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ЗВІТ 

навчально-методичного відділу координації освітньої діяльності та 

професійного розвитку Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти за 2019 рік 

 

Навчально-, науково-методичне забезпечення освітнього процесу  

закладів освіти області 

 

Управлінська діяльність: 

І. Нормативно-правовий супровід освітнього процесу: 

1.1. Проекти  наказів  Департаменту  освіти  і  науки  Сумської 

облдержадміністрації: 

1. Наказ від 09.01.2019 № 6-ОД «Про внесення змін до наказу 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 11.12.2018 № 794» 
2. Наказ від 11.01.2019 № 12-ОД «Про підсумки відбіркового етапу  

II (регіонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2019» 
3. Наказ від 18.02.2019 № 94-ОД«Про підсумки фінального етапу  

ІІ (регіонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2019»; 
4. Наказ від 01.03.2019 № 115-ОД «Про участь учнів у IV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії»;  
5. Наказ від 01.03.2019 № 116-ОД «Про участь учнів у IV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання»; 
6. Наказ від 01.03.2019 № 117-ОД «Про участь учнів у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії»; 
7. Наказ від 01.03.2019 № 118-ОД  «Про участь учнів у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології»; 
8. Наказ від 01.03.2019 № 119-ОД «Про участь учнів у IV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики»; 

9. Наказ від 01.03.2019 № 117-ОД «Про участь учнів у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології»; 

10. Наказ від 01.03.2019 № 121-ОД «Про участь учнів у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства» 

11. Наказ від 01.03.2019 № 122-ОД «Про участь учнів у ІV етапі 

учнівської олімпіади з фізики»; 

12. Наказ від 01.03.2019 № 123-ОД «Про участь учнів у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії» 

13.  Наказ від 01.03.2019 № 124-ОД  «Про участь учнів у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки» 

14. Наказ від 01.03.2019 № 125-ОД «Про участь учнів у ІV етап 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та 

літератури»;  
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15. Наказ від 01.03.2019 № 126-ОД «Про участь учнів у ІV етапі 

учнівської олімпіади з англійської мови»; 

16. Наказ від 01.03.2019 № 127-ОД «Про участь учнів у ІV етапі 

учнівської олімпіади з німецької мови»; 

17. Наказ від 01.03.2019 № 128-ОД «Про участь учнів у ІV етапі 

учнівської олімпіади з французької мови»; 

18. Наказ від 01.03.2019 № 129-ОД «Про участь учнів у ІV етапі 

учнівської олімпіади з інформатики»; 

19. Наказ від 01.03.2019 № 130-ОД «Про участь учнів у ІV етапі 

учнівської олімпіади з інформаційних технологій»; 

20. Наказ від 01.03.2019 № 131-ОД «Про участь учнів у ІV етапі 

учнівської олімпіади з астрономії» 

21. Наказ від 07.03.2019 № 152-ОД «Про підсумки ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2018/2019 навчальному році» 
22. Наказ від 14.03.2019 № 168ОД «Про внесення змін до наказу 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 01.03.2019 № 118-ОД» 
23. Наказ від 04.04.2019 року № 238-ОД «Про проведення І-ІІ турів 

конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної 

культури з елементами футболу у 2018/2019 навчальному році»; 

24. Наказ № 513-ОД від 03.09.2019 «Про проведення обласного турніру 

юних дослідників»; 

25. Наказ від 06.09.2019 № 531-ОД «Про проведення обласного STEM-

турніру»; 

26. Наказ від 10.09.2019 № 537-ОД «Про умови та порядок проведення  

І, II турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»; 

27. Наказ від 02.10.2019 № 661-ОД «Про організацію та порядок 

проведення першого (зонального) туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2020»; 

28. Наказ від 09.10.2019 № 628-ОД «Про проведення обласного етапу 

змагань «Роботрафік – 2020»; 

29. Наказ від 21.11.2019 № 774-ОД «Про проведення ІІІ етапу  

Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів закладів 

загальної середньої освіти області у 2019-2020 навчальному році»; 

30. Наказ від 21.11.2019 № 775-ОД «Про проведення ІІІ етапу  

ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 

серед учнів закладів загальної середньої освіти області у 2019-2020 

навчальному році»; 

31. Наказ від 02.12.2019 № 775-ОД «Про проведення другого 

(регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2020». 

1.2. Проекти листів Департаменту освіти і науки Сумської 

облдержадміністрації: 



1. Лист від 17.09.2019 № 04.1-13/4309 «Про участь в обласному турнірі 

юних дослідників»; 

2. Лист від 21.10.2019 № 04.1-13/4929 «Про участь в обласному етапі 

змагань «Роботрафік – 2020». 

 

1.3. Проекти наказів Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

1. Наказ від 30.01.2019 № 16-ОД «Про підсумки ІІ (регіонального) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019»; 

2. Наказ від 01.02.2019 № 17-ОД «Про проведення фінального етапу  

ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка»; 

3. Наказ від 01.02.2019 № 36-ОД  «Про проведення відбірково-

тренувальних зборів переможців ІІІ етапу  Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2019 році» 
4. Наказ від 15.02.2019 № 38-ОД «Про проведення фінального етапу ХІХ 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика» 
5. Наказ від 18.02.2019 № 41-ОД «Про відправку учнів на ІV етап 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019 року» 
6. Наказ від 18.03.2019 № 58-ОД «Про проведення ІІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2019»; 

7. Наказ від 04.04.2019 № 68-ОД «Про підсумки третього туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019»; 

8. Наказ від 01.11.2019 № 174-ОД «Про незалежних спостерігачів першого 

(зонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»; 

9. Наказ від 05.11.2019 № 176-ОД «Про організацію та проведення 

обласного науково-практичного семінару для вчителів хімії»; 

10. Наказ від 06.12.2019 № 194-ОД «Про проведення ІІІ етапів  

Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка, ХХ Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика»; 

11. Наказ від 24.12.2019 № 201-ОД «Про проведення другого 

(регіонального) туру конкурсу «Учитель року – 2020» 

1.3. Листи Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти 

1. Лист від 04.01.2019 № 3/11-10 «Про проведення практичної складової 

обласних заходів»; 

2. Лист від 04.01.2019 № 4/11-10 «Про проведення обласного навчального 

заняття «Хімічний колоквіум»; 

3. Лист від 04.01.2019 № 5/11-10 «Про проведення обласного навчального 

заняття «Хімічний колоквіум»; 

4. Лист від 09.01.2019 № 11/11-10 «Про заїзд учасників ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2018-2019 н.р.»; 

5. Лист від 10.01.2019 № 15/11-10 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з фізики»; 



6. Лист від 14.01.2019 № 23/11-10 «Про підготовку бази проведення  

ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з інформатики та інформаційних 

технологій»; 

7. Лист від 15.01.2019 № 30/11-10 «Про перевезення учасників 

експериментального туру ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

хімії»; 

8. Лист від 21.01.2019 № 48/11-10 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнської 

олімпіади з інформаційних технологій в Сумській області» 
9. Лист від 29.01.2019 № 89/11-10 «Про перенесення методичного 

порадника»;  

10. Лист від 30.01.2019 № 93/11-10 «Про проведення відбірково-

тренувальних зборів»; 

11. Лист від 31.01.2019 № 95/11-10 «Про відбірково-тренувальні збори 

переможців ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів»; 

12. Лист від 01.02.2019 № 103/11-10 «Про відбірково-тренувальні збори 

переможців ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства»; 

13. Лист від 04.02.2019 № 108/11-10 «Про участь педагогічних працівників у 

відбірково-тренувальних зборах»; 

14. Лист від 04.02.2019 № 109/11-10 «Про умови та порядок проведення  

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у Сумській області» 

15. Лист від 06.02.2019 № 112/11-10 «Про перенесення методичного 

порадника»; 

16. Лист від 07.02.2019 № 117/11-10 Про участь у фінальному етапі змагань 

«Роботрафік-2019»;  

17. Лист від 07.02.2019 № 121/11-10 «Про проведення  

ХХІ Всеукраїнського турніру юних істориків»;  

18. Лист від 07.02.2019 № 122/01-15 «Про проведення ХV Всеукраїнського 

турніру юних журналістів»  

19. Лист від 07.02.2019 № 124/11-10 «Про роботу журі фінального етапу  

ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка»; 

20. Лист від 07.02.2019 № 125/11-10 «Про роботу журі фінального етапу  

ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка »; 

21. Лист від 11.02.2019 № 135/11-10 «Про відзначення Міжнародного дня 

рідної мови»  

22. Лист від 11.02.2019 № 136/11-10 «Про проведення конкурсу «Змагаймось 

за нове життя!» 

23. Лист від 13.02.2019 № 142/11-10 «Про виконання наказу Міністерства 

освіти і науки»;  

24. Лист від 15.02.2019 № 153/11-10 «Про тренінг-семінар для вчителів 

англійської  мови»; 

25. Лист від 15.02.2019 № 154/11-10 «Про тренінг-семінар для вчителів 

англійської  мови»; 



26. Лист від 15.02.2019 № 155/11-10 «Про тренінг-семінар для вчителів 

англійської  мови»; 

27. Лист від 18.02.2019 № 159/11-10 «Про підготовку учнів-учасників  

ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад»;  

28. Лист від 19.02.2019 № 166 /11-10 «Про проведення авторської 

педагогічної майстерні»; 

29. Лист від 19.02.2019 № 167/11-10 «Про проведення авторської 

педагогічної майстерні»; 

30. Лист від 20.02.2019 № 172/11-10 «Про проведення Всеукраїнського 

турніру юних хіміків»; 

31. Лист від 20.02.2019 № 173/11-10 «Лист-подяка за участь в організації 

заходів обласного рівня»; 

32. Лист від 27.02.2019 № 184/11-10 «Про увічнення пам’яті першого 

космонавта України»; 

33. Лист від 27.02.2019 № 187/11-10 «Про проведення авторської творчої 

майстерні»; 

34. Лист від 01.03.2019  № 192/11-10 «Про проведення ІІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Захист 

Вітчизни»; 

35. Лист від 01.03.2019 № 199/11-10 «Про організацію участі учнів у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики»;  

36. Лист від 04.03.2019 № 206/11-10 «Про школу молодого соціолога, 

конфліктолога, медіатора»; 

37. Лист  від 06.03.2019 № 212/11-10 «Про організацію участі учнів у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії»; 

38. Лист від 06.03.2019 № 213/11-10 «Про організацію участі учнів у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства»;  

39. Лист від 06.03.2019 № 214/11-10 «Про організацію участі учнів у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії»: 

40. Лист від 06.03.2019 № 215/11-10  «Про виконання Розпорядження 

Кабінету Міністрів України»;  

41. Лист від 06.03.2019 № 216/11-10 «Про Всеукраїнську благодійну акцію 

«Серце до серця»; 

42. Лист від 07.03.2019 № 220/11-10 «Про зміну бази проведення авторської 

творчої майстерні»; 

43. Лист від 07.03.2019 № 221/11-10 «Про відрядження переможців  

ІІ (регіонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019»; 

44. Лист від 07.03.2019 № 224/11-10 «Про надання інформації щодо вчителів 

іноземної  мови»; 

45. Лист від 07.03.2019 № 225/11-10 «Про проведення ІІІ (заключного) туру 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Захист 

Вітчизни»;  

46. Лист від 07.03.2019 № 226/11-10 «Про проведення ІІІ (заключного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Захист 

Вітчизни»;  



47. Лист від 07.03.2019 № 227/11-10 «Про проведення ІІІ (заключного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Захист 

Вітчизни»; 

48. Лист від 11.03.2019 № 230/11-10 «Про організацію участі учнів у IV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання»; 

49. Лист від 11.03.2019 № 236/11-10 «Про організацію участі учнів  

у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії»; 

50. Лист від 11.03.2019 № 237/11-10 «Про організацію участі учнів  

у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики»; 

