнародного та всеукраїнського рівнів. 

Відкрила вебінар Остапенко О.І., завідувач навчально-методичного відділу моніторингу якості 
освіти та зовнішнього незалежного оцінювання Сумського ОІППО, яка наголосила на важливості 
запровадження моніторингових досліджень в освітній сфері, а також прозвітувала про проведені 
дослідження у 2020 році в Сумській області, зупинившись на важливих напрямах діяльності відділу. У 
рамках виступу доповідачем було виокреслено перспективні завдання на найближчі роки у проведенні 
досліджень якості початкової освіти та PISA-2021. 

Досвідом роботи з обробки даних моніторингових досліджень засобами електронних таблиць 
поділився Шумада Р.Я., завідувач Запорізького обласного науково-методичного центру 
моніторингових досліджень якості освіти. 

Про проведені моніторингові дослідження регіонального рівня (стан організації дистанційного 
навчання в закладах загальної середньої освіти в умовах карантину, стан підготовки випускників 
закладів загальної середньої освіти до ЗНО-2021, стан реалізації Концепції «Нова українська школа» 
та впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти) доповіли Борисенко О.Ф. та 
Браткова Г.М., методисти навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти та зовнішнього 
незалежного оцінювання Сумського ОІППО. 

За підсумками вебінару відповідальним за організацію та проведення моніторингових 
досліджень були надані методичні рекомендації та презентаційні матеріали. 

ОБЛАСНИЙ ВЕБІНАР «ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕНИХ МОНІТОРИНГОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА 2020 РІК. ЗАВДАННЯ НА 2021 РІК» 

На виконання наказу ректора Комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти від 20.11.2020 року № 165-ОД протягом грудня (02, 09, 17, 23)  2020 року запла-
новано реалізацію онлайн-курсу «Виклики дистанційної освіти», як майданчика для навчання, 
онлайн-дискусії та обміну досвідом щодо впровадження у закладах освіти дистанційного навчання в 
умовах карантинних обмежень, пов'язаних із пандемією COVID-19. 

Перший модуль у ході онлайн-курсу «Виклики дистанційної освіти» відбувся 
2 грудня  2020 року. Базовою платформою курсу став Microsoft Office 365 A1 (засобами застосунку 
Microsoft Teams) суб'єкта підвищення кваліфікації - Комунального закладу Сумський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти. 

Онлайн-курс «Виклики дистанційної освіти» спрямований на допомогу, підтримку та супро-
від керівників закладів освіти Сумської області, їх заступників та педагогів, відповідальних за 
організацію дистанційного навчання у закладі освіти. Протягом декількох днів на онлайн-
курс зареєструвалося 524 освітян Сумської області. 

 

ОНЛАЙН-КУРС «ВИКЛИКИ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ» 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/12/23/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.doc
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Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту КЗ СОІППО ректор Інституту щоріч-
но звітує про підсумки роботи за рік перед вищим колегіальним органом громадського самоврядування 
– Зборами трудового колективу. 

28 грудня 2020 року, за ініціативою голови зборів трудового колективу Світлани Коди, відбулися 
онлайн-збори трудового колективу КЗ Сумського ОІППО. На порядку денному зборів ‒ звіт ректора 
Інституту, доктора історичних наук, доцента Юрія Нікітіна про підсумки роботи за 2020 рік. 

У звіті Юрій Нікітін зазначив, що діяльність колективу була спрямована на реалізацію місії Інсти-
туту – забезпечення готовності працівників галузі освіти Сумської області до професійної самореаліза-
ції в умовах модернізації системи освіти через досягнення ними високого особистісного, професійного 
та науково-методичного рівня компетентності. 

Ректор також зауважив, що відповідно до стратегічної мети Інституту продовжується вдоскона-
лення системи післядипломної педагогічної освіти, зумовлене вимогами часу, оновленням освітніх тех-
нологій навчання освітян відповідно до культурно-духовних, суспільно-економічних, технологічних тра-
нсформацій, а також численних викликів глобального, європейського, національного, регіонального та 
місцевого рівнів. 

Звіт ректора містив ґрунтовну інформацію про досягнення в усіх сферах діяльності Інституту: ос-
новну діяльність, наукову інноваційність, господарську діяльність, інфраструктуру та соціальну відпові-
дальність. Підбиваючи підсумки роботи за рік, Юрій Нікітін окреслив головні завдання та пріоритети 
розвитку післядипломної педагогічної освіти, плани та перспективи діяльності Інституту в умовах ре-
формування освіти. 

До обговорення звіту ректора долучились: Вікторія Перлик, голова ПК КЗ СОІППО, старший ви-
кладач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та менеджменту, методист з управлінської діяльності 
навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку; Галина Єф-
ремова, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, спеціальної освіти та мене-
джменту; Ірина Захарова, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету підвищення кваліфі-
кації та перепідготовки; інші члени трудового колективу, які високо оцінили управлінську діяльність рек-
тора та досягнення Інституту за 2020 рік у різних сферах діяльності. 

Трудовим колективом КЗ СОІППО робота ректора Юрія Нікітіна одноголосно була визнана 
«задовільною». Світлана Кода, голова зборів трудового колективу, оголосила результати онлайн-
голосування та висловила подяку ректорові за плідну і результативну роботу. У свою чергу, керівник 
закладу подякував колективу, наголосивши на тому, що всі спільні надбання та досягнення яскраво 
підтверджують злагодженість у роботі ректорату і трудового колективу. 

ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ ЗА 2020 РІК -  
ЗВІТ РЕКТОРА ІНСТИТУТУ 

Мета програми онлайн-курсу (модуля 1): 
- систематизувати нормативну базу та проаналізувати організаційно-управлінські кроки, необхід-

ні для  впровадження дистанційної освіти у закладі освіти; 
- створити перелік технічних засобів, необхідних для організації дистанційного навчання учнів 

(студентів); 
- усвідомити важливість психологічної готовності учасників освітнього процесу до інновацій, з’я-

сувати психологічні бар’єри в організації дистанційного навчання учнів (студентів); 
- започаткувати обмін досвідом щодо організації в закладі освіти дистанційного навчання в умо-

вах карантинних обмежень, пов'язаних із пандемією COVID-19. 
Модераторами онлайн-курсу (модуля 1) виступили: 
Панченко Світлана Миколаївна, к.психол.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та нав-

чальної роботи КЗ СОІППО 
Петрова Лариса  Григорівна, к.т.н., доцент, завідувач кафедри освітніх та інформаційних тех-

нологій КЗ СОІППО 
Зважаючи на великий попит і кількість зареєстрованих педагогів було організовано навчання у 

двох групах. Група 1 розпочинала роботу о 14.00, а група 2 - о 14.20. 
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04.12.2020 відбулася презентація майстер-класів «Зберігаємо здоров’я вдома». Аудиторія на 
яку спрямовані майстер-класи – учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, їхні батьки та 
вчителі. 

Деменков Д.В., методист з фізичної культури та ОБЖ навчально-методичного відділу 
координації освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського ОІППО, розкрив специфіку 
організації самостійних занять фізичними вправами у домашніх умовах, особливо актуальних у період 
карантину. 

За підсумками презентації було надано методичні рекомендації. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МАЙСТЕР-КЛАСІВ «ЗБЕРІГАЄМО ЗДОРОВ’Я ВДОМА» 

Відповідно до плану роботи Сумського ОІППО на 2020 рік, 14 груд-
ня  2020 року відбувся обласний онлайн семінар-практикум 
«Практичне використання можливостей інтерактивної дошки для 
створення творчих учнівських проєктів на уроках зарубіжної літера-
тури та російської мови». 
У ході роботи Чхайло Л.М., методист із зарубіжної літератури та мов 
національних меншин навчально-методичного відділу координації 
освітньої діяльності та професійного розвитку Сумського ОІППО, 
ознайомила учасників із планом роботи, акцентувала увагу на пи-

танні «Місце і роль інтерактивного обладнання в організації сучасного уроку зарубіжної літератури, 
російської мови та створенні творчих учнівських проєктів». 

Кузнецова Л.М., учитель зарубіжної літератури Сумської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів 
№ 20 Сумської міської ради, презентувала досвід роботи з теми «Сучасне інтерактивне обладнання у 
роботі вчителя для організації проєктної роботи з учнями». 

Ніколаєнко М.С., старший викладач кафедри освітніх та інформаційних технологій Сумського 
ОІППО, ознайомив із можливостями інтерактивної дошки для створення творчих проєктів на уроках 
літератури та мови; продемонстрував роботу зі створення навчальних елементів інтерактивних вправ. 

За підсумками онлайн-семінару учасникам надано методичні рекомендації. 

ОБЛАСНИЙ ОНЛАЙН СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/12/04/novina2/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.%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%2004.12.20.docx
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/12/16/novina3/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%BA_14.12._%D0%A7%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9B.docx
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        Розміщенням інформації про успішне прохо-
дження сертифікації в кабінетах учасників заверши-
вся другий рік пілотування сертифікації вчителів 
початкових класів. У Сумській області у 2020 році 
успішно пройшли сертифікацію 30 осіб із 49 зареєс-
трованих.  
        Довідково: сертифікат видають учасникам сер-

тифікації, які за кожним показником набрали кількість балів, що дорівнює або перевищує 
встановлену граничну кількість балів,  і завантажили портфоліо. Підтвердженням видачі 
сертифіката є наявність відповідної інформації в Єдиній державній електронній базі з пи-
тань освіти. 

Відповідно до частини п’ятої статті 61 Закону України «Про освіту» педагогічний праці-
вник, який пройшов сертифікацію, має отримувати щомісячну доплату в розмірі 20 % поса-
дового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного наванта-
ження протягом строку дії сертифіката. Успішне проходження сертифікації також може 
бути зараховано як проходження чергової (позачергової) атестації. 

Тих, хто хоче дізнатися більше про особливості сертифікації педагогічних працівни-
ків, Український центр оцінювання якості освіти запрошує долучитися 18 грудня з 14.00 до 
15.30 до вебінару за участі експертів Державної служби якості освіти на YouTube каналі 
центру. 

Під час прямого ефіру учасники сертифікації, зацікавлені освітяни дізнаються про ко-
жен з етапів пілотного проєкту: оцінювання фахових знань та вмінь учителів початкових 
класів під час незалежного тестування, самооцінювання учасником сертифікації власної 
педагогічної майстерності, експертне оцінювання професійних компетентностей учасни-
ків сертифікації шляхом вивчення практичного досвіду їхньої роботи; про окремі виснов-
ки за результатами сертифікації тощо. 

ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ ВЧИТЕЛІВ 

https://www.youtube.com/channel/UC_lBjusi7MNzxjQhtNSH_jw/videos
https://www.youtube.com/channel/UC_lBjusi7MNzxjQhtNSH_jw/videos

