
НАДХОДЖЕННЯ ІІ ПІВРІЧЧЯ 2017 РОКУ 

Мазуренко В. О. Освіта ХХІ століття : виклики, 

пошуки відповідей : навчально-методичний 

комплекс / В. О. Мазуренко, Ю. В. Логвиненко. – 

Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2017. – 176 с. 

 Навчально-методичний комплекс укладено 

відповідно до програми курсів підвищення 

кваліфікації вчителів. Комплекс включає робочу 

програму соціально-гуманітарного модуля «Освіта 

ХХІ століття: виклики, пошуки відповідей», тези 

лекцій до курсу модуля, питання для обов’язкового 

домашнього завдання, орієнтовний перелік тем 

екзаменаційних письмових робіт, орієнтовні завдання 

для квесту, тези спецкурсів та тексти для самостійної 

роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

Комплекс може бути використаний слухачами курсів підвищення 

кваліфікації під час підготовки до занять за даним модулем, для написання 

екзаменаційних письмових робіт під час самостійної роботи дистанційно. 

 

Соціально-гуманітарний блок : навчально-

методичний комплекс для слухачів очної, очно-

дистанційної, дистанційної форм навчання та 

виїзних курсів : робоча програма навчальної 

дисципліни  «Філософія та соціологія освіти» ; 

робоча програма навчальної дисципліни «Освіта в 

Україні та країнах світу» ; робоча програма 

навчальної дисципліни «Освіта в інформаційному 

суспільстві» ; конспект лекції навчальної 

дисципліни «Філософія та соціологія освіти» ; 

конспект лекцій навчальної дисципліни «Освіта в 

Україні та країнах світу» ; конспект лекції 

навчальної дисципліни «Освіта в інформаційному 

суспільстві» ; матеріали до спецкурсів / упоряд. Н. В. Дудко. – Суми :              

НВВ СОІППО, 2017. – 132 с. 

 

Педагогічна інноватика : навчально-методичний 

посібник / укл. Г. Ф. Сударева. – Суми : НВВ 

СОІППО, 2017.  – 80 с. 

 Навчально-методичний посібник містить 

матеріали змістовно-методичного забезпечення 

самостійної та індивідуальної роботи слухачів курсів 

підвищення кваліфікації за спеціальністю 

«Математика» (дистанційна форма навчання). 

 

 

 

 



Управління трудовими ресурсами : курс лекцій 

для магістрантів за напрямом підготовки 

Специфічні категорії спеціальність 8.18010020 

«Управління навчальним закладом» / уклад.        

С. М. Грицай. – Суми : НВВ СОІППО, 2016. –        

196 с. 

 Курс лекцій ознайомлює з предметом, 

завданнями та методами навчальної дисципліни 

«Управління трудовими ресурсами», з системою 

управління трудовими ресурсами, що існує сьогодні в 

Україні та її підсистемами, основними законами та 

закономірностями управління трудовими ресурсами, з 

характеристиками трудового потенціалу країни, з 

методами управління процесом професійної 

орієнтації та світовим досвідом із цього питання, із завданнями управління 

формування загальноосвітнього та професійного рівня трудового потенціалу, а 

також системою підготовки та підвищення кваліфікації трудових ресурсів 

України. Розглянуто суть і причини міграцій, механізми регулювання цього 

процесу, організаційну структуру органів управління трудовими ресурсами в 

сучасній Україні, а також головні аспекти правового та науково-методичного 

забезпечення системи управління трудовими ресурсами, суть, значення й 

основні завдання та напрями професійної орієнтації. Охарактеризовано сучасну 

демографічну ситуацію в країні та Сумській області. 

 Тексти лекцій розраховані для магістрантів за напрямом підготовки 

Специфічні категорії спеціальність 8.18010020 «Управління навчальним 

закладом». 

 

Бріжата І. А. Медико-біологічна підготовка 

фахівців фізичної культури і спорту : монографія / 

І. А. Бріжата, С. М. Грицай. – Суми : СВС 

Панасенко І. М., 2017. – 160 с. 