51. Лист від 11.03.2019 № 238/11-10 «Про проведення ІІІ (заключного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Захист 

Вітчизни»;  

52. Лист від 13.03.2019 № 240/11-10 «Відповідь на лист від 05.03.2019  

№ 477»; 
53. Лист від 13.03.2019 № 241/11-10 «Про проведення ІІІ (заключного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Захист 

Вітчизни»;  

54. Лист від 18.03.2019 № 246/11-10 «Про проведення ІІІ (заключного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Захист 

Вітчизни»;  

55. Лист від 18.03.2019 № 250/11-10 «Про організацію участі учнів у ІV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури»; 

56. Лист від 19.03.2019 № 252/11-10 «Про участь учнів у IV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови»; 

57. Лист від 20.03.2019 № 254/11-10 «Про участь учнів у IV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови»;  

58. Лист від 20.03.2019 № 255/11-10 «Щодо організації освітньої діяльності з 

протидії торгівлі людьми» 

59. Лист від 20.03.2019 № 256/11-10 «Про участь учнів у IV етапі 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови»; 

60. Лист від 21.03.2019 № 258/11-10 «Щодо інформаційних матеріалів»;  

61. Лист від 21.03.2019 № 259/11-10 «Інформація щодо виконання Указу 

Президента України від 21.02.2017 № 43/2017 «Про Концепцію 

вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної 

інтеграції України на 2017-2020 роки»;  

62. Лист від 21.03.2019 № 260/11-10 «Про зміну строків проведення  

ХХІ Всеукраїнського турніру юних істориків»; 

63. Лист від 21.03.2019 № 261/11-10 «Умови проведення та завдання 

заключного туру V Всеукраїнського турніру юних філософів та релігіє 

знавців»;  

64. Лист від 21.03.2019 № 263/11-10 «Про проведення ІІІ (заключного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Захист 

Вітчизни»;  



65. Лист від 25.03.2019 № 266/11-10 «Про проведення ІІІ (заключного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Захист 

Вітчизни»; 

66. Лист від 26.03.2019 № 268/11-10 «Про методичні рекомендації «Щодо 

відзначення 80-річчя з дня проголошення незалежності Карпатської 

України»; 

67. Лист від 26.03.2019 № 269/11-10 «Про проведення фінального етапу  

ХХІ Всеукраїнського турніру юних істориків»;  

68. Лист від 27.03.2019 № 275/11-10 «Про проведення ІІІ (заключного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Захист 

Вітчизни»;  

69. Лист від 27.03.2019  № 276/11-10 «Про проведення ІІІ (заключного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Захист 

Вітчизни»;  

70. Лист від 27.07.2019 № 2784/11-10 «Лист-інфрматор на квітень 2019»; 

71. Лист від 28.03.2019  № 281/11-10 «Про проведення ІІІ (заключного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Захист 

Вітчизни»; 

72. Лист від 28.03.2019  № 282/11-10 «Про проведення ІІІ (заключного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Захист 

Вітчизни»;  

73. Лист від 28.03.2019  № 287/11-10 «Про проведення ІІІ (заключного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Захист 

Вітчизни»; 

74. Лист від 29.03. 2019  № 288/11-10 «Про проведення ІІІ (заключного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Захист 

Вітчизни»; 

75. Лист від 02.04. 2019  № 292/11-10 «Про проведення ІІІ (заключного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Захист 

Вітчизни»; 

76. Лист від 03.04.2019  № 294/11-10 «Про проведення ІІІ (заключного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019» у номінації «Захист 

Вітчизни»;  

77. Лист від 03.04.2019 № 296/11-10 «Про талановиту молодь»; 
78. Лист від 08.04.2019 № 307/11-10 «Про відрядження Довгополого Р.О., 

Лаврик Н.Є »;  

79. Лист від 08.04.2019 № 308/11-10 «Про проведення Всеукраїнського 

учнівського конкурсу наукових есе»;  

80. Лист від 08.04.2019 № 309/11-10 «Про результати ХІХ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика»; 

81. Лист від 09.04.2019 № 311/ 11-10 «Про проведення тренінгів Go Camp 

2019 для вчителів англійської мови»; 

82. Лист від 09.04.2019 № 315/11-10 «Про перенесення дати проведення 

обласного семінару-практикуму»; 

83. Лист від 17.04.2019 № 329/11-10 «Про участь в обласному воркшопі»; 



84. Лист від 17.04.2019 № 330/11-10 «Про участь в обласному воркшопі 

Шеденко Н.В.»; 

85. Лист від 17.04.2019 № 331/11-10 «Про участь в обласному воркшопі 

Лемешко О.А.»; 

86. Лист від 22.04.2019 № 349/11-10 «Про турнір юних інформатиків у  

2019 році»; 
87. Лист від 24.04.2019 № 353/11-10 «Лист-інфрматор на травень 2019»; 
88. Лист від 26.04.2019 № 363/11-10 «Про проведення фінального етапу  

V Всеукраїнського турніру юних філософів та релігієзнавців»;  

89. Лист від 26.04.2019 № 365/11-10 «Про проведення фінального етапу 

ХХVII Всеукраїнського турніру юних хіміків»; 

90. Лист від 02.05.2019 № 367/11-10 «Про проведення авторської творчої 

майстерні»;  

91. Лист від 14.05.2019 № 393/11-10 «Щодо участі в церемонії нагородження 

переможців Міжнародного творчого конкурсу «Малюнок, лист, вірш до 

мами»; 
92. Лист т від 17.05.2019 № 401/11-10 «Про оновлення банку даних досвіду 

виховної роботи». 

93. Лист від 17.05.2019 № 402/11-10 «Про проведення дослідження «Стан 

розвитку економічної освіти в закладах загальної середньої освіти 

України»»; 

94. Лист СОІППО від 22.05.2019 № 410/11-10 «Інформація щодо виконання 

розпорядження Голови Сумської обласної державної адміністрації від 

09.12.2016 № 630-ОД «Про відзначення в Сумській області  100-річчя 

подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її 

учасників на період до 2021 року»;  

95. Лист від 22.05.2019 № 413/11-10 «Щодо підготовки питань на розгляд 

колегії» 
96. Лист від 23.05.2019 № 414/01-15 «Про проведення XI Всеукраїнськог 

STEM-фестивалю – ROBOTIKA 2019»; 

97. Лист від 24.05.2019 № 416/11-10 «Інформація щодо виконання Указу 

Президента України від 21.02.2017 № 43/2017 «Про Концепції 

вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної 

інтеграції України на 2017-20250 роки»; 

98. Лист від 24.05.2019 № 417/11-10  «Про проведення фінального етапу  

XXІІ Всеукраїнського турніру юних математиків імені М. Й. Ядренка»; 

99. Лист від 28.05.2019 № 424/11-10 «Лист-інфрматор на червень 2019»; 

100. Лист від 16.08.19 № 521/11-10 «Про обласні секційні засідання  

педагогічних працівників»; 

101. Лист від 27.08.2019 № 527/11-10 «Про проведення обласного семінару-

практикуму «Специфіка проведення занять з прикладної фізичної 

підготовки»; 

102. Лист від 29.08.2019 № 532/11-10 «Про проведення XXVIII 

Всеукраїнського турніру юних фізиків»; 



103. Лист від 29.08.2019 № 533/11-10 «Про надання пропозицій до 

регіонального плану заходів»;  

104. Лист від 30.08.19 № 534/11-10 «Лист інформатор»;  

105. Лист від 30.08.19 № 535/11-10 «Про проведення мобільного 

консультпункту «Власна методична розробка»; 

106. Лист від 02.09.2019 № 537/11-10 «Про впровадження норм нової редакції 

Українського правопису в освітньому процесі»;  

107. Лист від 03.09.2019 № 538/11-10 «Про умови проведення та завдання 

заключного туру ХVІІ Всеукраїнського турніру юних правознавців»;  

108. Лист від 03.09. 2019 № 540/11-10 «Про проведення обласного науково-

практичного семінару завідуючих районних (міських, ОТГ) методичними 

кабінетами»;  

109. Лист від 06.09.2019 № 546/11-10 «Про подання інформації»; 

110. Лист від 18.09.2019 № 558/11-10 «Про проведення обласного семінару-

практикуму для вчителів «Захисту Вітчизни»; 

111. Лист від 18.09.2019 № 559/11-10 «Про проведення фінального етапу  

XXІІ Всеукраїнського турніру юних винахідників і раціоналізаторів»; 

112. Лист від 19.09.2019 № 566/11-10 «Ректору Сумського державного 

університету»;  

113. Лист від 26.09. 2019 № 574/11-10 «Про проведення Всеукраїнського 

уроку про гуманне та відповідальне ставлення до тварин»; 

114. Лист від 26.09.2019 № 577/11-10 «Про неподання інформації»; 

115. Лист від 26.09 2019 № 578/11-10 «Про погодження кандидатури 

Бездрапко Л.О. на посаду завідувача методичним кабінетом відділу 

освіти Чернеччинської сільської ради Охтирського району»;  

116. Лист від 30.09.2019 № 583/11-10 «Лист-інформатор»; 

117. Лист від 30.09.2019 № 584/11-10 «Інформація щодо виконання Указу 

Президента України від 21.02.2017 № 43/2017 «Про Концепцію 

вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної 

інтеграції України на 2017-2020 роки»;  

118. Лист від 01.10.2019 № 587/11-10 «Про погодження на звільнення з посади 

завідувача методичним кабінетом Желтобрюх А.І. 

119. Лист від 02.10.2019 № 589/11-10 «Про проведення фінального етапу 

ХХVІ Всеукраїнського турніру юних хіміків»; 

120. Лист від 03.10.2019 № 591-/ 11-10 «Інформація щодо плану  заходів з 

реалізації положень Комюніке»;  

121. Лист від 04.10.2019 № 596/11-10 «Щодо участі у Всеукраїнському з’їзді 

учителів»;  

122. Лист від 07.10.2019 № 597/11-10 «Щодо участі у Всеукраїнському з’їзді 

учителів». 

123. Лист від 07.10.2019 № 598/11-10 «Про надання інформації щодо участі у 

Всеукраїнському з’їзді вчителів географії». 

124. Лист від 07.10.2019 №599/11-10 «Щодо проведення фінального етапу  

XXІІ Всеукраїнського турніру юних математиків імені М. Й. Ядренка»;  



125. Лист від 07.10.2019 № 603/11-10 «Про проведення Міжнародного 

форуму»; 

126. Лист від 11.10.2019 № 608/11-10 «Тренер Британської ради Олена»; 

127. Лист від 11.10.2019 № 609/11-10 «Тренер Британської ради  

Алла Метейко»; 

128. Лист від 11.10.2019 № 610/11-10 «Тренер Британської ради  

Наталія Клюніна»;  

129. Лист від 15.10.2019 № 616/11-10 «Про уточнення електронних адрес»;  

130. Лист від 15.10.2019 № 617/11-10 «Про вибірковість відправки олімпіад 

них завдань»; 

131. Лист від 15.10.2019 № 618/11-10 «Про проведення Всеукраїнської 

Інтернет-олімпіади «Основи безпеки життєдіяльності»; 

132. Лист від 17.10.2019 № 622/11-10 «Про проведення фінального етапу ХVІІ 

Всеукраїнського турніру юних правознавців»;  

133. Лист від 17.10.2019 № 624/11-10 «Про проведення фінального етапу ХV 

Всеукраїнського учнівського турніру юних економістів»; 

134. Лист від 18.10.2019 № 625/11-10 «Про погодження Фокіної С.А. на 

посаду завідувача Кролевецької районної державної адміністрації»;  

135. Лист від 18.10.2019 № 628/11-10 «Про участь у роботі журі»: 

136. Лист від 21.10.2019 № 632/11-10 «Про проведення фінального етапу 

ХVIII Всеукраїнського турніру юних біологів»;  

137. Лист від 21.10.2019 № 633/11-10 «Про нормативні документи щодо 

діяльності методичних структур відділів освіти об’єднаних 

територіальних громад»;  

