
Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

на 05 – 09 грудня 2022 року 
Заплановані курси Примітки 

Фахові курси (очно-дистанційна форма навчання) 
1 31.10-04.11 – наст. сесія; 

05.12-07.12 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) математики Курси продовжаться 

у дистанційному 

форматі на 

платформі 

MICROSOFT TEAMS  

Онлайн-анкету 

заповнювати 

НЕ ПОТРІБНО! 

2 31.10-04.11 – наст. сесія; 

05.12-09.12 – екз. сесія 

Заступники директора з навчально-виховної роботи, з 

навчально виробничого навчання (усіх спеціальностей) 
3 31.10-04.11 – наст. сесія; 

05.12-09.12 – екз. сесія 

Кухарі закладів дошкільної освіти 

Курси за вибором (очна форма навчання) 

Курси 

відбуватимуться у 

дистанційному 

форматі на 

платформі 

MICROSOFT 

TEAMS 

1 05.12-07.12 Наскрізні компетентності ХХІ ст.: інноваційність, 

комунікативність, взаємодія 
2 05.12-07.12 Формування компетентностей учнів у шкільному курсі 

біології, біології та екології 
3 05.12-07.12 Компетентнісний підхід у викладанні освітньої галузі 

«Мистецтво» в контексті Нової української школи 

(початкова школа) 
4 05.12-07.12 Сучасні підходи до організації та проведення уроків 

фізичної культури 
5 05.12-07.12 Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів 

молодшого шкільного віку 
6 05.12-07.12 Краєзнавство в системі викладання соціально-гуманітарних 

дисциплін закладу освіти 
7 05.12-07.12 Сучасні технології організації освітнього процесу на уроках 

української мови та літератури 
8 07.12-09.12 Педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному середовищі 
9 07.12-09.12 Сучасні технології формування навичок здорового способу 

життя серед дітей молодшого шкільного віку 
10 07.12-09.12 Актуальні питання професійної діяльності вчителів 

математики, фізики і астрономії старшої школи в умовах 

Нової української школи 
11 07.12-09.12 Природничо-географічна освіта в контексті вимог Нової 

української школи 
12 07.12-09.12 Упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в 

освітній процес початкової школи 

Курси за вибором (виїзні) 

1 05.12-07.12 Технології розвитку навичок «4К»: критичне мислення, 

креативність, комунікація, командна робота та співпраця в 

умовах Нової української школи (КУ Сумський навчально – 

виховний комплекс №16 імені Олексія Братушки «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів –дошкільний навчальний заклад» Сумської 

міської ради) 
2 05.12-07.12 Інноваційні педагогічні технології інклюзивного навчання у 

професійній діяльності вчителя та асистента вчителя 

(Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Роменської 

міської ради Сумської області) 

Курси за вибором (дистанційна форма навчання) 

1 05.12-07.12 Сучасні підходи в особистісно-професійному зростанні 

педагога: засоби профілактики професійного вигорання, 

техніки розвитку емоційного та соціального інтелекту, 

інструменти самовдосконалення, методи тайм-менеджменту 

(Відокремлений структурний підрозділ «Конотопський індустріально-

педагогічний фаховий коледж Сум ДУ») 



2 05.12-07.12 Професійне вигорання у педагогів та його профілактика 

(Грунська загальноосвітня школа І -ІІІ ступенів імені Героя 

Радянського Союзу А. М. Діхтяренка Грунської сільської ради 

Охтирського району) 

Курси 

відбуватимуться у 

дистанційному 

форматі на 

платформі 

MICROSOFT 

TEAMS 

3 05.12-07.12 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної 

освіти (Опорний заклад Комишанська загальнооосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Комишанської сільської ради Охтирського району Сумської 

області) 
4 05.12-07.12 Створення інтерактивних елементів уроку засобами ІКТ 

(Хотінська спеціалізована школа I-III ступенів Хотінської селищної 

ради Сумського району Сумської області) 
5 05.12-07.12 Створення мультимедійної презентації та навчального відео 

(Сумський заклад загальної середньої освіти спеціальна школа 

Сумської міської ради) 
6 05.12-07.12 Особливості викладання української мови та літератури в 

умовах дистанційного та змішаного навчання (Буринська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 імені В.М.Кравченка 

Буринської міської ради Сумської області) 

 

Завідувач навчального відділу Ельвіра ГОЛОВАЧ 