 У монографії розкрито теоретико-методичні 

засади формування медико-біологічних знань у 

фахівців фізичної культури і спорту для практичного 

застосування технологій збереження здоров’я. 

Матеріали монографії можуть бути використані 

студентами спеціальності «Фізична культура і спорт», 

«Фізична реабілітація», викладачами фізичного 

виховання вищих навчальних закладів для 

підвищення ефективності здоров’язбережувальної 

підготовки, а також учителями фізичної культури для 

попередження і профілактики травматизму в процесі післядипломної освіти для 

підвищення рівня травмопрофілактичної підготовки фахівців фізичної культури 

і спорту. 

 

 

 

 



Єфремова Г. Л. Профілактика насильства в сім’ї 

та попередження дитячої жорстокості в 

освітньому середовищі : навчально-методичний 

посібник / Г. Л. Єфремова. – Суми : НВВ 

СОІППО, 2017. – 200 с. 

 Проблема насильства виступає як одна з 

найяскравіших характеристик сучасного світу, як 

ключ до вирішення суперечок і усунення 

розбіжностей серед окремих особистостей, груп 

людей, націй і т. п. На сучасному етапі насильство в 

сім’ї та дитяча жорстокість в освітньому середовищі 

є серйозною та досить поширеною проблемою, від 

якої страждають діти. 

У навчально-методичному посібнику розкриті шляхи 

педагогічної взаємодії та попередження булінгу в освітніх закладах, висвітлені 

сутність, види та принципи профілактики насильства, розкриті особливості 

формування ненасильницької поведінки особистості засобами корекційно-

профілактичних програм. 

 Посібник буде корисним для заступників директорів з виховної роботи, 

педагогів загальноосвітніх навчальних закладів, соціальних педагогів, 

педагогів-організаторів, класних керівників, вихователів, батьків. 

 

 

Менеджмент організації : навчально-методичний 

комплекс для спеціальності 073 Менеджмент 

(спеціалізація «Управління навчальним 

закладом») / розробник В. О. Мазуренко. – Суми : 

НВВ СОІППО, 2017. – 156 с. 

 Навчально-методичний комплекс укладено 

відповідно до програми підготовки магістрантів зі 

спеціальності 073 Менеджмент (спеціалізація 

«Управління навчальним закладом»). Комплекс 

включає типову, робочу програми дисципліни 

«Менеджмент організації», тези лекцій, методичні 

вказівки до семінарських (практичних) занять, 

самостійної роботи студентів, індивідуального 

навчально-дослідного завдання, завдання для 

поточного, модульного, підсумкового контролю знань студентів, комплексні 

контрольні роботи до курсу зазначеної дисципліни. 

 Даний комплекс може бути використаний магістрантами та викладачами 

для підготовки до занять за даною дисципліною, для написання курсових, 

творчих та дипломних робіт. Додатково комплекс може використовуватися 

магістрантами при підготовці до контролю знань. 

 

 

 

 

 



Нікітін Ю. О. Пореформені міста Полтавської, 

Харківської та Чернігівської губерній у другій 

половині ХІХ ст. : історичний аспект 

самоврядування : монографія / Ю. О. Нікітін. – 

Суми : ВД «Білий птах», 2016. – 324 с. 

У монографії висвітлюються історія 

формування та особливості практичної діяльності 

органів міського самоврядування Полтавської, 

Харківської та Чернігівської губерній у другій 

половині ХІХ ст. по розбудові комунального 

господарства, у медичній та освітній сферах, а також 

культурно-просвітницька робота. 

Для науковців, аспірантів,  студентів 

історичних та соціально-гуманітарних факультетів 

вищих навчальних закладів. 

 

Коваленко Л. І. Архіви Сумщини в житті 

українського суспільства : кінець 30-х – початок 

60-х рр. ХХ ст. : монографія / Л. І. Коваленко,             

Ю. О. Нікітін. – Суми : СВС Панасенко І. М.,          

2017. – 322 с. 