138. Лист від 23.10.2019 № 641/11-10 «Графік проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019-2020 н.р., методичні 

рекомендації, критерії оцінювання та завдання щодо підготовки учнів до 

олімпіад»;  

139. Лист від 23.10.2019 № 642/11-10 «Про проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформаційних технологій в 

Сумській області»; 

140. Лист від 23.10.2019 № 643/11-10 «Про нормативні документи щодо 

діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів)» 

141. Лист від 23.10.202019 № 644/11-10 «Про проведення регіональних 

семінарів практикумів»; 

142. Лист від 23.10.2019 № 645/11-10 «Про проведення регіональних 

семінарів-практикумів»; 

143. Лист від 28.10.2019 № 660/01-15 «Про проведення обласного етапу 

змагань «Роботрафік – 2020»; 

144. Лист від 29.10.2019 № 667/11-10 «Про календар першого (зонального) 

туру  всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»; 

145. Лист від 29.10.2019 № 668/11-10 «Про проведення обласного семінару»; 

146. Лист від 31.10.2019 № 676/11-10 «Про особливості проведення ІІ етапу  

Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка»; 



147. Лист від 31.10.2019 № 678/11-10 «Про проведення фінального етапу 

XXVIII Всеукраїнського турніру юних фізиків»; 

148. Лист від 31.10.2019 № 677/11-10 «Про проведення фінального етапу  

XXII Всеукраїнського турніру винахідників і раціоналізаторів»; 

149. Лист від 29.10.2019 № 682/11-10 «Про незалежних спостерігачів першого 

(зонального) туру  всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»; 

150. Лист від 04.11.2019 № 686/11-10 «Про особливості проведення ІІ етапу 

ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика»; 

151. Лист від 06.11.19 № 694/11-10 «Про забезпечення виконання наказу  

МОН від 28.11.2019 № 1347»; 

152. Лист від 06.11.2019 № 695/11-10 «Щодо реєстрації експертів для 

здійснення експертизи електронних підручників для 3 та 7 класів»; 

153. Лист від 07.11.2019 № 696/11-10 «Про участь учителів у спільному 

семінарі видавництва ММ Publication компанії Лінгвіст»; 

154. Лист від 07.11.2019 № 697/11-10 «Про проведення методико-

дидактичного семінару для вчителів німецької мови»; 

155. Лист від 07.11.2019 № 699/11-10 «Про Всеукраїнський радіодиктант 

національної єдності»; 

156. Лист від 08.11.2019 № 701/11-10 «Про навчання учителів «Мистецтво»; 

157. Лист від 11.11.2019 № 708/11-10 «Про реалізацію проекту «Future 

English»; 

158. Лист від 11.11.2019 №709/11-10 «Про кандидатури до складу фахового 

журі»;  

159. Лист від 18.11.2019 № 71111-10 «Про обласний науково-методичний 

семінар»; 

160. Лист від 14.11.2019 № 717/11-10 «Про перенесення засідання обласної 

творчої групи»; 

161. Лист від 15.11.2019 №721/11-10 «Про проведення ХІХ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості»; 

162. Лист від 15.11.2019 №722/11-10 «Про погодження форм методичної 

роботи з педагогами області на 2020 рік»; 

163. Лист від 15.11.2019 № 723/11-10 «Про погодження форм методичної 

роботи»;  

164. Лист від 18.11.2019 № 728/11-10 «Про участь у Всеукраїнських заходах»;  

165. Лист від 18.11.2019 № 730/11-10 «Про перенесення засідання обласної 

школи передового педагогічного досвіду»;  

166. Лист від 18.11.2019 № 731/11-10 «Про обласний науково-методичний 

семінар»;  

167. Лист від 19.11.2019 № 733/11-10 «Про надання інформації»; 

168. Лист від 20.11.2019 №739/11-10 «Щодо проведення обласного семінару-

наради»; 

169. Лист від 21.11.2019 № 741/11-10 «Про Всеукраїнський конкурс творчих 

робіт «Збережемо спадщину – збережемо Україну»;  

170. Лист від 28.11.2019 № 758/11-10 «Про надання інформації». 

171. Лист від 29.11.2019 № 765/11-10 «Лист-інформатор» 



172. Лист від 29.11.2019 № 767/11-10 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2020» у Сумській області»; 

173. Лист від 04.12.2019 № 774/11-10 «Про особливості проведення ІІІ етапу  

Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка, ХХ Міжнародного конкурсу 

з української мови імені Петра Яцика»; 

174. Лист від 09.12.2019 № 793/11-10 «Про роботу журі  Х Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка серед учнів закладів загальної середньої освіти області 

у 2019-2020 навчальному році»; 

175. Лист від 09.12.2019 № 794/11-10 «Про роботу журі Х Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка серед учнів закладів загальної середньої освіти області 

у 2019-2020 навчальному році»; 

176. Лист від 09.12.2019 № 795/11-10 «Про роботу журі Х Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка серед учнів закладів загальної середньої освіти області 

у 2019-2020 навчальному році»; 

177. Лист від 09.12.2019 № 796/11-10 «Про проведення другого 

(регіонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»; 

178. Лист від 13.12.2019 № 809/11-10 «Про проведення відбіркового етапу 

другого (регіонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2020»; 

179. Лист від 16.12.2019 № 812/11-10 «Про роботу журі  ХХ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів закладів 

загальної середньої освіти області у 2019-2020 навчальному році»; 

180. Лист від 16.12.2019 № 813/11-10 «Про роботу журі  ХХ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика серед учнів закладів 

загальної середньої освіти області у 2019-2020 навчальному році»; 

181. Лист від 17.12.2019 № 817/11-10 «Про виконання Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 22.1/10-681»; 

182. Лист від 17.12.2019 № 818/11-10 «Про виконання концепції державної 

мовної політики»; 

183. Лист від 17.12.2019 № 822/11-10 «Про участь учнів у ІІІ етапі 

Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів у 2019-2020 н.р.»; 

184. Лист від 19.12.2019 № 824/11-10 «Про подання інформації щодо захисту 

та інтеграції ромської національної меншини»; 

185. Лист від 19.12.2019 № 825/11-10 «Про подання інформації щодо плану 

заходів з реалізації положень Комюніке 9-го засідання Міжурядової 

україно-німецької комісії»; 

186. Лист від 20.12.2019 № 827/11-10 «Про виконання наказу Міністерства 

освіти і науки України від 22.12.2018№ 1437»; 

187. Лист від 23.12.2019 № 835/11-10 «Про погодження звільнення  

Євтушенко О.І.»; 



188. Лист від 24.12.2019 № 836/11-10 «Про погодження кандидатури  

Євтушенко О.І. на посаду завідувача методичним кабінетом відділу 

освіти Білопільської міської ради»; 

189. Лист від 24.12.2019 № 839/11-10 «Про підготовку бази для проведення  

ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики та 

інформаційних технологій»; 

190. Лист від 24.12.2019 № 840/11-10 «Про організоване прибуття команд 

учнів-учасників на ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад»; 

191. Лист від 24.12.2019 № 841/11-10 «Про поселення учасників ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад»; 

192. . Лист від 24.12.2019 № 844/11-10 «Про проведення відбіркового етапу 

другого (регіонального) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 

2020»; 

193. Лист від 26.12.2019 № 845/11-10 «Лист-інформатор». 

 

 
 

Організаційно-методична діяльність: 

1. Організаціно-методичний супровід 
№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу Дата  

проведення 

Загальна 

кількість 

учасників 

Форма 

підбиття 

підсумків  
 

1 2 3 4 5 6 

1 

Удовиченко І.В, 

методисти 

відділу 

Робоча нарада обласного 

оргкомітету «ІІІ етап 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 

2018-2019 н.р.» 

02.01.2019 25 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 

Удовиченко І.В., 

Сердюк О.П., 

Голубенко Т.С., 

Попов В.Д., 

Сукачова Н.М., 

Єременко І.В. 

Відбірковий етап  

ІІ (регіонального) туру 

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2019» 
03.01.2019 56 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

3 
Удовиченко І.В., 

Третьякова О.В. 

Обласна нарада з 

керівниками команд  

учасників ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади історії 

11.01.2019 30 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації  

4 
Удовиченко І.В., 

Коренева І.В. 

Обласна нарада з 

керівниками команд  

учасників ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з трудового 

навчання 

12.01.2018 35 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації  



1 2 3 4 5 6 

5 
Удовиченко І.В., 

Карпуша В.М. 

Обласна нарада з 

керівниками команд  

учасників ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з фізики 

16.01.2019 35 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації  

6 
Удовиченко І.В., 

Клюніна Н.В. 

Обласна нарада з 

керівниками команд  

учасників ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з англійської 

мови 

17.01.2019 35 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації  

7 
Удовиченко І.В., 

Третьякова О.В. 

Обласна нарада з 

керівниками команд  

учасників ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади правознавство 

18.01.2019 35 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

8 
Удовиченко І.В., 

Свєтлова Т.В. 

Обласна нарада з 

керівниками команд  

учасників ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з математики 

19.01.2019 37 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації  

9 
Удовиченко І.В., 

Шерстюк Л.М. 

Обласна нарада з 

керівниками команд  

учасників ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з української 

мови та літератури 

20.01.2019 35 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації  

10 
Удовиченко І.В., 

Голубенко Т.С. 

Обласна нарада з 

керівниками команд  

учасників ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з екології 

21.01.2019 35 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації  

11 Удовиченко І.В. 

Обласна нарада-

навчання 

Фінальний етап ІІ 

(регіонального) туру 

Всеукраїнського конкурсу   

«Учитель року - 2019» 

22.01.2019 21 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

12 
Удовиченко І.В., 

Єременко І.В. 

Обласна нарада з 

керівниками команд  

учасників ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з німецької 

мови 

23.01.2019 10 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації  

13 
Удовиченко І.В., 

Єременко І.В. 

Обласна нарада з 

керівниками команд  

учасників ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з французької 

мови 

23.01.2019 5 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації  



1 2 3 4 5 6 

14 
Удовиченко І.В., 

Голубенко Т.С. 

Обласна нарада з 

керівниками команд  

учасників ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з біології 

25.01.2019 35 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

15 
Удовиченко І.В. 

Метейка А.В. 

Обласна нарада з 

керівниками команд  

учасників ІІІ етапу  

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з хімії 

 

26.01.2019 35 

Організація, 

модерація, 

виступ 

 

16 
Удовиченко І.В. 

Карпуша В.М. 

Обласна нарада з 

керівниками команд  

учасників ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з астрономії 

27.01.2019 12 

Організація, 

модерація, 

виступ 

 

17 Удовиченко І.В. 

Обласні настановні 

збори ІІ (обласний) тур 

Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2019» 

28.01.2019 21 

Організація, 

модерація, 

доповідь,  

виступ 

18 Коренева І.В. 

Обласна нарада-семінар  
Методика розробки 

навчальних планів для 

підготовки учнів закладів 

загальної середньої освіти 

за робітничими 

професіями в 

міжшкільному навчально-

виробничому комбінаті 

20.06.2019  

Організація, 

модерація, 

доповідь,  

виступ ції 

 

2. Методичний супровід організації освітнього процесу 

 

№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу 

Дата 

проведенн

я 

Загальна 

кількість 

учасників 

Форма 

підбиття 

підсумків 
 

1 2 3 4 5 6 

Обласні семінари 

1 

 

Удовиченко І.В., 

Шерстюк Л.М. 

Обласна навчально-

методична сесія 
«Особливості організації 

науково-методичної роботи 

з учителями-словесниками в 

об’єднаній територіальній 

громаді 

 

 

 

16.01.2019  38 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Сукачова Н.М. 

Регіональний семінар-

практикум  
Основи стрільби зі 

стрілецької зброї 

17.01.2019 21 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 



1 2 3 4 5 6 

3 Коренева І.В. 

