
НАДХОДЖЕННЯ ІІ ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ 

Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та ІV 

етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

географії (2018–2019 н.р., Сумська область) : 

інформаційно-аналітичний бюлетень / упор.                

В. Д. Попов.  – Суми : НВВ СОІППО,  2019. – 168 с. 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

нормативні документи та аналітичні матеріали 

проведення ІІ та 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 вдосконалення методів та форм роботи з підготовки 

учнів до ІІ, ІІІ та  ІV етапів олімпіади. 

 

Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та ІV 

етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

економіки (2018–2019 н.р., Сумська область) : 

інформаційно-аналітичний бюлетень / упор.                

В. Д. Попов ; ред. І. В. Удовиченко.  – Суми : НВВ 

СОІППО,   2019. – 132 с. 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

нормативні документи та аналітичні матеріали 

проведення ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з економіки.  

Бюлетень рекомендується методистам районних 

(міських) відділів (управлінь) освіти для використання 

як інформаційний матеріал та зразок оформлення 

відповідної документації, а також учителям економіки – для підготовки учнів 

до ІІ, ІІІ та е ІV етапів олімпіади. 

 

Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та ІV 

етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 

(2018–2019 н.р., Сумська обл.). Інформаційно-

аналітичний бюлетень / упор. А. В. Метейко ; за ред. 

І. В. Удовиченко. – Суми : НВВ СОІППО, 2018. –         

108 с. 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

нормативні документи та аналітичні матеріали щодо 

проведення ІІ, ІІІ та 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. 



Інформаційно-аналітичний бюлетень ІІ, ІІІ та ІV 

етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

трудового навчання (2018–2019 н.р., Сумська 

область) : інформаційно-аналітичний бюлетень / 

упор. І. В. Коренева ; за ред. І. В. Удовиченко.  – 

Суми : НВВ СОІППО,   2019. – 60 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 до ІІ, ІІІ та е ІV етапів олімпіади. 

 

Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та ІV 

етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

правознавства (2018–2019 н.р., Сумська область) : 

інформаційно-аналітичний бюлетень / укл.               

О. В. Третьякова ; за ред. І. В. Удовиченка.  – Суми : 

НВВ СОІППО, 2019. –  66 с. 

Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

методичні рекомендації щодо підготовки до ІV етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства, 

аналітичні матеріали та умови завдань ІІ, 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 ІІ, ІІІ та ІV етапів олімпіади. 

 

Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та ІV 

етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 

(2018–2019 н.р., Сумська область) : інформаційно-

аналітичний бюлетень / укл. О. В. Третьякова ;              

за ред. І. В. Удовиченко.  – Суми : НВВ СОІППО, 

2019. –  88 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 підготовкою до олімпіад них змагань з історії. 



Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та ІV 

етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 

(2018–2019 н.р., Сумська область) : інформаційно-

аналітичний бюлетень / уклад. В. М. Карпуша ;             

за ред. І. В. Удовиченко.  – Суми : НВВ СОІППО,          

2018. – 60 с. 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

умови організації та проведення, завдання, їх розв’язки, 

звітні аналітичні матеріали проведення ІІ, ІІІ та ІV 

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–ІV етапів олімпіади. 

 

Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та ІV 

етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

астрономії (2018–2019 н.р., Сумська область) : 

інформаційно-аналітичний бюлетень / уклад.                 

В. М. Карпуша; за ред. І. В. Удовиченко.  – Суми : 

НВВ СОІППО, 2018. – 68 с. 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

умови організації та проведення ІІ, ІІІ та ІV етапів 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії, 

завдання та їх розв’язання, звітні аналітичні матеріали 

проведення ІІ–ІV 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 – для підготовки учнів 

до Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії. 

 

Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та ІV 

етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

математики (2018–2019 н.р., Сумська область) : 

інформаційно-аналітичний бюлетень / укл.                 

Т. В. Свєтлова ; за ред. І. В. Удовиченко.  – Суми : 

НВВ КЗ СОІППО, 2019. – 68 с. 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

нормативно-правове забезпечення, умови організації та 

проведення олімпіади з математики; завдання, їх 

розв’язання, звітні аналітичні матеріали проведення ІІ, 

ІІІ та ІV етапів та Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

математики у 2018–2019 н.р.  

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 ІІ, ІІІ та  ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з математики. 

 

Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та ІV 

етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

української мови та літератури (2018–2019 н.р., 

Сумська область) : інформаційно-аналітичний 

бюлетень / укл. Л. М. Шерстюк ; за ред.                        