 У монографії висвітлюються питання 

діяльності архівів та території Сумської області, їхня 

структура, становище, пропагандистсько-

просвітницька діяльність. 

 Для науковців, аспірантів, студентів 

історичних та соціально-гуманітарних факультетів 

вищих навчальних закладів. 

 

 

Зовнішнє незалежне оцінювання 2017 року в 

Сумській області : інформаційно-статистичні 

матеріали / Упорядники : О. І. Остапенко,           

О. Ф. Борисенко та ін. – Суми : НВВ СОІППО, 

2017. – 144 с. 

Інформаційно-статистичні матеріали містять 

інформацію про результативність проходження 

випускниками загальноосвітніх навчальних закладів 

системи загальної середньої освіти Сумської області 

зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року. 

Матеріали можуть бути використані 

спеціалістами місцевих органів управління освітою, 

методистами районних (міських) методичних 

кабінетів, керівниками загальноосвітніх навчальних 

закладів, керівниками районних (міських) та шкільних методичних об’єднань із 

метою визначення оптимальних шляхів підвищення рівня підготовки 

випускників та вироблення керівниками установ управлінських рішень. 

 



Моніторинг якості освіти в загальноосвітніх 

навчальних закладах Сумської області у                

2016–2017 навчальному році : інформаційно-

аналітичний бюлетень. Випуск 2 / Упорядники : 

О. Ф. Борисенко, Г. М. Браткова. – Суми : НВВ 

СОІППО, 2017. – 132 с. 

Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

матеріали про результати моніторингових 

досліджень, проведених навчально-методичним 

відділом моніторингу якості освіти Сумського 

ОІППО в загальноосвітніх закладах Сумської 

області у 2016–2017 навчальному році. 

Інформаційно-аналітичний бюлетень 

призначений для методистів районних (міських) 

методичних кабінетів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, 

заступників директорів з навчально-виховної роботи. 

 

Міжнародні моніторингові дослідження якості 

освіти PISA : змістова складова з фізики та 

астрономії : методичні рекомендації  / уклад.               

В. М. Карпуша. – Суми : НВВ СОІППО, 2017. –  

44 с. 

 Методичні рекомендації ознайомлюють зі 

специфікою досліджень науково-природничої 

грамотності 15-річних підлітків у рамках 

міжнародної програми з оцінювання якості освіти 

PISA. 

 Рекомендації будуть корисні методистам 

районних (міських) відділів (управлінь) освіти для 

використання в роботі як інформаційний матеріал, а 

також учителям фізики для удосконалення 

навчально-виховного процесу з фізики з урахуванням компетентнісного 

підходу до навчання учнів старшої школи. 

 

Розвиток медіакомпетентності та критичного 

мислення учнів на уроках суспільних дисциплін : 

методичні рекомендації / упор. О. В. Третьякова. –

Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2017. – 40 с. 

 У методичних рекомендаціях охарактеризовано 

складові структури медіакомпетентності вчителя, 

надано орієнтовані вимоги до предметної 

компетентності вчителя; визначено основні 

теоретичні та практичні засади використання засобів 

медіаінформації на уроках суспільних дисциплін. 

 Методичні рекомендації видані на допомогу 

вчителю суспільних дисциплін з метою навчити учнів 

критично мислити, інтерпретувати медіатексти. 

 



Навчальні проекти за програмою фізики основної 

школи. 7 клас : збірник методичних матеріалів / 

упоряд. В. М. Карпуша. – Суми : НВВ СОІППО, 

2016. – 84 с. 

 Збірник містить методичні матеріали щодо 

структури навчальних проектів з фізики, 

передбачених програмою з фізики 7-го класу за 

Державним стандартом базової і повної загальної 

середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 року                 

№ 1392; організації проектної діяльності учнів та 

вчителя. 

 Збірник рекомендується вчителям фізики для 

використання в навчальному процесі та методистам 

районних (міських) відділів (управлінь) освіти для методичного супроводу 

вчителів. 