Обласний семінар-

практикум 
Використання 

декоративно-ужиткового 

мистецтва у викладанні 

трудового навчання 

24.01.2019 40 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

4 Іващенко І.І. 

Регіональний  семінар 
Тайм-менеджмент 

сучасного освітнього 

процесу в контенті 

хмарних сервісів GOOGLE 

07.02.2019 42 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

5 Удовиченко І.В. 

Обласний семінар-

навчання  

Формування сучасного 

вчителя: ЗКП 

22.02.2019 21 

Організація, 

модерація, 

доповіді, 

презентації, 

виступи 

6 Коренева І.В. 

Обласний семінар-

практикум 

Практичне використання 

можливостей 

інтерактивної дошки для 

створення творчих 

учнівських проектів на 

уроках трудового навчання 

27.02.2019 29 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

7 Міщенко Л.Б. 

Регіональний семінар-

практикум  
Програма «Впевнений 

старт» – поступовий 

перехід до Нової 

української школи 

12.03.2019 29 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

8 Іващенко І.І. 

Обласний фокус-семінар 
Організація безпечного 

освітнього середовища в 

закладі освіти 

13.03.2019 52 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

9 Міщенко Л.Б. 

Регіональний семінар-

практикум  
Програма «Впевнений 

старт» – поступовий 

перехід до Нової 

української школи 

03.04.2019 26 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

10 Метейко А.В. 

Обласний семінар  

Оцінка результативності 

роботи вчителя – 

необхідна умова якісного 

викладання хімії 

11.04.2019 28 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

11 Попов В.Д. 

Обласний семінар 
Інтегрований підхід у 

навчанні учнів географії в 

контексті вимог нової 

української школи 

10.04.2019 36 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 



1 2 3 4 5 6 

12 Сєрих Л.В. 

Регіональний семінар 
Формування  естетичної 

культури учнів засобами 

мистецтва 

10.04.2019 24 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

13 Захарченко І.О. 

Обласний семінар  

Розвиток творчих 

здібностей учнів, їхніх рис  

духовності  на прикладах  

героїв  творів зарубіжної 

літератури 

17.04.2019 32 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

14 Сердюк О.П. 

Обласний семінар  

Викладання музичного 

мистецтва  в умовах нової 

української школи 

18.04.2019 32 
Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

15 Іващенко І.І. 

Обласний семінар-

практикум  
Сучасний навчальний 

кабінет – необхідна 

складова забезпечення 

якісного освітнього 

процесу в умовах нової 

української школи 

23.04.2019 44 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

16 Сукачова Н.М. 

Регіональний семінар-

практикум  
Особливості викладання 

теми «Базова підтримка 

життя. Техніка проведення 

реанімаційних заходів» за 

програмою вивчення 

предмета «Захист 

Вітчизни» 

24.04.2019 16 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

17 Шерстюк Л.М. 

Обласний воркшоп 

Використання хмарних 

технологій на уроках 

української мови та 

літератури 

24.04.2019 32 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

18 
Деменков Д.В. 

Обласний семінар  
Організація навчально-

виховної роботи у закладах 

загальної середньої освіти 

25.04.2019 36 

Прес-реліз на 

сайті  

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

19 Міщенко Л.Б. 

Обласний  науково-

практичний семінар 

Формуванні екологічної 

свідомості дошкільників 

21.05.2019 51 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

20 Удовиченко І.В. 

Обласний науково-

практичний семінар 
Аналіз якості освітнього 

процесу в системі 

педагогічної діяльності 

15-16. 

05.2019 
35 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 



1 2 3 4 5 6 

21 Перлик В.В. 

Обласний семінар 

Позитивний імідж закладу 

загальної середньої освіти 

в умовах Нової української 

школи 

15.05. 2019 42 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

22 Міщенко Л.Б. 

Обласний  науково-

практичний семінар 

Формуванні екологічної 

свідомості дошкільників 

21.05.2019 51 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

23 Каленик О.В. 

Обласний семінар  
Сучасні форми роботи з 

обдарованою молоддю 
16.05.2019 25 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

24 Коренева І.І. 

Обласна нарада-семінар  
Методика розробки 

навчальних планів для 

підготовки учнів закладів 

загальної середньої освіти 

за робітничими 

професіями в 

міжшкільному навчально-

виробничому комбінаті 

20.06.2019 20 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

25 
Метейко А.В. 

Обласний семінар (вебінар)  

Пріоритетні напрями 

викладання хімії в 

основній і старшій школі в 

контексті Концепції «Нова 

українська школа» 

10.09.2019 270 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

26 Сукачова Н.М. 

Регіональний семінар-

практикум  
Специфіка проведення 

занять з прикладної 

фізичної підготовки  

24.09.2019 39 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

27 Удовиченко І.В. 

Обласний науково-

практичний семінар  

Методичний супровід 

навчальних досліджень 

здобувачів освітніх послуг 

у новій українській школі  

24-25.09. 

2019 
35 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

28 Карпуша В.М. 

Обласний 

постійнодіючий семінар-

тренінг 

Окремі методи 

розв’язування завдань 

Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з фізики 

25.09.2019 28 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

29 Метейко А.В. 

Обласний науково-

методичний семінар 

Інноваційна діяльність 

учителя хімії 

08.10.2019 48 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 



1 2 3 4 5 6 

30 Чхайло Л.М. 

Обласний семінар 

Використання проблемного 

навчання у процесі 

викладання зарубіжної 

літератури 

09.10.2019 24 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

31 Каленик О.В. 

Обласний семінар 

Інноваційна діяльність 

закладу освіти як один із 

чинників соціалізації 

обдарованих дітей 

11.10.2019 23 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

32 Карпуша В.М. 

Обласний 

постійнодіючий 

семінар-тренінг 

Окремі методи 

розв’язування завдань 

Всеукраїнської олімпіади з 

астрономії 

17.10.2019 20 

Прес-реліз на 

сайт СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

33 Коренева І.В. 

Обласний семінар-

практикум Особливості 

використання проектних 

технологій на уроках 

трудового навчання 

16.10.2019 29 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

34 
Іващенко І.І. 

Блужан Т.В. 

Обласний семінар-

практикум  
Організація дослідно-

експериментального 

середовища в закладах 

загальної середньої освіти 

22.10.2019 40 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

35 Сердюк О.П. 

Обласний семінар 

Особливості використання 

інтерактивних вправ на 

уроках освітньої галузі 

«Мистецтво» 

24.10.2019 23 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

36 Сердюк О.П. 

Обласний семінар  

Ігрові вправи на уроках 

мистецтва в початковій 

школі  

07.11.2019 42 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

37 
Іващенко І.І., 

Блужан Т.В. 

Регіональний семінар -

практикум  
Учнівське самоврядування – 

школа демократії 

07.11.2019 21 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

38 Міщенко Л.Б. 

Обласний  науково-

практичний семінар 

Упровадження технології 

формування навичок 

сталого розвитку у 

вихованців закладів 

дошкільної освіти 

12.11.2019 36 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 



1 2 3 4 5 6 

39 Чхайло Л.М. 

Обласний семінар-

практикум 

Інфографіка на уроках 

зарубіжної літератури 

19.11.2016 25 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

40 Метейко А.В. 

Обласний науково-

практичний семінар 

Готовність учителів хімії 

до реалізації практичної 

складової програми з хімії 

та підготовки учнів до 

інтелектуальних змагань 

19.11.2019 26 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

41 Сукачова Н.М. 

Регіональний семінар-

практикум  
Особливості викладання 

теми «Базова підтримка 

життя. Тимчасове 

зупинення кровотечі» за 

програмою вивчення 

предмета «Захист 

Вітчизни» 

20.11.2019 15 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

42 Коренева І.В. 

Обласний семінар 

Організаційно-методичне 

забезпечення проведення  

ІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

трудового навчання  

в 2019-2020 н.р. 

27.11.2019 50 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

43 Свєтлова Т. В. 

Інструктивно-

методичний семінар 

Організаційно методичні 

аспекти проведення 

Міжнародної математичної 

гри «Кенгуру» в  

2019-2020 н.р 

29.11.2019 25 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

44 Міщенко Л.Б. 

Обласний  регіональний 

семінар-практикум  

Програма «Впевнений  

старт» – поступовий 

перехід до Нової 

української школи 

04.12.2019 34 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

45 Перлик В.В. 

Обласний семінар 
Управлінські 

компетентності керівника 

закладу загальної 

середньої освіти в умовах 

децентралізації 

11.12.2019 18 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

46 Міщенко Л.Б. 

Обласна нарада-семінар 

Реалії та перспективи 

розвитку дошкільної 

освіти 

17.12.2019 53 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 



1 2 3 4 5 6 

Обласні вебінари 

1 Сердюк О.П. 

Skaip-акцент  

Специфіка проведення 

уроків інтегрованого курсу 

«Мистецтво» 

13.03.2019 187 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 

Удовиченко І.В., 

методисти 

відділу 

Обласний методичний 

стартап навчання 

шкільним предметам у 

2019-2020 н.р. 

22.08.2019 520 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

3 Метейко А.В. 

Обласний семінар (вебінар)  

Пріоритетні напрями 

навчання хімії  

в основній і старшій школі в 

контексті Концепції «Нова 

українська школа» 

10.09.2019 260 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

Обласні школи педагогічної та методичної майстерності, майстер-класи 

1 Коренева І.В. 

Виїзна педагогічна 

майстерня 

Професійна 

компетентність учителя 

трудового навчання 

17.04.2019 20 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Свєтлова Т.В. 

Обласна школа передового 

педагогічного досвіду  
Реалізація принципів 

модульного навчання учнів 

на уроках математики 

17.04.2019 32 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

3 Каленик О.В. 

Обласна школа передового 

педагогічного досвіду  
Сучасні форми роботи з 

обдарованою учнівською 

молоддю 

16.05.2019 27 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

4 Попов В.Д. 

Обласна школа 

педагогічної 

майстерності  

Організація та проведення 

географічних досліджень 

та проектної діяльності на 

уроках географії та в 

позанавчальній роботі 

09.09.2019 27 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

5 Попов В.Д. 

Обласна школа передового 

педагогічного  досвіду  
Використання 

інноваційних технологій 

на уроках географії та 

економіки з метою 

розвитку творчої 

обдарованості учнів 

27.11.2019 17 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

6 Третьякова О.В. 

Обласна школа передового 

педагогічного досвіду 

Підвищення ефективності 

уроків історії 

11.12.2019 12 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 



1 2 3 4 5 6 

засобами інформаційних 

технологій 

рекомендації 

Обласні студії 

1 Шерстюк Л.М. 

Мистецька студія  
Я рідний край та мову 

солов’їну у вишивку свою 

вплела  (майстер-клас 

Кириченко Л.М.) 

02.02.2019 18 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Міщенко Л.Б. 

Обласна педагогічна 

студія 

Соціально-економічна 

освіта дошкільників – 

сучасний погляд  

(за освітнім проектом 

«Афлатот») 

17.04.2019 72 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

3 Міщенко Л.Б. 

Обласна педагогічна 

студія  
Педагогічні умови 

становлення і розвитку 

особистості на ранніх 

етапах онтогенезу 

(у рамках інноваційного 

освітнього проекту 

всеукраїнського рівня) 

06.06.2019 12 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

4 Міщенко Л.Б. 

Обласна педагогічна 

студія 

Педагогічні умови 

становлення і розвитку 

особистості на ранніх 

етапах онтогенезу 

(у рамках інноваційного 

освітнього проекту 

всеукраїнського рівня 

 

11.12.2019 15 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

Обласні школи молодого вчителя, методиста, управлінця 

1 Коренева І.В. 

Обласна школа молодого 

вчителя трудового 

навчання 

Організація роботи 

вчителів з учнями за 

оновленими програмами з 

трудового навчання та 

курсу «Технології» 

17.01.2018 11 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО 

та Sumska-

trudove, 

методичні 

рекомендації 

2 
Удовиченко І.В.,  

Сердюк О.П. 

