
Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

на 14 – 18 листопада 2022 року 
Заплановані курси Примітки 

Фахові курси (очно-дистанційна форма навчання) 
1 14.11-18.11 – наст. сесія; 

19.12-21.12 – екз. сесія 

Вихователі по супроводу дітей 

Курси відбуватимуться у 

дистанційному форматі  

на платформі 

MICROSOFT TEAMS 

2 14.11-18.11 – наст. сесія; 

19.12-21.12 – екз. сесія 

Керівники гуртків туристсько-краєзнавчого напряму 

3 14.11-18.11 – наст. сесія; 

19.12-21.12 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

4 14.11-18.11-наст. сесія; 

19.12-23.12-екз. сесія  
Учителі (викладачі) предмету «Захист України» Наказ КЗ СОІППО  

від 21.10.2022 № 136-ОД «Про 

додаткові курси підвищення 

кваліфікації керівних, 

педагогічних і науково-

педагогічних працівників 

Сумської області у 2022 році» 
5 03.10-07.10 – наст. сесія; 

14.11-16.11 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) іноземних мов Курси продовжаться у 

дистанційному форматі на 

платформі MICROSOFT 

TEAMS  

Онлайн-анкету заповнювати 

НЕ ПОТРІБНО! 

Курси за вибором (очна форма навчання) 

Курси відбуватимуться у 

дистанційному форматі  

на платформі 

MICROSOFT TEAMS 

1 14.11-16.11 Технології розвитку навичок «4К»: критичне 

мислення, креативність, комунікація, командна робота 

та співпраця в умовах Нової української школи 
2 14.11-16.11 Впровадження STEM-освіти в освітній процес 
3 14.11-16.11 Нові підходи викладання музичного, 

інструментального, хореографічного, вокального та 

театрального мистецтва 
4 14.11-16.11 Технологічна компетентність учителя трудового 

навчання, предмету «Технології» 
5 14.11-16.11 Сучасні підходи до методики викладання предмету 

«Захист України» 
6 16.11-18.11 Проєктна діяльність у закладі освіти як фактор 

підвищення його конкурентноспроможності 
7 16.11-18.11 Сучасний урок біології в контексті компетентнісної 

освіти 
8 16.11-18.11 Природничо-географічна освіта в контексті вимог 

Нової української школи 

Курси за вибором (виїзні) 

1 14.11-16.11 Інноваційні педагогічні технології інклюзивного 

навчання у професійній діяльності вчителя та 

асистента вчителя (Буринська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №1 імені В.М.Кравченка Буринської міської ради 

Сумської області) 
2 14.11-16.11 Використання інформаційно-комунікаційних та 

цифрових технологій в освітньому процесі в умовах 

реалізації нового Державного стандарту базової 

середньої освіти (Білопільська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №1 Білопільської міської ради Сумської області) 
3 14.11-16.11 Сучасні підходи налагодження партнерської взаємодії: 

розвиток емоційного та соціального інтелекту; 

формування відповідального батьківства; вирішення 

конфліктів, профілактика булінгу (Комунальний заклад 

Сумської обласної ради - Глухівський ліцей-інтернат з 

посиленою військово-фізичною підготовкою) 



4 14.11-16.11 Віртуальний клас для ефективого навчання: 

Microsoft Teams (КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №12 ім. Б.Берестовського, м. Суми Сумської області) 
5 16.11-18.11 Інноваційні педагогічні технології інклюзивного 

навчання у професійній діяльності вчителя та 

асистента вчителя (Чернеччинська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М. В. Пилипенка 

(опорний заклад освіти) Чернеччинської сільської ради 

Охтирського району Сумської області) 

Курси за вибором (дистанційна форма навчання) 

1 14.11-16.11 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 
2 16.11-18.11 Психологічний супровід в умовах змішаного навчання: 

практичний порадник для вчителів, батьків, учнів 

 

Завідувач навчального відділу Ельвіра ГОЛОВАЧ 


