
Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

на 12.09. – 16.09.2022 року 
Заплановані курси Примітки 

Фахові курси (очно-дистанційна форма навчання) 
1 12.09-16.09 – наст. сесія; 

17.10-19.10 – екз. сесія 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів 

професійно-технічної освіти 

 

 

Курси відбува- 

тимуться у 

дистанцій- 

ному форматі 

на платформі 

MICROSOFT 

TEAMS 

 

 

2 12.09-16.09 – наст. сесія; 

17.10-19.10 – екз. сесія 
Бібліотекарі 

3 12.09-16.09 – наст. сесія; 

17.10-19.10 – екз. сесія 
Музичні керівники закладів дошкільної освіти 

Фахові курси (виїзні) 
1 12.09-16.09 – наст. сесія; 

17.10-21.10 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти (Комунальна організація 

(установа, заклад) «Комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Шосткинська міська мала академія наук учнівської молоді Шосткинської 

міської ради Сумської області») 

Курси за вибором (очна форма навчання) 
1 12.09-14.09 Технології візуалізації як інструмент сучасного вчителя 
2 12.09-14.09 Розвиток фахової компетентності вчителів фізики і 

математики в умовах Нової української школи 
3 12.09-14.09 Сучасні технології організації освітнього процесу на уроках 

української мови та літератури 
4 12.09-14.09 Cучасні інструменти успішної комунікативної взаємодії: 

методи ненасильницького спілкування, подолання 

комунікативних бар’єрів, вирішення конфліктів, 

профілактика булінгу 
5 12.09-14.09 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної 

освіти 
6 12.09-14.09 Створення інтерактивних елементів уроку засобами ІКТ  

7 14.09-16.09 STEM-освіта як інноваційна технологія навчання 

8 14.09-16.09 Формування соціально-громадянської компетентності та 

ціннісних життєвих навичок особистості засобом 

превентивного виховання в умовах освітнього середовища 
9 14.09-16.09 Превентивні моделі ефективної соціалізації та технології 

формування соціальної компетентності учнів в умовах 

безпечної і дружньої до дитини школи 

Курси за вибором (виїзні) 

1 12.09-14.09 Наскрізні компетентності ХХІ ст.: інноваційність, 

комунікативність, взаємодія (Конотопська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 11 Конотопської міської ради Сумської 

області) 
2 12.09-14.09 Інклюзивна компетентність сучасного вчителя Нової 

української школи (Комунальна організація (установа, заклад) 

«Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 

Шосткинської міської ради Сумської області») 
3 12.09-14.09 Інклюзивна компетентність сучасного вчителя Нової 

української школи (Комунальна організація (установа, заклад) 

«Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Шосткинської 

міської ради Сумської області») 
4 12.09-14.09 Компетентнісний підхід змісту початкової освіти у вимірі 

сьогодення (Опорний Середино-Будський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Середино-Будської міської ради) 
5 12.09-14.09 Основи та технології розвитку критичного мислення учнів 

Нової української школи (Комунальний заклад Малопавлівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комишанської сільської ради 

Охтирського району Сумської області) 

 

 



6 12.09-14.09 Уроки здорового харчування в закладах освіти (для вчителів 

початкових класів) (Тростянецька міська громада) 

Перенесені з 

28.02-02.03 

наказ КЗ 

СОІППО від 

11.04.2022 

№35-ОД «Про 

перенесення 

курсів» 
7 14.09-16.09 Упровадження Державного стандарту базової середної 

освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах НУШ 

(Опорний Середино-Будський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №1 Середино-Будської міської ради) 

 

Курси за вибором (дистанційна форма навчання) 

1 14.09-16.09 Профілактика та подолання стресів як умова підтримки 

психологічного здоров'я 

 

Завідувач навчального відділу  Ельвіра ГОЛОВАЧ 