Обласна школа молодого  

вчителя-методиста 

Власна методична 

розробка: специфіка та 

особливості побудови 

14.04.2018 18 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 



1 2 3 4 5 6 

3 Іващенко І.І. 

Обласна школа молодого 

управлінця 

Тайм-менеджмент 

заступника директора з 

навчально-виховної роботи 

11.06.2019 21 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

4 Деменков Д.В. 

Обласна школа молодого 

вчителя фізичної 

культури 

Сучасні підходи до 

організації та проведення 

уроків фізичної культури 

26.09.2019 15 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

Обласні творчі групі вчителів 

1 Міщенко Л.Б. 

Обласна творча група 

вихователів-методистів 

закладів дошкільної 

освіти 

Особливості використання 

методів і прийомів 

мнемотехніки в освітньому 

процесі закладу 

дошкільної освіти 

12.02.2019 12 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 Сукачова Н.М. 

Обласна творча група 

учителів предмета 

«Захист Вітчизни» 
Дидактико-методичне 

забезпечення викладання 

предмета «Захист 

Вітчизни» («Основи  

медичних знань»)  

21.02.2019 4 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

3 Сукачова Н.М 

Обласна творча група 

учителів предмета 

«Захист Вітчизни» 
Дидактико-методичне 

забезпечення викладання 

предмета «Захист 

Вітчизни» 

05.03.2019 6 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

4 Іващенко І.І. 

Обласна творча група 

заступників директорів з 

навчально-виховної 

роботи  
Організація методичної 

роботи в закладі загальної 

середньої освіти 

27.03.2019 7 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

5 Деменков Д.В. 

Обласна творча група 

учителів фізичної 

культури 

Планування уроків 

фізичної культури у 

початкових класах в 

умовах нової української 

школи 

28.03.2019 8 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 



1 2 3 4 5 6 

6 Третьякова О.В. 

Обласна творча група 

учителів історії 

Практичні заняття як засіб 

формування предметних 

компетентностей учнів з 

історії 

24.04.2019 3 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

7 Попов В.Д. 

Обласна творча група 

учителів географії  
Особливості використання 

тестових завдань різних 

типологічних форм у 

викладанні географії з 

метою об’єктивного 

контролю знань учнів та 

підготовки до ЗНО 

24.04.2019 10 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

8 Клюніна Н.В. 

Обласна творча група 

учителів англійської мови 

Виховання учнів на 

цінностях української 

ідентичності на уроках 

іноземної мови за 

концептуальними засадами 

реформування середньої 

освіти  

14.05.2019 7 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

9 Карпуша В.М. 

Обласна творча група 

учителів фізики 

Ситуативні вправи з 

фізики як засіб 

формування життєвих 

компетентностей учнів 

17.05.2019 5 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

10 Сукачова Н.М 

Обласна творча група 

учителів предмета 

«Захист Вітчизни» 
Дидактико-методичне 

забезпечення викладання 

предмета «Захист 

Вітчизни» («Основи  

медичних знань»)  

21.05.2019 5 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

11 Коренева І.В. 

Обласна творча група 

учителів трудового 

навчання  
Артбук учителя трудового 

навчання 

22.05.2019 9 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

12 Сукачова Н.М 

Обласна творча група 

учителів предмета 

«Захист Вітчизни» 
Дидактико-методичне 

забезпечення викладання 

предмета «Захист 

Вітчизни» 

03.06.2019 6 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 



1 2 3 4 5 6 

13 Метейко А.В. 

Обласна творча група 

учителів хімії 
Розробка дидактико-

методичного забезпечення 

викладання хімії в  

10 класах за Державним 

стандартом загальної 

середньої освіти 

06.06.2019 12 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

14 Свєтлова Т.В 

Обласна творча група 

учителів математики 

Розвиток творчих 

здібностей учнів у процесі 

навчання математики  

12.06.2019 14 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

15 Метейко А.В 

Обласна творча група 

учителів хімії 
Розробка дидактико-

методичного забезпечення 

викладання хімії в 11 класі 

за Державним стандартом 

загальної середньої освіти 

23.09.2019 12 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

16 Деменков Д.В. 

Обласна творча група 

учителів фізичної 

культури 

Планування уроків 

фізичної культури у 

початкових класах в 

умовах нової української 

школи 

24.10.2019 8 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

17 Міщенко Л.Б. 

Обласна творча група 

вихователів-методистів 

закладів дошкільної 

освіти 

Практичне застосування 

методів та прийомів 

мнемотехніки в освітньому 

процесі закладу 

дошкільної освіти   

26.11.2019 12 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

18 Третьякова О.В. 

Обласна творча група 

учителів історії 

Практичні заняття як засіб 

формування предметних 

компетентностей учнів з 

історії 

27.11.2019 5 

Прес-реліз на 

сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

19 Коренева І.В 

Обласна творча група 

учителів трудового 

навчання  
Артбук учителя трудового 

навчання 

04.12.2019 9 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

20 Попов В.Д. 
Обласна творча група 

учителів географії  
Особливості використання 

09.12.2019 10 

Прес-реліз на 

сайті СОІППО, 

методичні 



1 2 3 4 5 6 

тестових завдань різних 

типологічних форм у 

викладанні географії з 

метою об’єктивного 

контролю знань учнів та 

підготовки до ЗНО 

рекомендації 

 
2.1. Методичні порадники, колоквіуми, консультпункти 

 

№ 

з/п 
ПІБ Тема 

Адміністративна 

одиниця 
Дата 

 

1 2 3 4 5 

1 Карпуша В.М. 

Методичний порадник 

Особливості підготовки учнів до 

ЗНО з фізики в 2019 році 

Краснопільська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

10.01.2019 

2 Свєтлова Т.В 

Методичний порадник 

Організаційно-методичні 

аспекти підготовки учнів 

закладів загальної середньої 

освіти до олімпіад та ЗНО з 

математики 

м. Охтирка 10.01.2019 

3 Третьякова О.В. 

Методичний порадник 

Організаційно-методичні 

аспекти підготовки учнів 

закладів загальної середньої 

освіти до ЗНО з історії України 

Степанівська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

25.01.2019 

4 Третьякова О.В. 

Методичний порадник 

Підготовка до ДПА, ЗНО з 

історії України:практичний 

аспект 

Чернеччинська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

29.01.2019 

5 Міщенко Л.Б. 

Дидактико-педагогічний 

колоквіум  

Забезпечення процесу 

наступності дошкільного 

закладу та початкової школи в 

умовах реформування освіти 

Миколаївська 

об’єднана 

територіальна 

громада Сумського 

району 

30.01.2019 

6 Третьякова О.В. 

Методичний порадник 

Особливості підготовки учнів 

закладів загальної середньої 

освіти до ДПА, ЗНО з історії 

України: практичний аспект 

м. Охтирка 13.02.2019 

7 Перлик В.В. 

Методичний порадник 
Атестація педагогічних 

працівників закладу загальної 

середньої освіти 

м. Охтирка 14.02.2019  

8 Свєтлова Т.В 

Методичний порадник 
Організаційно-методичні 

аспекти підготовки учнів 

закладів загальної середньої 

освіти до ЗНО з математики 

Чернеччинська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

15.02.2019 



1 2 3 4 5 

9 Карпуша В.М. 
Методичний порадник 

Особливості підготовки учнів до 

ЗНО з фізики в 2019 році 

м. Лебедин 19.02.2019 

10 Метейко А.В. 

Методичний порадник 

ЗНО з хімії як складова 

національної системи 

моніторингу якості вивчення 

предмета в закладах загальної 

середньої освіти: аналіз та 

перспективи 

м. Охтирка 19.02.2019 

11 Попов В.Д. 

Методичний порадник 

Особливості підготовки учнів до 

участі у Всеукраїнських 

учнівських олімпіадах з 

географії 

Путивльський район 20.02.2019 

12 Карпуша В.М. 

Методичний порадник 

Особливості підготовки учнів до 

ЗНО з фізики в 2019 році 

Тростянецька 

об’єднана 

територіальна 

громада 

22.02.2019 

13 Курган О.В. 
Методичний порадник 

Передовий педагогічний досвід 

у контексті інновацій в освіті 

м. Ромни 22.02.2019 

14 Метейко А.В. 

Методичний порадник 

ЗНО з хімії як складова 

національної системи 

моніторингу якості вивчення 

предмета в закладах загальної 

середньої освіти: аналіз та 

перспективи 

Недригайлівська 

селищна рада 
26.02.2019 

15 
Іващенко І.І., 

Перлик В.В. 

Методичний порадник 

Раціональний підхід до 

організації внутрішкільного 

контролю як провідного фактору 

сприяння підвищенню якісних 

показників результатів 

складання ЗНО випускником 

опорного закладу загальної 

середньої освіти 

Кириківська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

27.02.2019 

16 Шерстюк Л.М. 

Методичний порадник 

Особливості підготовки учнів  

11 класів до ЗНО, ДПА з 

української мови та літератури 

Тростянецька 

об’єднана 

територіальна 

громада 

27.02.2019 

17 Клюніна Н.В. 

Методичний порадник 
Організаційно-методичні 
аспекти підготовки учнів 
закладів загальної середньої 
освіти до олімпіад та ЗНО  
з англійської мови 

м. Охтирка 01.03.2019 

18 Єременко І.В.  
Методичний порадник  

Підготовка учнів до складання 

ЗНО – 2019   з німецької мови 

Лебединський район 12.03.2019 



1 2 3 4 5 

19 Попов В.Д. 

Методичний порадник  

Підготовка учнів до ЗНО: 

технологія складання 

практичних завдань з географії 

м. Лебедин 12.03.2019 

20 
Єременко І.В.,  

Клюніна Н.В. 

Методичний колоквіум  

Імплементація модулів навчання 

англійської, німецької мов учнів 

пілотних шкіл (другій рік 

навчання) 

Шосткинський район 14.03.2019 

21 Міщенко Л.Б. 

Дидактико-педагогічний 

колоквіум  
Забезпечення процесу 

наступності дошкільного 

закладу та початкової школи в 

умовах реформування освіти 

Великописарівський 

район 
19.03.2019 

22 Курган О.В. 

Методичний порадник 
Організація роботи методичної 

служби  з виявлення, вивчення, 

узагальнення та поширення 

передового педагогічного 

досвіду 

Боромлянська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

27.03.2019 

23 Курган О.В. 

Методичний порадник 
Організація роботи методичної 

служби з виявлення, вивчення, 

узагальнення та поширення 

передового педагогічного досвіду 

м. Буринь 18.04.2019 

24 Курган О.В. 

Мобільний консультпункт 
Організація роботи обласного 

кабінету передового 

педагогічного досвіду з надання 

методичної допомоги педагогам 

закладів освіти Сумської області 

щодо оформлення власної 

методичної розробки 

Сумський ОІППО 23.04.2019 

25 Курган О.В. 

Методичний порадник 
Організація роботи методичної 

служби  з виявлення, вивчення, 

узагальнення та поширення 

передового педагогічного досвіду 

Сумський район 14.05.2019 

26 Каленик О.В. 

Методичний порадник  
Система організації відділів 

освіти, закладів освіти до 

проведення І-ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів  

Дружбівська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

14.05.2019 

27 Міщенко Л.Б. 

Дидактико-педагогічний 

порадник  
Забезпечення процесу 

наступності дошкільного 

закладу та початкової школи в 

умовах реформування освіти 

Груньська об’єднана 

територіальна 

громада Охтирського 

району 

14.05.2019 



1 2 3 4 5 

29 Перлик В.В. 

Методичний порадник  
Ведення ділової документації в 

закладах загальної середньої 

освіти 

Лебединський район 06.06. 2019 

30 Іващенко І.І. 

Методичний порадник 
Системний підхід до планування 

роботи закладу загальної 

середньої освіти 

Чупахівська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

12.06.2019 

31 
Удовиченко І.В., 

Сердюк О.П. 

Мобільний консультпункт 

Власна методична розробка КЗ СОІППО 05.09.2019 

32 Іващенко І.І. 

