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 Керівникам органів управління 

освітою, директору Сумської 

обласної гімназії-інтернат для 

талановитих та творчо 

обдарованих 

 

 

Шановні колеги! 

Дякуємо Вам за своєчасне замовлення педагогів  на курси підвищення 

кваліфікації (заповнення онлайн-анкет), які у квітні 2020 року відбудуться за 

дистанційною формою навчання (засобами Microsoft Teams  або  на 

платформі Moodle). 

Просимо Вас довести до відома педагогів Вашого району (міста, ОТГ), 

що на їх електронну адресу, вказану в анкеті під час реєстрації, буде надіслано 

лист з логіном та паролем  для входу в певну систему навчання.   

Зараз про курси, які розпочинатимуться 27.04.2020 

року (додаток 1).  

Для входу в певну систему навчання (Microsoft Teams  чи Moodle) 

надсилаємо Вашим педагогам, курси яких розпочинаються 27.04.2020 року, 

доступ до покрокової інструкції. Кожен педагог повинен  знайти у таблиці 

свою групу та натиснути на гіперпосилання поряд з нею (додаток 1).  

Доступ до покрокової інструкції можна знайти також на сайті КЗ 

СОІППО у розділі «УВАГА важлива інформація». 
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Перший раз здійснити вхід у певну систему навчання 

рекомендовано до 25.04.2020 року.  

питаньтехнічнихЗвертатись з можна будьу - Васдлязручнийякий

спосіб:  

тел. моб. МТС   0669821691                   Moodle 

тел. моб. МТС   0951756906                   Moodle 

тел. моб. МТС   0506878955                    Microsoft Teams   

тел. моб. Київстар   0971657481             Microsoft Teams  

(Пн-Чт 8:00-17:00,  Пт 8:00-16:00) 

 

Дата і час початку роботи курсів (зарахування на курси підвищення 

кваліфікації та безпосереднє навчання у своїй навчальній команді): 

27.04.2020 року о 9.30. 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор   Юрій НІКІТІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Захарова  0509846469 

Світлана Панченко 0506049888 

 

 



Додаток 1 

 
Доступ до інструкції  

для входу у MICROSOFT TEAMS (27.04.20) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання засобами MICROSOFT TEAMS 

Термін проходження курсів Спеціальність слухачів 

Посилання на 

інструкцію для 

реєстрації в  

MICROSOFT 

TEAMS 

Дата і час 

початку 

роботи курсів 

Фахові курси  

27.04.2020 

9.30 

1 
27.04-30.04 – наст. сесія; 

01.06-03.06 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) трудового 

навчання, креслення, предмета  

«Технології»; майстри 

виробничого навчання МНВК, 

які викладають в групах 

професійного та профільного 

навчання за технологічним 

напрямком 

 

2 
27.04-30.04 – наст. сесія; 

01.06-03.06 – екз. сесія 

Педагоги – організатори  

3 
27.04-30.04 – наст. сесія; 

01.06-05.06 – екз. сесія 

Практичні психологи  

4 
27.04-30.04 – наст. сесія; 

22.06-24.06 – екз. сесія 

Керівники гуртків еколого-

натуралістичного напряму 

 

5 
27.04-30.04 – наст. сесія; 

01.06-05.06 – екз. сесія 

«Індивідуалізація навчання в 

інклюзивному освітньому 

середовищі» (для вчителів різних 

спеціальностей, вихователів та 

асистентів) 

 

Курси за вибором  

1 27.04-29.04 

Формування мовної та 

літературної компетенції учнів 

на засадах Концепції Нової 

української школи 

 

2 27.04-29.04 

Особливості інтегрованого 

навчання молодших школярів в 

умовах Нової української школи 

 

3 27.04-29.04 

Демократизація та партнерство 

навчальних закладів в умовах 

Нової української школи 

 



Доступ до інструкції  

для входу на сайті MOODLE (27.04.20) 
 

 

 

 

Навчання засобами MOODLE 

Термін проходження курсів Спеціальність слухачів 

Посилання на 

інструкцію для 

реєстрації в   

MOODLE 

Дата і час 

початку роботи 

курсів 

Фахові курси 

27.04.2020 

9.30 

1 
27.04.20 – наст. сесія; 

03.07.20 – екз. сесія; 

Учителі історії та суспільних 

дисциплін 

 

2 
27.04.20 – наст. сесія; 

03.07.20 – екз. сесія; 

Учителі початкових класів  