 

Навчальні проекти за програмою фізики основної 

школи. 8 клас : збірник методичних матеріалів / 

упоряд. В. М. Карпуша. – Суми : НВВ СОІППО, 

2017. – 48 с. 

Збірник містить методичні матеріали щодо 

структури навчальних проектів з фізики, 

передбачених програмою з фізики 8-го класу за 

Державним стандартом базової і повної загальної 

середньої освіти, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 року                 

№ 1392; організації проектної діяльності учнів та 

вчителя. 

 Збірник рекомендується вчителям фізики для 

використання в навчальному процесі та методистам 

районних (міських) відділів (управлінь) освіти для методичного супроводу 

вчителів. 

 

Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ, ІІІ та ІV 

етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

трудового навчання 2016–2017 н. р. / укл.                 

І. В. Коренева. – Суми : НВВ СОІППО, 2017.  –          

80 с. 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

нормативні документи та аналітичні матеріали 

проведення ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з трудового навчання. 

 Бюлетень рекомендується методистам 

районних (міських) відділів (управлінь) освіти для 

використання в роботі як інформаційний матеріал та 

зразок оформлення відповідної документації, а також 

учителям трудового навчання для підготовки учнів. 



ІІ та ІІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з фізики в 2016–2017 навчальному році : 

інформаційно-аналітичний бюлетень / уклад.                 

В. М. Карпуша. – Суми : НВВ СОІППО, 2017.  –          

52 с. 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

умови організації та проведення, завдання, їх 

розв’язки, звітні аналітичні матеріали проведення ІІ 

та ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

фізики. 

 Бюлетень рекомендується методистам районних 

(міських) відділів (управлінь) освіти для 

використання в роботі як інформаційний матеріал та 

зразок оформлення відповідної документації, а також 

учителям фізики для підготовки учнів до ІІ та ІІІ етапів олімпіади. 

 

ІІ та ІІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з астрономії в 2016–2017 навчальному році : 

інформаційно-аналітичний бюлетень / уклад.                 

В. М. Карпуша. – Суми : НВВ СОІППО, 2017.  –          

52 с. 

Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

умови організації та проведення ІІ, ІІІ етапів 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії, 

завдання та їх розв’язки, звітні аналітичні матеріали 

проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з 

астрономії.  

 Бюлетень може бути використаний методистами 

районних (міських) відділів (управлінь) освіти для 

використання в роботі як інформаційний матеріал, а 

також учителями астрономії при підготовці учнів до ІІ, ІІІ етапів 

Всеукраїнської олімпіади з астрономії. 

 

ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з математики у 2016–2017 н. р. : інформаційно-

аналітичний бюлетень / упор. Т. В. Свєтлова. – 

Суми : НВВ СОІППО, 2017.  –  72 с. 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

нормативні документи, умови організації та 

проведення, завдання, їх розв’язки, звітні аналітичні 

матеріали проведення ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з математики. 

 Бюлетень рекомендується методистам районних 

(міських) відділів (управлінь) освіти для використання 

в роботі як інформаційний матеріал та зразок 

оформлення відповідної документації, а також 

учителям математики для підготовки учнів до ІІІ та ІV етапів олімпіади. 

 



ІІ–ІV етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

хімії у 2016–2017 н. р. : інформаційно-аналітичний 

бюлетень / упор. А. В. Метейко. – Суми : НВВ 

СОІППО, 2017.  –  108 с. 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

нормативні документи та аналітичні матеріали 

проведення ІІ–ІV етапів Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з хімії. 

 Бюлетень рекомендується методистам районних 

(міських) відділів (управлінь) освіти як допомога в 

організації та проведенні  Всеукраїнської олімпіади з 

хімії, а також учителям хімії для підготовки учнів до ІІ 

та ІІІ етапів олімпіади. 

 

 

ІІ та ІІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з інформатики в 2016–2017 навчальному році : 

інформаційно-аналітичний бюлетень / уклад.                 

А. О. Дзингель. – Суми : НВВ СОІППО, 2017.  –          

44 с. 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

нормативні документи, завдання та аналітичні 

матеріали проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з інформатики у 2016–2017 

навчальному році. 