Методичний порадник  
Ведення ділової документації в 

закладах загальної середньої 

освіти 

Буринський район 10.09.2019 

33 Сердюк О.П. 

Методичний порадник  

Специфіка проведення уроків 

інтегрованого курсу 

«Мистецтво» 

Охтирський район 17.09.2019  

34 Іващенко І.І. 

Методичний порадник   

Тайм-менеджмент заступника 

директора з навчально-виховної 

роботи 

Сумський район 17.09.2019 

35 Каленик О.В. 

Методичний порадник  

Система організації відділів 

освіти, закладів освіти з 

проведення І-ІІІ етапів 

всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 

Вільшанської 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

20.09.2019 

36 Міщеко Л.Б. 

Методичний порадник 

Забезпечення процесу 

наступності дошкільного 

закладу – початкової школи в 

умовах реформування освіти 

м. Ромни 24.09.2019 

37 Попов В.Д. 

Методичний порадник 

Підготовка учнів до ЗНО: 

технологія складання 

практичних завдань з географії 

Недригайлівський 

районї 
10.10.2019 

38 Свєтлова Т.В. 

Методичний порадник 

Організаційно-методичні 

аспекти роботи з обдарованими 

учнями в контексті підготовки 

до олімпіади та ЗНО з 

математики в 2019-2020 н.р. 

Буринська об’єднана 

територіальна 

громада 

30.10.2019 

39 Перлик В.В. 

Методичний порадник  
Специфіка функціонування 

опорного закладу загальної 

середньої освіти об’єднаної 

територіальної громади 

Вільшанська 

об’єднана 

територіальна 

громада 

05.11.2019 



1 2 3 4 5 

40 Каленик О.В.  

Методичний порадник 

Система організації роботи 

відділів освіти, закладів 

загальної середньої освіти з 

питання проведення І-ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 

Грунська об’єднана 

територіальна 

громада 

07.11.2019 

 

 

 

 

2.2. Авторські семінари та майстерні 

№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу 

Дата 

проведенн

я 

Загальна 

кількість 

учасників 

Форма 

підбиття 

підсумків 
 

1 2 3 4 5 6 

1 
Удовиченко І.В., 

Сердюк О.П. 

Авторська творча 

майстерня Гайдамаки О.В. 

Навчально-методичні засади 

реалізації змісту загальної 

мистецької освіти у контексті 

вимог НУШ 

10.01.2019 126 

Організація, 

презентаційний 

виступ, прес-

реліз на сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

2 
Удовиченко І.В. 

Свєтлова Т.В. 

Авторська творча 

майстерня 

Захарійченка Ю.О. 
Упровадження 

компетентнісного підходу в 

процесі підготовки учнів до 

ЗНО з математики в 2019 році 

12.02.2019 128 

Організація, 

презентаційний 

виступ, прес-

реліз на сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації  

3 
Удовиченко І.В., 

Голубенко Т.С. 

Авторська творча 

майстерня  

Задорожного К.М. 
Біологічна освіта в сучасній 

українській школі 

21.02.2019 50 

Організація, 

презентаційний 

виступ, прес-

реліз на сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

4 Міщенко Л.Б. 

Авторська творча 

майстерня  Рагозіної В.В.  

Формування образного 

мислення 27.02.2019 43 

Організація, 

презентаційний 

виступ, прес-

реліз на сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

5 
Удовиченко І.В., 

Сердюк О.П. 

Авторська творча 

майстерня Рагозіної В.В. 

Інноваційні технології 

викладання «Мистецтва» у 

контексті вимог нової 

української школи 

28.02.2019 68 

Організація, 

презентаційний 

виступ, прес-

реліз на сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 



1 2 3 4 5 6 

6 
Удовиченко І.В 

Метейко А.В. 

Авторська творча 

майстерня Попеля П.П. 

Актуальні питання 

викладання хімії в 11 класі за 

оновленою програмою щодо 

підвищення рівня 

сформованості предметної 

компетентності»  

12.03.2019 64 

Організація, 

презентаційний 

виступ, прес-

реліз на сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

7 
Удовиченко І.В., 

Третьякова О.В. 

Авторська творча 

майстерня Бакка Т.В., 

Мелещенко Т.В. 

Реалізація  принципів 

громадянської освіти в 

умовах Нової української 

школи: виклики та 

перспективи 

14.03.2019 60 

Організація, 

презентаційний 

виступ, прес-

реліз на сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

8 Міщенко Л.Б. 

Авторська педагогічна 

майстерня  

Аксьонової О.П. 

Особливості упровадження 

авторської технології з 

фізичного виховання «Школа 

розумного руху 

22.03 2019 63 

Організація, 

презентаційний 

виступ, прес-

реліз на сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації  

9 Міщенко Л.Б. 

Авторська творча 

майстерня  

Шульги Л.М.  
Шляхи розвитку творчих 

здібностей дітей дошкільного 

віку засобами образотворчого 

мистецтва 

26.03.2019 89 

Організація, 

презентаційний 

виступ, прес-

реліз на сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

10 Метейко А.В.  

Авторська творча 

майстерня Ліцман Ю.В. 

Інформаційно-комунікаційні 

технології в роботі учителя 

хімії 

28.03.2019 24 

Організація, 

презентаційний 

виступ, прес-

реліз на сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

11 Третьякова О.В. 

Авторська творча 

майстерня Щупака І.Я.,  

Піскарьової І.О.,  

Базилевського В. 

Викладання історії Другої 

світової війни та Голокосту у 

сучасній школі: інноваційні 

форми, методи, технології 

14.05.2019 100 

Організація, 

презентаційний 

виступ, прес-

реліз на сайті 

СОІППО, 

методичні 

рекомендації 

 

 

 

 

 



2.3. Вивчення, узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду  
 

№ 

з/п 
ПІБ Тема досвіду Носій досвіду Статус Дата 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Свєтлова Т.В. 

Реалізація 

принципів 

модульного 

навчання учнів на 

уроках математики 

Руденко Л.В., учитель 

математики 

Ворожбянської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 

Білопільської районної 

ради 

Поширення 17.04.2019 

2 Каленик О.В. 

Сучасні форми 

роботи з 

обдарованою 

молоддю 

Методичний кабінет 

управління освіти  

м. Шостка 

Поширення  16.05.2019 

3 Третьякова О.В. 

Підвищення 

ефективності уроків 

історії засобами 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

Нідзельська С.М., 
учитель історії 

Попівського навчально-

виховного комплексу 

«загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний 

заклад» Конотопської 

районної ради 

Узагальнення 

Протокол 

вченої ради 

від 31.05.2019 

№ 6 

4 
Шерстюк Л.М. 

Використання 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій у роботі з 

обдарованими 

дітьми під час 

вивчення української 

мови та літератури 

Рогова Н.В., учитель 

української мови та 

літератури Сумської 

спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 10 

ім. О.Бутка м. Суми 

Вивчення 07.11.2019 

5 Третьякова О.В. 

Підвищення 

ефективності уроків 

історії засобами 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

Нідзельська С.М., 

учитель історії 

Попівського 

навчально-виховного 

комплексу 

«загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – 

дошкільний 

навчальний заклад» 

Конотопської 

районної ради 

Поширення 11.12.2019 

6 Попов В.Д. 

Використання 

інноваційних 

технологій на уроках 

географії та 

економіки з метою 

розвитку творчої 

обдарованості учнів 

Філатова С.Ю., 

учитель географії та 

економіки Сумської 

спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 17  

м. Суми 

Поширення 20.11.2019 

 



3. Результати методичних напрацювань висвітлено під час участі у 

Міжнародних, Всеукраїнських заходах 
№ 

з/п 
ПІБ Статус, тема заходу 

Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Форма 

участі 
 

1 2 3 4 5 6 

Міжнародні заходи 

1 Третьякова О.В 

Міжнародний семінар 
Вивчення Голокосту в Україні 

для формування атмосфери 

толерантності 

17-24.02.2019 

Яд Вашем 

(Єрусалім, 

Ізраїль) 

Участь, 

сертифікат 

2 
Шерстюк Л.М., 

Захарченко І.О. 

Міжнародний семінар 
проекту «Підтримка 

діяльності команд українських 

шкіл та Міністерства освіти і 

науки України у сфері 

багатомовної освіти» спільно з 

Фондом Innove (Естонія)  

12-14.02.2019 м. Київ 
Участь, 

сертифікат 

3 
Єременко І.В., 

Клюніна Н.В. 

Семінар видавництва 

Лінгвіст  
та National Geographic 

Learning «Listening and TED 

talks»  

26.02.2019 м. Суми Участь 

4 Удовиченко І.В. 

Естонсько-український 

проект «Міксіке» 

Національні змагання з усного 

рахунку Прангліміне 

01.03.2019 м. Суми 

Організація

, 

модерація, 

виступи 

5 Міщенко Л.Б. 

Міжнародний семінар 

Соціальний розвиток та 

фінансова освіта дітей 

дошкільного віку 

20-21.06.2019 м. Ніколаєв Участь 

6 Удовиченко І.В. 
ХХІ Міжнародна виставка  

Інноватика в сучасній освіті 
24.10.2019 м. Київ Участь 

7 Удовиченко І.В. 
ХХІ Міжнародна виставка  

Освіта за кордоном «World 

Edu» 

24.10.2019 м. Київ Участь 

8 

Блужан Т.В., 

Іващенко І.І., 

Каленик О.В., 

Коренева І.В., 

Клюніна Н.В. 

Метейко А.В., 

Перлик В.В., 

Сердюк О.П. 

Светлова Т.В., 

Сукачова Н.М. 

Третьякова О.В. 

Шерстюк Л.М. 

Чхайло Л.М. 

Міжнародний проект 
Вивчай та розрізняй: інфо-

медійна грамотність  

(І сесія) 

Жовтень 2019 

 
м. Київ 

Участь, 

сертифікат 



1 2 3 4 5 6 

9 
Метейко А.В., 

Третьякова О.В. 

Міжнародний тренінг 
Локалізація освітньої 

програми і практики 

оцінювання у школі (5-6 

класи) на основі фінського 

досвіду 

30.10-

01.11.2019 
м. Київ 

Участь, 

сертифікат 

10 

Блужан Т.В., 

Іващенко І.І., 

Каленик О.В., 

Коренева І.В., 

Клюніна Н.В. 

Метейко А.В., 

Перлик В.В., 

Сердюк О.П. 

Светлова Т.В., 

Сукачова Н.М. 

Третьякова О.В. 

Шерстюк Л.М. 

Чхайло Л.М. 

Міжнародний проект 
Вивчай та розрізняй: інфо-

медійна грамотність  

(ІІ сесія) 

Листопад 

2019 

 

м. Київ Участь 

11 

Блужан Т.В., 

Іващенко І.І., 

Каленик О.В., 

Коренева І.В., 

Клюніна Н.В. 

Метейко А.В., 

Перлик В.В., 

Сердюк О.П. 

Светлова Т.В., 

Сукачова Н.М. 

Третьякова О.В. 

Шерстюк Л.М. 

Чхайло Л.М. 

Міжнародний проект 
Вивчай та розрізняй: інфо-

медійна грамотність  

(ІІІ сесія) 

Грудень 2019 

 
м. Суми 

Участь, 

сертифікат 

Всеукраїнські заходи 

1 Третьякова О.В. 

Обласний круглий стіл 
Сумщина від давнини до 

сьогодення: проблеми 

ідентичності, ментальності, 

самосвідомості  

30.01.2019  м. Суми 
Участь, 

сертифікат 

2 Третьякова О.В 

Всеукраїнський семінар 
Громадянська освіта крізь 

призму впровадження 

Української Хартії вільної 

людини в освітній процес 

06-07.05.2019 м. Тернопіль 
Участь, 

сертифікат 

3 

Удовиченко І.В., 

Деменков Д.В., 

Іващенко І.І., 

Метейко А.В., 

Перлик В.В., 

Сердюк А.В.,  

Сєрих Л.В. 