І. В. Удовиченко.  – Суми : НВВ КЗ СОІППО,            

2019. – 76 с. 

В інформаційно-аналітичному бюлетені 

узагальнено матеріали для підготовки та проведення ІІ, 

ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

української мови та літератури. Представлено 

нормативні документи, запропоновано варіанти завдань 

районного/міського, обласного та Всеукраїнського етапів олімпіад, методичні 

рекомендації щодо виконання конкурсних завдань, зразки виконання окремих 

завдань тощо. 

Бюлетень рекомендується методистам об’єднаних територіальних громад, 

районних (міських) відділів (управлінь) освіти для використання в роботі як 

інформаційний матеріал зразок оформлення відповідної документації, а також 

учителям української мови та літератури – для якісної підготовки учнів до ІІ, ІІІ 

та  ІV етапів олімпіади. 

 

Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та ІV 

етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

російської мови та літератури (2018–2019 н.р., 

Сумська область) : інформаційно-аналітичний 

бюлетень / укл. І. О. Захарченко ; за ред.                     

І. В. Удовиченко.  – Суми : НВВ СОІППО,   2019. – 

64 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та ІV 

етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

англійської мови (2018–2019 н.р., Сумська           

область) : інформаційно-аналітичний бюлетень /   

Н. В. Клюніна, В. С. Скирта ; за ред.                              

І. В. Удовиченко.  – Суми : НВВ СОІППО, 2019. –  

64 с. 

Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

нормативні документи та аналітичні матеріали 

проведення ІІ–ІV етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіади з англійської мови. Бюлетень рекомендовано 

методистам районних (міських) відділів (управлінь) 

освіти до використання в роботі як інформаційний 

матеріал та зразок оформлення відповідної документації, а також учителям 

англійської мови для підготовки учнів до олімпіад. 

 

Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та ІV 

етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

німецької мови (2018–2019 н.р., Сумська область) : 

інформаційно-аналітичний бюлетень / упор.                

І. В. Єременко ; за ред. І. В. Удовиченко. – Суми : 

НВВ СОІППО, 2019. – 72 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 до використання в роботі як інформаційний 

матеріал та зразок оформлення відповідної 

документації, а також учителям німецької мови для підготовки учнів до 

олімпіад. 

 

Організація, проведення, результати ІІ, ІІІ та ІV 

етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

французької мови (2018–2019 н.р., Сумська  

область) : інформаційно-аналітичний бюлетень / 

упор. І. В. Єременко ; за ред. І. В. Удовиченко.  – 

Суми : НВВ СОІППО, 2019. – 76 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 до використання в роботі як 

інформаційний матеріал та зразок оформлення 

відповідної документації, а також учителям французької мови для підготовки 

учнів до олімпіад. 

 



Окремі методи розв’язування олімпіад них задач з 

астрономії : збірник методичних матеріалів / 

упоряд. О. В. Арнаутова, В. М. Карпуша,                      

О. О. Пасько, Ю. А. Ткаченко, Т. Ю. Таранова,               

І. О. Шевченко. – Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2019. – 

40 с. 

 У збірнику розміщено матеріали щодо 

використання окремих методів розв’язування завдань 

Всеукраїнської олімпіади з астрономії та олімпіади з 

астрономії інших країн. 

 Методичні матеріали рекомендовано вчителям 

фізики та учням закладів загальної середньої освіти з 

метою підготовки до участі у Всеукраїнській олімпіаді 

з астрономії. 

 

Математична мозаїка : збірник методичних 

матеріалів / укл. Т. В. Свєтлова ; за ред.                                           

І. В. Удовиченко. – Суми : НВВ СОІППО, 2019. –          

88 с. 

 У пропонованому збірнику методичних 

матеріалів акцентовано увагу на творчих, 

нестандартних, евристичних, дослідницьких задачах, 

які є метою та засобом навчання й розвитку творчих 

здібностей; надано рекомендації щодо використання 

хмарних сервісів у процесі навчання математики для 

розвитку творчих здібностей учнів. 

 Для вчителів математики, керівників об’єднань, 

методистів математики. 

 

 

Збірник тестів для поточного контролю з хімії.               

9 клас : дидактичні матеріали / упор. А. В. Метейко, 

Л. А. Коростіль. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – 

96 с. 

 Посібник містить 41 тестову поточну 

перевірочну роботу з курсу 9 класу, розроблену 

відповідно до чинної навчальної програми «Хімія для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 7–9 класи», 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804. 

 Призначається учням і вчителям хімії закладів 

загальної середньої освіти. 

 

 

 

 

 

 



Обласна відеотека для вчителів предмета «Захист 

Вітчизни» : методичні рекомендації / упоряд.                  