 Бюлетень рекомендується методистам районних 

(міських) відділів (управлінь) освіти для використання 

в роботі як інформаційний матеріал та зразок 

оформлення відповідної документації, а також 

учителям інформатики для підготовки учнів до 

олімпіад. 

 

ІІ та ІІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з інформаційних технологій у 2016–2017 

навчальному році : інформаційно-аналітичний 

бюлетень / уклад. А. О. Дзингель. – Суми : НВВ 

СОІППО, 2017.  –  68 с. 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

нормативні документи, завдання та аналітичні 

матеріали проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з інформаційних технологій у 

2016–2017 навчальному році. 

 Бюлетень рекомендується методистам районних 

(міських) відділів (управлінь) освіти для використання 

в роботі як інформаційний матеріал та зразок 

оформлення відповідної документації, а також 

учителям інформатики для підготовки учнів до 

олімпіад. 



Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ, ІІІ та ІV 

етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

біології 2016–2017 н. р. / Укл. Т. С. Голубенко.  – 

Суми : НВВ СОІППО, 2017.  –  88 с. 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

нормативні документи, аналітичні матеріали 

проведення ІІ, ІІІ та ІV етапів та завдання 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. 

 Бюлетень рекомендується методистам районних 

(міських) відділів (управлінь) освіти для використання 

в роботі як інформаційний матеріал та зразок 

оформлення відповідної документації, а також 

учителям біології для підготовки учнів до ІІІ та ІV 

етапів олімпіади. 

 

Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ, ІІІ та ІV 

етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

екології 2016–2017 н. р. / Укл. Т. С. Голубенко.  – 

Суми : НВВ СОІППО, 2017.  –  88 с. 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

нормативні документи, аналітичні матеріали щодо 

проведення ІІ, ІІІ етапів (Сумська область) та ІV етапу 

та завдання теоретичного туру ІІ, ІІІ етапів 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології. 

 Бюлетень рекомендується методистам районних 

(міських) відділів (управлінь) освіти для використання 

в роботі як інформаційний матеріал та зразок 

оформлення відповідної документації, а також 

учителям біології для підготовки учнів до ІІ, ІІІ та ІV 

етапів олімпіади з екології. 

 

Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ та ІІІ 

етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

географії 2016–2017 н. р. / уклад. В. Д. Попов.  – 

Суми : НВВ СОІППО, 2017.  –  128 с. 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

нормативні документи, завдання та аналітичні 

матеріали проведення ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з географії. 

 Бюлетень рекомендується методистам районних 

(міських) відділів (управлінь) освіти для 

використання в роботі як інформаційний матеріал та 

зразок оформлення відповідної документації, а також 

учителям географії для підготовки учнів до ІІ та ІІІ 

етапів олімпіади. 

 

 

 



Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ та ІІІ 

етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

економіки 2016–2017 н. р. / уклад. В. Д. Попов.  – 

Суми : НВВ СОІППО, 2017.  –  80 с. 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

нормативні документи, завдання та аналітичні 

матеріали проведення ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з економіки. 

 Бюлетень рекомендується методистам районних 

(міських) відділів (управлінь) освіти для 

використання в роботі як інформаційний матеріал та 

зразок оформлення відповідної документації, а також 

учителям економіки для підготовки учнів до ІІ та ІІІ 

етапів олімпіади. 

 

Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІІ, ІV етапів 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії          

2016–2017 н. р. / уклад. О. В. Третьякова.  – Суми : 

НВВ СОІППО, 2017.  –  36 с. 

 До інформаційно-аналітичного бюлетеня 

увійшли завдання, апробовані під час проведення ІІІ 

етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії в 

Сумській області. Бюлетень включає рекомендації 

Міністерства освіти і науки України щодо підготовки 

учнів до ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з історії та завдання ІV етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з історії. 

 Матеріали розраховані для учнів, учителів, 

методистів, усіх, хто цікавиться історією. 

 

Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІІ, ІV етапів 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

правознавства 2016–2017 н. р. / уклад. О. В. 