Всеукраїнська конференція 
Особистісно-професійна 

компетентність педагога: 

теорія і практика  20.02.2019 м. Суми 

Участь, 

сертифікати, 

публікація 



1 2 3 4 5 6 

4 Єременко І.В. 

Всеукраїнська щорічна 

робоча зустріч обласних 

методистів з німецької мови 
(Гете-Інститут)  

01.04.2019 м. Київ Участь 

5 Єременко І.В. 

Всеукраїнський семінар 

Планування, проведення та 

супервізія уроку німецької 

мови (Гете-Інститут)  

02-03.04.2019 м. Київ Участь 

6 Шерстюк Л.М. 

Всеукраїнський тренінг 
проекту «Підтримка 

діяльності команд українських 

шкіл та Міністерства освіти і 

науки України у сфері 

багатомовної освіти»  

09-11.04.2019 м. Київ 
Участь, 

сертифікат 

7 Іващенко І.І. 

Всеукраїнський семінар 

Морально-етичне виховання 

дітей та молоді в контексті 

розвитку громадянського 

суспільства 

18.04.2019 м. Київ Участь 

8 Міщенко Л.Б. 

Всеукраїнський семінар 

Технології психолого-

педагогічного супроводу 

виховання і розвитку дітей 

дошкільного віку з родин 

учасників АТО і внутрішньо 

переміщених осіб 

18.04.2019 м. Київ 
Участь, 

сертифікат 

9 

Метейко А.В., 

Свєтлова Т.В., 

Міщенко Л.Б., 

Попов В.Д. 

Всеукраїнський семінар 
STEM-освіта: інноваційні 

проекти для НУШ 

23-24.04.2019 м. Суми 
Участь, 

сертифікат 

10 Удовиченко І.В 

Всеукраїнська селекторна 

відеоконференція 

Організація та проведення 

ЗНО у  2019 році у Сумській 

області 

14.05.2019 м. Суми Участь 

11 Сердюк О.П. 

Всеукраїнський семінар 
Формування ключових 

компетентностей засобами 

мистецтва в Новій українській 

школі 

14-15.05.2019 м. Вінниця 
Участь, 

сертифікат 

12 Удовиченко І.В. 

Всеукраїнська науково-

практична конференція  

(з міжнародною участю) 

Доуніверситетська підготовка: 

виклики, проблеми, 

перспективи 

21.05.2019 м. Київ 
Виступ, 

участь 

13 
Клюніна Н.В., 

Єременко І.В 

Всеукраїнський семінар 
Формувальне оцінювання 

навчальних досягнень учнів з 

іноземних мов: методологія, 

виклики, перспективи 

30-31.05.2019 м. Тернопіль Участь 
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14 Шерстюк Л.М. 

Всеукраїнський методичний 

форум  
10 років шляху від зернятка до 

Сонця  

10-14.06 2019 м. Харків 
Участь, 

сертифікат 

16 Коренева І.В. 

Всеукраїнський семінар 

Трудове навчання в освітній 

реформі, покликаній 

підвищити роль місцевого 

самоврядування 

12-14.06-2019  м. Тернопіль Участь 

17 

Клюніна Н.В., 

Метейко А.В., 

Третьякова О.В. 

Всеукраїнський семінар-

практикум  
Ключові уміння 21-го століття  

12-16.08. 

2019 
м. Київ 

Участь, 

сертифікат 

18 Карпуша В.М. 

ХХІІ Всеукраїнський турніру 

юних винахідників і 

раціоналізаторів фінального 

етапу 

03-08.10. 

2019 
м. Київ 

Участі у 

роботі журі 

19 Удовиченко І.В. 
Всеукраїнський урочистий 

«круглий стіл» 

Історія – діалог – перспективи  

08.10.2019 м. Київ 
Виступ, 

участь 

20 

Клюніна Н.В., 

Метейко А.В., 

Третьякова О.В. 

Всеукраїнський семінар-

практикум  

Ключові уміння 21-го століття  

15-18.10. 

2019 
м. Київ 

Проведення 

мікротренінгу, 

оформлення 

матеріалів для 

валідації 

22 Удовиченко І.В. 
І Всеукраїнський з’їзд 

учителів географії  

Сучасна географія 

25.10.2019 м. Київ 

Доповідь на 

пленарному 

засіданні, 

презентація, 

очолювання 

делегації 

23 Удовиченко І.В. 

Всеукраїнський науково-

практичний семінар 

Оновлення методичної роботи 

в регіонах в умовах 

упровадження НУШ 

29-30. 10.2019 м. Харків Участь 

24 Третьякова О.В. 

Обласний  круглий стіл 
Професійний розвиток 

педагогів у системі 

післядипломної педагогічної 

освіти 

30.10.2019 м. Суми Сертифікат 

25 Шерстюк Л.М. 

Всеукраїнський круглий стіл 
за ініціативи громадської 

організації «Конгрес 

української інтелігенції», 

присвячене Дню української 

писемності та мови 

07.11.2019 м. Київ Участь 
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26 

Шерстюк Л.М. Всеукраїнський круглий стіл 

Імплементація Закону України 

«Про забезпечення 

функціонування української 

мови як державної» 

09.11.2019 м. Київ Участь 

27 

Шерстюк Л.М. Всеукраїнський науково-

практичний семінар  

Сучасні освітні тенденції у 

вивченні української мови, 

літератури, зарубіжної 

літератури в закладах 

загальної середньої освіти 

27.11.2019 м. Київ Участь 

28 

Клюніна Н.В., 

Метейко А.В., 

Третьякова О.В. 

Всеукраїнський семінар-

практикум  
Ключові уміння 21-го століття  

17-19.12. 

2019 

м. Київ Участь, 

сертифікат 

Регіональні заходи 

1 

Удовиченко І.В., 

Іващенко І.І., 

Метейко А.В 

Регіональна (не)конференція 

для шкільних педагогів 

афілійований міні-EdCamp 

Sumy  
Нова освіта – співпраця чи 

відчуження? 

23.03.2019  м. Суми 
Участь, 

сертифікати 

 

4. Організаційні форми роботи з обдарованою учнівською молоддю 
 

№ 

з/п 
Статус заходу Назва заходу 

Загальна 

кількість 

учасників 

Кількість переможців, призових 

дипломів  

(І, ІІ, ІІІ ступенів) 
 

1 2 3 4 5 

4.1 Всеукраїнські учнівські олімпіади 

1 Всеукраїнський  ІV етап учнівської 

олімпіади з української 

мови та літератури 

7 І ступеня – 1 диплом 

ІІ ступеня – 1 диплом 

ІІІ ступеня – 3 дипломи 

2 Всеукраїнський  ІV етап учнівської 

олімпіади з німецької 

мови 

7 І ступеня – 0 дипломи 

ІІ ступеня – 2 дипломи 

ІІІ ступеня – 2 диплом 

3 Всеукраїнський  ІV етап учнівської 

олімпіади з французької 

мови  

1 І ступеня – 0 дипломів  

ІІ ступеня – 0 дипломів 

ІІІ ступеня – 0 дипломів 

4 Всеукраїнський ІV етап  Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

російської мови та 

літератури 

3 І ступеня – 0  дипломів 

ІІ ступеня – 0  дипломи 

ІІІ ступеня – 0  дипломів 

5 Всеукраїнський IV етап Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з 

трудового навчання 

(технології)  

6 І ступеня (диплом абсолютного 

переможця) – 1 диплом 

ІІ ступеня – 3 дипломи 

ІІІ ступеня – 0 дипломів 

6 Всеукраїнський  IV етап учнівської 

олімпіади з географії 

9 І ступеня – 0 дипломів 

ІІ ступеня – 0 дипломів 

ІІІ ступеня – 2 дипломи 
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7 Всеукраїнський  IV етап учнівської 

олімпіади з економіки 

6 І ступеня – 1 диплом 

ІІ ступеня – 2 дипломи 

ІІІ ступеня – 3 дипломи 

8 Всеукраїнський  ІV етап учнівської 

олімпіади з історії 

6 І ступеня – 2 дипломи 

ІІ ступеня – 3 дипломи 

ІІІ ступеня – 4 дипломи 

9 Всеукраїнський  ІV етап учнівської 

олімпіади з правознавства 

5 І ступеня – 0 дипломів 

ІІ ступеня – 1 диплом 

ІІІ ступеня – 1 диплом 

10 Всеукраїнський  ІV етап учнівської 

олімпіади англійської 

мови  

8 І ступеня – 0 дипломів 

ІІ ступеня – 0 дипломів 

ІІІ ступеня – 2 дипломи 

11 Всеукраїнський  ІV етап учнівської 

олімпіади з біології 

9 І ступеня – 0 диплом 

ІІ ступеня – 3 диплом 

ІІІ ступеня – 3дипломи 

12 Всеукраїнський  ІV етап учнівської 

олімпіади з екології 

2 І ступеня – 0 дипломів 

ІІ ступеня – 1 дипломів 

ІІІ ступеня – 1 диплом 

13 Всеукраїнський  ІV етап учнівської 

олімпіади з фізики 

4 І ступеня – 1 дипломів 

ІІ ступеня – 0 дипломів 

ІІІ ступеня – 0 диплом 

14 Всеукраїнський  ІV етап учнівської 

олімпіади з астрономії 

2 І ступеня – 0 дипломів 

ІІ ступеня – 0 дипломів 

ІІІ ступеня – 1 диплом 

15 Всеукраїнський  ІV етап учнівської 

олімпіади з хімії 

6 І ступеня – 0 дипломів 

ІІ ступеня – 2 диплом 

ІІІ ступеня – 3 дипломи 

16 Всеукраїнський ІV етап учнівської 

олімпіади з математики  

7 ІІ ступеня – 1 диплом 

17 Всеукраїнський ІV етап учнівської 

олімпіади з інформатики  

3 І ступеня – 0 дипломів 

ІІ ступеня – 0 дипломів 

ІІІ ступеня – 2 дипломів 

18 Всеукраїнський ІV етап учнівської 

олімпіади з 

інформаційних технологій 

3 І ступеня – 0 дипломів 

ІІ ступеня – 0 диплом 

ІІІ ступеня – 0 диплом 

4.2. Міжнародні, Всеукраїнські, обласні ігри, конкурси, турніри 

1 Міжнародний Міжнародний конкурс з 

української мови імені 

Петра Яцика 

27 

Дипломи ІІ ступеня – 1 

Дипломи ІІІ ступеня – 1 

 

2 Міжнародний Міжнародний мовно-

літературний конкурс 

учнівської та студентської 

молоді імені Тараса 

Шевченка 

21 Дипломи І ступеня – 3 

Дипломи ІІ ступеня – 6 

Дипломи ІІІ ступеня – 5 

 

3 Міжнародний Міжнародний конкурс з 

українознавства 

19 учнів  4 учні (3 учні - Конотопська ЗОШ 

№ 10, 1 - Роменська ЗОШ № 5) 

4 Міжнародний Міжнародний україно-

естонський проект 

«Міксіке» 

15567 49 дипломів 
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5 Міжнародний Міжнародний 

математичний конкурс 

«Кенгуру» 

16636 

учнів з 

433 

закладів 

Відмінний результат  – 1705 

Добрий результат – 6230 

Учасники – 8701 

6 Всеукраїнський Учнівська олімпіада з 

математики для5-7 класів 

3 ІІІ ступеня – 2 дипломи 

 

7 Всеукраїнський Всеукраїнський турнір 

юних журналістів 

3 

команди 

Сумської 

області 

Диплом ІІІ ступеня – команда 

Сумської гімназії № 1 м.Суми 

 

8 Всеукраїнський Всеукраїнський турнір 

юних журналістів 

25 

команд 

Диплом ІІ ступеня – команда 

Сумської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 10 імені О. Бутка 

Дипломи ІІІ ступеня – команди 

Шосткинського НВК 

Сумської гімназії № 1; 

