
Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

на 07 – 11 листопада 2022 року 
Заплановані курси Примітки 

Фахові курси (очно-дистанційна форма навчання) 
1 

07.11-11.11 – наст. сесія; 

12.12-14.12 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) музики, які викладають гру на музичних 

інструментах, акомпаніатори, концертмейстери, учителі 

(викладачі) театральних,  вокально-хорових  дисциплін та 

керівники відповідних гуртків 

Курси відбува- 

тимуться у 

дистанцій- 

ному форматі 

на платформі 

MICROSOFT 

TEAMS 

2 07.11-11.11 – наст. сесія; 

12.12-14.12 – екз. сесія 
Асистент вихователя інклюзивної групи 

3 07.11-11.11 – наст. сесія; 

12.12-14.12 – екз. сесія 
Директори, заступники директора, завідуючі відділами ЗПО 

4 07.11-11.11 – наст. сесія; 

12.12-16.12 – екз. сесія 
Кухарі закладів загальної середньої освіти 

5 03.10-07.10 – наст. сесія; 

07.11-09.11 – екз. сесія 
Учителі (викладачі) української мови та літератури 

Курси 

продовжаться 

у 

дистанційному 

форматі на 

платформі 

MICROSOFT 

TEAMS  

Онлайн-анкету 

заповнювати 

НЕ 

ПОТРІБНО! 

6 03.10-07.10 – наст. сесія; 

07.11-11.11 – екз. сесія 
Сестри медичні 

7 26.09-30.09 – наст. сесія; 

07.11-11.11 – екз. сесія 
Практичні психологи закладів дошкільної освіти 

Фахові курси (виїзні) 
1 03.10-07.10 – наст. сесія; 

07.11-11.11 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти (Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Конотопської міської ради Сумської області) 

Стажування 

1 07.11-03.12 Стажування 

Курси відбува- 

тимуться у 

дистанцій- 

ному форматі 

на платформі 

MICROSOFT 

TEAMS 

Курси за вибором (очна форма навчання) 
1 

07.11-09.11 
Лідерство як технологія формування поведінкових моделей 

сучасного педагога 
2 07.11-09.11 Безпечне і здорове освітнє середовище в Новій українській школі 

3 
07.11-09.11 

Організація освітнього середовища молодших школярів в умовах 

Нової української школи 
4 07.11-09.11 Технологія вебквесту в освітньому просторі  
5 

09.11-11.11 
Компетентнісний підхід змісту початкової освіти у вимірі 

сьогодення 

Курси за вибором (виїзні) 

1 

07.11-09.11 

Наскрізні компетентності ХХІ ст.: інноваційність, 

комунікативність, взаємодія (Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3 Охтирської міської рада Сумської області) 
2 

07.11-09.11 

Інноваційні навчальні стратегії у роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти (Охтирська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Охтирської міської ради Сумської 

області) 
3 

07.11-09.11 

Формування практичних навичок щодо впровадження змішаного 

навчання в освітній процес (Коровинська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Коровинської сільської ради Сумської області) 
4 

07.11-09.11 
Особливості навчання цифрових поколінь (Глухівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Глухівської міської ради 

Сумської області) 
5 

07.11-09.11 

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти (Садівський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Садівської сільської ради 

Сумського району Сумської області) 
6 

07.11-09.11 
Професійне вигорання у педагогів та його профілактика (КУ 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, м. Суми, Сумської 

області) 

Завідувач навчального відділу Ельвіра ГОЛОВАЧ 