Третьякова.  – Суми : НВВ СОІППО, 2017.  –  52 с. 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

методичні рекомендації щодо підготовки до ІV етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 

та умови завдань ІІІ, ІV етапів Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з правознавства. 

 Бюлетень рекомендується методистам районних 

(міських) відділів (управлінь) освіти для 

використання в роботі як інформаційний матеріал, а 

також учителям правознавства для підготовки учнів 

до ІІІ та ІV етапів олімпіади. 

 

 

 

 



ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з української мови та літератури у 2016–

2017 н. р. : інформаційно-аналітичний бюлетень / 

упор. Л. М. Шерстюк. – Суми : НВВ СОІППО, 

2017.  –  60 с. 

 В інформаційно-аналітичному бюлетені 

узагальнено матеріали для підготовки та проведення 

ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

української мови та літератури. Представлено перелік 

нормативних документів, методичні рекомендації 

щодо виконання конкурсних завдань, запропоновано 

варіанти завдань обласного та Всеукраїнського етапів 

олімпіад, зразки виконання окремих завдань ІІІ етапу 

тощо. 

 Бюлетень рекомендується методистам районних (міських) відділів 

(управлінь) освіти для використання в роботі як інформаційний матеріал та 

зразок оформлення відповідної документації, а також учителям української 

мови та літератури для підготовки учнів до ІІІ та ІV етапів олімпіади. 

ІІ, ІІІ та ІV етапи Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з російської мови та літератури у 2016–

2017 н. р. : інформаційно-аналітичний бюлетень / 

укл. І. О. Захарченко. – Суми : НВВ СОІППО, 

2017.  –  56 с. 

 В інформаційно-аналітичному бюлетені вміщені 

умови організації та проведення олімпіади, завдання, 

їх відповіді, звітні аналітичні матеріали проведення ІІ 

та ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

російської мови та літератури. 

 Бюлетень рекомендується методистам районних 

(міських) відділів (управлінь) освіти для 

використання в роботі як інформаційний матеріал та 

зразок оформлення відповідної документації, а також учителям російської мови 

та літератури для підготовки учнів до ІІ, ІІІ та ІV етапів олімпіади. 

 

Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ–ІV етапів 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської 

мови у 2016–2017 навчальному році / Упор.                     

Н. В. Клюніна, В. С. Скирта, І. В. Ярмак.  – Суми : 

НВВ СОІППО, 2017.  –  88 с. 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

нормативні документи та аналітичні матеріали 

проведення ІІ–ІV етапів Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з англійської мови. 

 Бюлетень рекомендовано методистам районних 

(міських) відділів (управлінь) освіти для 

використання в роботі як інформаційний матеріал та 

зразок оформлення відповідної документації, а також 

учителям англійської мови для підготовки учнів. 



Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ–ІV етапів 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької 

мови у 2016–2017 навчальному році / Упор.                 

І. В. Ярмак,  Н. В. Клюніна, В. С. Скирта.  –              

Суми : НВВ СОІППО, 2017.  –  88 с. 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

нормативні документи та аналітичні матеріали 

проведення ІІ–ІV етапів Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з німецької мови. 

 Бюлетень рекомендовано методистам районних 

(міських) відділів (управлінь) освіти для 

використання в роботі як інформаційний матеріал та 

зразок оформлення відповідної документації, а також 

учителям німецької мови для підготовки учнів до 

олімпіад. 

 

Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ–ІV етапів 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької 

мови у 2016–2017 навчальному році / Упор.                 

І. В. Ярмак,  Н. В. Клюніна, В. С. Скирта.  –              

Суми : НВВ СОІППО, 2017.  –  80 с. 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

нормативні документи та аналітичні матеріали 

проведення ІІ–ІV етапів Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з французької мови. 

 Бюлетень рекомендовано методистам районних 

(міських) відділів (управлінь) освіти для використання 

в роботі як інформаційний матеріал та зразок 

оформлення відповідної документації, а також 

учителям французької мови для підготовки учнів до 

олімпіад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