Сумської спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів № 7  

імені Максима Савченка 

9 Всеукраїнський  «Об’єднаймося ж, брати 

мої» (номінація «Історія 

України та 

державотворення») 

5 Переможці на IV етапі –  

Ніколенко Каріна Євгенівна, 

учениця 10 класу Комунальний 

заклад Сумська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 4 імені 

Героя України Олександра 

Аніщенка Сумської міської ради 

(«Зруйновані храми Буринщини – 

пам'ять поколінь про духовні 

святині українського народу»); 

Голуб Дмитро Анатолійович, 

Шапаренко Анна Миколаївна, 

Білокур Рустам Ахмедович, 

студенти ІІІ курсу ДПТНЗ 

«Хотінський професійний 

аграрний ліцей» (Туристсько-

краєзнавчий маршрут «Об’єкти 

історико-культурної спадщини 

Сумського району»)  

 
(Наказ МОН від 07.05.2019  № 613 

«Про підсумки 4-го (підсумкового 

етапу) ХVIII Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості» 
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10 Всеукраїнський Всеукраїнський конкурс 

учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати 

мої!» (номінація 

«Література») 

5 

Переможець на IV етапі – 

Калініченко Андрій 

Олександрович, учень 7 класу 

Пристайлівського навчально-

виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний 

заклад Лебединської районної 

ради Сумської області (наказ 

МОНУ № 613 від 07.05.2019 «Про 

підсумки 4-го (підсумкового) 

етапу ХVІІ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості») 

11 Всеукраїнський  «Робототрафік 2019» 

Всеукраїнські змагання  

з розвитку інноваційних 

напрямів STEM-освіти, 

популяризації науково-

технічної творчості, 

робототехніки, 

електроніки, створення і 

програмування 

роботизованих систем та 

формування в учнівської 

молоді життєвих навичок 

безпеки дорожнього руху 

1 

команда 

І місце в трьох категоріях: 

«Підвищення безпеки дорожнього 

руху», «Рух з максимальною 

швидкістю по гончій трасі», 

«Правила дорожнього руху» 

12 Обласний  «Роботрафік 2020» 9 

команд 

Переможці команда «Smart-

choice» Глухівського міського 

центру позашкільної освіти 

Глухівської міської ради  

13 
Обласний 

Хімічний колоквіум 

(17.01.2019 р.) 
38 навчальне заняття 

 

5. Інформаційно-просвітницька діяльність 
(публікація та видання друкованих праць, електронної версії матеріалів, 

розміщення на сайті тощо); 
Протягом звітного періоду видано друковані праці на допомогу методисту, учителю: 

Методичний супровід професійної діяльності та організаційної діяльності 

Управління освітнім процесом 

Іващенко І.І. Управління освітнім процесом у закладі загальної середньої освіти з 

позиції тайм-менеджменту / І.І. Іващенко // Особистісно-професійна компетентність 

педагога: теорія і практика : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції 

(20 лютого 2019 року). ) / за заг. ред. Л.В. Сєрих. – Суми : НІКО, 2019. –. С. 123–126.   

Зовнішнє незалежне оцінювання 2019 року в Сумській області // за ред.  

І.В. Удовиченко. – Суми: НВВ СОІППО, 2019. – 192 с. 

Перлик В.В. Інноваційна діяльність педагогічного колективу у формуванні 

компетентнісної особистості / В.В. Перлик // Особистісно-професійна компетентність 

педагога: теорія і практика : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції 

(20 лютого 2019 року). ) / за заг. ред. Л.В. Сєрих. – Суми : НІКО, 2019. – С. 254 – 259. 



Навчальні дисципліни у школі 

Українська мова та література 

Шерстюк Л.М. 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 СОІППО, 2019. – 76 с. 

Шерстюк.Л.М. Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів на уроках 

української мови та літератури за допомогою електронних освітніх ресурсів / Л.М. Шерстюк 

// Педагогічна трибуна. – № 5-6. 2019. – С. 9-12. 

Шерстюк Л.М. Формування медіаграмотної особистості на уроках української мови 

та літератури в умовах нової української школи / Л.М. Шерстюк // Педагогічна трибуна. –  

№ 9 – 2019. – С. 9-10. 

Удовиченко І.В. Компетентнісний підхід до імплементації освітньої програми 

«Українознавство» у контексті сучасної довузівської підготовки слухачів-іноземних 
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На допомогу педагогам області – постійне оновлення мобільної сторінки методиста на 

сайті КЗ СОІППО, де протягом року було висвітлено, окрім прес-релізів, прес-анонсів, 

інформацію:  

– готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання;  

– міжнародна співпраця з Гете-інститутом щодо підготовки вчителів до викладання 

другої іноземної мови;  

– корекційна робота з супроводу дітей батьків-учасників АТО;  

– формування у старшокласників уміння використовувати інформаційні ресурси у 

процесі вивчення історії;  

– розвиток критичного мислення учнів на уроках зарубіжної літератури з 

використанням інноваційних технологій навчання; 

– проблеми наступності дошкільної та початкової освіти; 

– інноваційні форми проведення засідання педагогічної ради школи; 

– формування соціальної та громадянської компетентності учнів на уроках 

суспільствознавства; 

– реалізація ідей концепції національно-патріотичного виховання молоді на уроках 

української мови та літератури;  

– українсько-естонський освітній проект «Міксіке»;  

– олімпіадний марафон; 

– світ українського дошкілля; 

– соціально-економічна освіта дошкільників; 

– Національний фінал з усного математичного рахунку «Прагліміне – 2019»; 

підсумки обласного етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка! 

– підсумки ХV обласного турніру юних журналістів імені Геннадія Петрова; 

– 9 листопада – день української писемності та мови;  
– 21 листопада – День Гідності та Свободи! 
– 25 листопада 2019 року – Всеукраїнська акція «Запали свічку пам’яті». 

Окрім цього, методисти відділу протягом звітного періоду працювали: 

– у складі комісії зі встановлення значення порогового бала «склав/не склав» для 

тестування (ЗНО) з географії (ХРЦОЯО); 

–  у складі журі Всеукраїнських та обласних олімпіад, турнірів, конкурсів, фестивалю 

художньої самодіяльності, виставки-огляду, фестивалю-огляду;  

– у якості уповноважених осіб та старших інструкторів під час проведення ЗНО – 2019  

(УЦОЯО).; 

– у складі експертних груп щодо рецензування власної методичної розробки педагогів 

області; 

– рецензентами робіт, які було подано до анотованої  картотеки передового 

педагогічного досвіду СОІППО; 

Надавали індивідуальні консультації вчителям області з питань планування та 

впровадження нового Державного стандарту загальної середньої освіти. 

Брали участь в організації та проведенні третього туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2019» у номінації «Захист Вітчизни» та ін. 
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http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/2334-ukrajinsko-estonskij-osvitnij-proekt-miksike-u-2017-2018-n-r
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/2333-svit-ukrajinskogo-doshkillya
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/2444-sotsialno-ekonomichna-osvita-doshkilnikiv-2
http://www.soippo.edu.ua/index.php/home/1898-9-listopada-den-ukrajinskoji-pisemnosti-ta-movi


Інші форми роботи працівників відділу: 

1. Організація та методичний супровід Міжнародних, Всеукраїнських, обласних 

конкурсів, турнірів, ігор (Удовиченко І.В., Метейко А.В., Свєтлова Т.В., Третьякова О.В., 

Шерстюк Л.М., Захарченко І.О., Карпуша В.М., Каленик О.В.). 

2. Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін (підготовка олімпіадних 

завдань, звітної документації щодо результатів, супровід команд для участі в IV етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах, участь у складі робочих груп)  (Наказ СОІППО від 

18.02.2019 № 41-ОД). 

3. Робота в складі комісії зі встановлення значення порогового бала «склав/не склав» 

для тестування (ЗНО) з географії (Харківський регіональний центр оцінювання якості 

освіти), (Попов В.Д. (Лист ХРЦОЯО від 10.05.2019 № 10/01-25/189). 

4. Індивідуальні консультації вчителів області з питань планування та впровадження 

нового Державного стандарту загальної середньої освіти (відповідно до індивідуального 

робочого плану методистів). 

5. Організація та проведення ІІ (регіонального) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року-2019» (номінації: «Географія», «Екологія», «Французька мова», «Захист 

Вітчизни», «Учитель інклюзивного класу» (Удовиченко І.В., Попов В.Д.,Голубенко Т.С., 

Єременко І.В., Сукачова Н.М., Сердюк О.П.).  

6. Організація та проведення ІІ (регіонального) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року-2020» (номінації: «Історія», «Хімія», «Зарубіжна література», «Образотворче 

мистецтво», «Початкова освіта» (Удовиченко І.В., Третьякова О.В., Метейко А.В.. Чхайло 

Л.М., Сердюк О.П., Шамунова К.В.) (Наказ Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації від 02.12.2019 № 775-ОД Про проведення другого (регіонального) 

туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»). 

7. Організація та проведення ІІІ (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року-2019» у номінації «Захист Вітчизни» (Наказ МОН України від 07.06.2018 № 603  

«Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2019») (Удовиченко І.В., 

Сердюк О.П., Сукачова Н.М., методисти відділу). 

8. Висвітлення інформації про підсумки проведених заходів на сайті Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Удовиченко І.В., Сердюк О.П., 

методисти відділу). 

9. Робота у складі журі Всеукраїнських та обласних конкурсах, фестивалю художньої 

самодіяльності, виставки-огляду, фестивалю-огляду (Міщенко Л.Б., Коренева І.В.,  

Сєрих Л.В.). 

10. Участь у роботі атестаційної комісії ІІІ рівня при управлінні охорони здоров’я 

Сумської облдержадміністрації на базі Сумського медичного коледжу (16.04.2019)  

(Свєтлова Т.В., Третьякова О.В.) 

11. Співпраця з вищими навчальними закладами (СумДУ, СНАУ, СумДПУ  

імені А.С. Макаренка, ГНПУ імені Олександра Довженка). 

12. Участь у семінарах-практикумах для керівних кадрів органів управління освітою 

об’єднаних територіальних громад та директорів опорних закладів освіти (Удовиченко І.В., 

Перлик В.В., Іващенко О.В., Каленик О.В.). 

13. Підготовка питань на розгляд колегії Департаменту освіти і науки Сумської 

облдержадміністрації (Іващенко І.І.). 

14. Виступи на:  

– семінарі викладачів хімії в ЗПТО (14.03.2019 – Метейко А.В.); 

– семінарі з питань участі у Всеукраїнських експериментах «Електронний підручник 

для ЗСО» та «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення 

інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів ЗЗСО» (11.04.2019 –  

Метейко А.В.); 

– на курсах підвищення кваліфікації учителів хімії (18.02.2019 та 22,23.05.2019 –  

Метейко А.В.);.  



15. Здійснення організаційно-методичного супроводу Всеукраїнського проекту 

«Сприяння освіті» (LEGO Foundation) (Наказ МОН України від 17.10.2018 №1116 «Щодо 

забезпечення реалізації проекту «Сприяння освіті» в закладах дошкільної освіти»)  

(Міщенко Л.Б.).  
16. Робота у складі фахового журі відповідно до наказу Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації від 05.09.2019 № 522-ОД «Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу методичних моделей виховного процесу в закладах освіти 

«Виховати особистість» (11.11.2019, Удовиченко І.В., Сердюк О.П.). 

17. Робота у складі фахового журі відповідно до наказу Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації від 23.09.2019 № 570-ОД «Про проведення І, ІІ 

етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти у 2019-2020 н.р.» (22.11.2019, Третьякова О.В. 

голова журі; Клюніна Н.В., голова журі). 

18. Робота у складі фахового журі відповідно до наказу Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації від 13.11.2019 № 707-ОД «Про проведення І та ІІ 

етапів ХІХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості серед учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти у 2019-2020 н.р.» (23.12.2019, Третьякова О.В. голова журі)  

та ін. 

 


