
 

Сумська обласна рада 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
Сумська область, Сумський район, с. Косівщина, вул. Шкільна, 17а. 

Адреса для листування: вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, 40007, тел. /факс (0542) 33-40-67 

Е-mail: sumy.oippo@gmail.com Код ЄДРПОУ 02139771 

 

14.09.2020 № 492/11-10                                                           На  № _________ від ___________  

 

 Керівникам органів 

управління освітою  

 

Про тематичне навчання з питань 

організації та функціонування центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівників  

 

 

У відповідь на численні звернення педагогів Сумським обласним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти у грудні 2020 буде проведена 

дистанційна едукація з питань організації функціонування центрів 

професійного розвитку педагогічних працівників (модератор –  

Удовиченко І.В., проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 

Сумського ОІППО). 

Дистанційна едукація відбудеться у моделі п’ятилисника: 

 
Блок Напрям Спікери 

 

1 2 3 

1.  Структурно-організаційний Нікітін Ю.О., ректор Сумського ОІППО, 

доктор історичних наук, доцент; 

Удовиченко І.В., проректор з науково-

педагогічної та методичної роботи 

Сумського ОІППО, доктор педагогічних 

наук, доцент 

2.  Конструктивно-функціональний Рябуха А.П., начальник управління 

Державної служби якості освіти у Сумській 

області; 

Удовиченко І.В., проректор з науково-

педагогічної та методичної роботи 

Сумського ОІППО, доктор педагогічних 

наук, доцент; 

Грицай С.М., проректор з наукової роботи 

Сумського ОІППО, кандидат педагогічних 

наук, доцент 
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1 2 3 

3.  Юридично-правовий Удовиченко І.В., проректор з науково-

педагогічної та методичної роботи 

Сумського ОІППО, доктор педагогічних 

наук, доцент; 

Шаповал М.Д., головний спеціаліст-

юрисконсульт Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної  державної адміністрації; 

Мельник Н.М., консультант з юридичних 

питань Офісу реформ у Сумському 

регіональному відділенні Асоціації міст 

України; 

4.  Фінансово-економічний Удовиченко І.В., проректор з науково-

педагогічної та методичної роботи 

Сумського ОІППО, доктор педагогічних 

наук, доцент; 

Бордюк Ю.В., провідний фахівець з питань 

кадрової роботи відділу правової, кадрової та 

організаційної роботи Сумського ОІППО; 

Шевченко О.І., провідний економіст з праці 

бухгалтерської служби Сумського ОІППО 

5.  Фахово-фасилітаційний Нікітін Ю.О., ректор Сумського ОІППО, 

доктор історичних наук, доцент; 

Удовиченко І.В., проректор з науково-

педагогічної та методичної роботи 

Сумського ОІППО, доктор педагогічних 

наук, доцент 

 

Тривалість навчання – 4 дні, вартість – 360 грн. 

Бажаючим пройти дистанційне навчання необхідно зареєструватися до 

01.11.2020 за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1sUCV6sIplObdaKYgxlhI8Q90cLtr4MQXLkI98

dtPz0Q.  

На вказану в реєстраційній формі електронну адресу буде надіслано 

тематичний пакет матеріалів із дистанційної едукації. 

За результатами навчання учасники отримають сертифікат (30 годин). 

Просимо інформацію довести до відома зацікавлених осіб (категорія на 

яку розрахований захід – педагогічні працівники, що мають пряме 

відношення до створення та функціонування центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників на місцях). 

 

 

Ректор        Юрій НІКІТІН 
 

 

 

 

 

 

Ірина Удовиченко 65 64 95  
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