М. М. Балабан, О. О. Бойко, С. І. Воловик,                        

Л. В. Головач, В. В. Єсипенко, В. М. Роговик,                   

Н. М. Сукачова. – Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2019. – 

24 с. 

 Методичні рекомендації містять поради та 

настанови щодо використання відео сюжетів на уроках 

предмета «Захист Вітчизни», позакласних заходів, 

гуртках військово-патріотичного спрямування. 

 Обласна відеотека створена на допомогу 

вчителям предмета «Захист Вітчизни» та учням 10–11 

класів закладів загальної середньої освіти. 

 

Зовнішнє незалежне оцінювання 2019 року в 

Сумській області : інформаційно-аналітичні 

матеріали / уклад. О. І. Остапенко та ін. ; за ред.           

І. В. Удовиченко. – Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2019. – 

192 с. 

 Інформаційно-аналітичні матеріали містять 

інформацію про результативність проходження 

випускниками закладів системи загальної середньої 

освіти Сумської області зовнішнього незалежного 

оцінювання 2019 року. 

 Матеріали можуть бути використані 

спеціалістами місцевих органів управління освітою, 

методистами районних (міських) методичних кабінетів, 

керівниками закладів освіти, 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 закладах загальної 

середньої освіти Сумської області у 2018–2019 н.р. : 

інформаційно-аналітичний бюлетень (випуск 4) / 

упоряд. О. І. Остапенко, Г. М. Браткова ; за ред.                 

І. В. Удовиченко. – Суми : НВВ КЗ СОІППО, 2019. – 

108 с. 
 Інформаційно-аналітичний бюлетень містить 

матеріали про результати моніторингових досліджень, 

проведених навчально-методичним відділом 

моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного 

оцінювання КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти в закладах загальної 

середньої освіти Сумської області у 2018–2019 навчальному році. 

 Інформаційно-аналітичний бюлетень призначений для методистів 

районних (міських) методичних кабінетів, керівників закладів загальної 

середньої освіти, заступників директорів з навчально-виховної роботи. 



Психологічний супровід упровадження Нової 

української школи : методичні рекомендації / за заг. 

ред. І. В. Марухиної, Л. О. Кондратенко. – Суми : 

НВВ КЗ СОІППО, 2019. – 88 с. 

 У методичних рекомендаціях розглянуто мету та 

завдання діяльності спеціалістів психологічної служби в 

рамках упровадження Нової української школи, зміст 

діяльності зі здобувачами освіти, педагогами та 

батьками, запропоновано конспекти занять з учасниками 

освітнього процесу. Методичні рекомендації стануть у 

нагоді практичним психологам, соціальним педагогам, 

керівникам освітніх закладів, методистам, які 

відповідають за діяльність психологічної служби. 

 

Патопсихологія : основні психологічні терміни та 

поняття : довідник за спеціальність 053 Психологія 

освітньо-професійної програми Практична 

психологія / укладач М. В. Борцова. – Суми : НВВ  

КЗ СОІППО, 2019. – 92 с. 

 Довідник укладено відповідно до спеціальності 

053 Психологія освітньо-професійної програми 

Практична психологія. Матеріали довідника можуть 

бути використані як під час аудиторних занять, так і для 

самостійного опрацювання. Інформація, що міститься у 

довіднику може бути використана також і для роботи 

фахівців суміжних галузей – корекційних педагогів, 

педагогів закладів освіти, соціальних педагогів, соціальних працівників, 

вихователів ЗДО. 

 

Коронація слова : науково-довідкове видання / 

керівник проекту Н. О. Струк. – К. : Світ успіху, 

2019. – 496 с. 

 Науково-довідкове видання «Коронація слова» на 

відзначення 20-річчя Міжнародного літературного 

конкурсу романів, кіносценаріїв, п’єс, пісенної лірики та 

творів для дітей уперше презентує читачам 

систематизовану інформацію про його результати як 

підсумок подвижницької праці засновників і меценатів – 

громадських діячів Юрія і Тетяни Логушів та команди. 

Ознайомлює із тенденціями в літературному процесі 

крізь призму світоглядних переконань сучасних 

письменників. Надає біографічні довідки про лауреатів І–ІІІ премій, перелік 

їхніх творів, цитати з інтерв’ю, перелік дипломантів конкурсу, окремі наукові 

оглядові розвідки. Видання розраховане на літературознавців, критиків, 

викладачів і вчителів української словесності, студентів, учнів, усіх, хто 

цікавиться українською літературою періоду незалежності України. 


