
 

Сумська обласна рада 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, 40007, тел. /Факс: (0542) 33-40-67 

E-mail: osvita.soippo@sm.gov.ua,  Код ЄДРПОУ 02139771 

 

27.09.2021 № 446/11-10                                                          На  № _________ від ___________  

 

 Учасникам дистанційної 

едукації # 2 

Про тематичне навчання # 2 з питань 

надання консультативних послуг 

центрами професійного розвитку 

педагогічних працівників 

 

 

Відповідно до листа Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти від 31.05.2021 № 293/11-10 «Про тематичне навчання з 

питань надання консультативних послуг центрами професійного розвитку 

педагогічних працівників» буде проведена дистанційна едукація #2 з питань 

надання консультативних послуг центрами професійного розвитку 

педагогічних працівників (модератор – Удовиченко І.В., проректор з 

науково-педагогічної та методичної роботи Сумського ОІППО, доктор 

педагогічних наук, доцент). 

Навчання буде здійснено для 2-х груп, згідно зі списком (додаток 1), у 

період: 

 з 18 по 21 жовтня 2021; 

 з 01 по 04 листопада 2021. 

Покрокова інструкція попередньо зареєстрованому слухачу, як пройти 

навчання на платних курсах у КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти за кошти фізичних (додаток 2) або 

юридичних осіб (додаток 3) додається.  

Звертаємо увагу, що курс відбуватиметься за дистанційною формою 

навчання засобами Microsoft Teams. Покрокова інструкція як приєднатися до 

платних курсів у КЗ Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти додається (додаток 4). 

За результатами навчання слухачі отримають сертифікат (30 годин), за 

умови опанування змістових блоків інформації, виконання індивідуальних 

завдань та відвідування не менш як 75 % навчальних занять, відповідно до 

програми заходу, що додається (додаток 5). 

Відповідно до попереднього інформування, учасникам заходу, на 

вказану в реєстраційній формі електронну адресу, буде надіслано 

запрошення та тематичний пакет матеріалів із дистанційної едукації.  
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Додатки 1-5 до листа на 16 арк: 

1. Списки попередньо зареєстрованих слухачів курсу «Надання 

консультативних послуг центрами професійного розвитку педагогічних 

працівників» на 4 арк. 

2. Покрокова інструкція слухачу як пройти навчання на платних курсах 

у КЗ СОІППО (за кошти фізичних (юридичних ) осіб) на 2 арк. 

3. Зразок гарантійного листа на 1 арк. 

4. Покрокова інструкція слухачу як приєднатися до платних курсів у КЗ 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти засобами 

Microsoft Teams на 7 арк. 

5. Програма тематичного навчання з питань надання консультативних 

послуг центрами професійного розвитку педагогічних працівників на 2 арк. 

 

 

В.о. ректора        Юрій НІКІТІН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аліна Сущенко 0503077635 
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Додаток 1 

до листа Сумського ОІППО 

від 27.09.2021 № 446/11-10 
 

Списки попередньо зареєстрованих слухачів курсу  

«Надання консультативних послуг центрами професійного розвитку 

педагогічних працівників»   

 

Період навчання: з 18 по 21 жовтня 2021 
 

№ 

з/п 
Прізвище Ім’я По батькові ЦПР ПП 

 
 

1 2 3 4 5 

1.  Авраменко Лариса Олександрівна 

Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Есманської селищної ради» 

2.  Базуріна  Тетяна  Анатоліївна 

Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Глухівської міської ради  

3.  Васильченко  Олена  Михайлівна 

Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Лебединської міської ради Сумської 

області» 

4.  Власова Наталія Леонідівна 

Комунальна установа «Ямпільський центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників» Ямпільської селищної ради 

5.  Гаєва  Ніна  Михайлівна 

Комунальна установа «Шосткинський 

центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

6.  Голуб Наталія Анатоліївна 

Комунальна установа «Бочечківський центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників» Бочечківської сільської ради 

Конотопського району  

7.  Голуб Ольга Олексіївна 

Комунальна установа «Березівський центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників» 

8.  Гончаренко Людмила Вікторівна 

Комунальна установа «Лебединський центр 

професійного розвитку Лебединської 

міської ради» 

9.  Желтобрюх Алла Іванівна 

Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Кролевецької міської ради 

10.  Кальченко Ольга Володимирівна 

Комунальна установа «Ямпільський центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників» 

11.  Ковтун Тетяна Миколаївна 

Комунальна установа «Березівський центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників» Березівської сільської ради 
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1 2 3 4 5 

12.  Ковтуненко Лариса Василівна 

Комунальна установа «Лебединський центр 

професійного розвитку Лебединської 

міської ради» 

13.  Коновалова  Наталія Валеріївна 

Комунальна установа «Шосткинський 

центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

14.  Охріменко Катерина Олексіївна 

Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Роменської міської ради 

15.  Ричка Сніжана Павлівна 

Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Глухівської міської ради 

16.  Рябець Любов Василівна 

Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Есманської селищної ради» 

17.  Самодєлова  Ольга Сергіївна  

Комунальна установа «Березівський центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників» 

18.  Самощенко   Віталія Олегівна 

Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Глухівської міської ради 

19.  Суярко Людмила  Іванівна 

Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Кролевецької міської ради 

20.  Ходькова  Любов  Іванівна  

Комунальна установа «Шосткинський 

центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

21.  Хоменко Марина Валентинівна 

Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Конотопської міської ради  

22.  Хрокало Геннадій Анатолійович 

Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Роменської міської ради 

23.  Цись Оксана Василівна 

Комунальна установа «Лебединський центр 

професійного розвитку Лебединської 

міської ради» 

24.  Чуприна Тамара Володимирівна 

Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Кролевецької міської ради 

25.  Чухно Зінаїда Іванівна 

Комунальна установа «Шосткинський 

центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Шосткинської міської ради 

Сумської області» 

26.  Шинкаренко Ірина Федорівна 

Комунальна установа «Шосткинський 

центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Шосткинської міської ради 

Сумської області» 
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Період навчання: з 01 по 04 листопада 2021 

 
№ 

з/п 
Прізвище Ім’я По батькові ЦПР ПП 

 

 

1 2 3 4 5 

1.  Альжинська Галина Олександрівна 

Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Охтирської міської ради Сумської області» 

2.  Антоненко Ірина Григорівна 

Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Сумської міської ради 

3.  Бикова Олена Миколаївна 

Комунальна установа «Путивльський центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників» Путивльської міської ради 

4.  Брянцева  Світлана  Миколаївна  

Комунальна установа «Путивльський центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників» Путивльської міської ради 

5.  Бублик  Тетяна  Сергіївна  

Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Охтирської міської ради Сумської області» 

6.  Голобородько Наталя  Вікторівна 

Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Сумської міської ради 

7.  Гудим Віра Миколаївна 

Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Чупахівської селищної ради Охтирського 

району Сумської області» 

8.  Дадонова Олеся Петрівна 

Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Сумської міської ради 

9.  Закорко  Вікторія Вікторівна 

Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Сумської міської ради 

10.  Іващенко Світлана Миколаївна 

Комунальний заклад «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Степанівської селищної ради Сумського 

району  

11.  Козачук Надія Олександрівна 

Комунальний заклад «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Степанівської селищної ради Сумського 

району  

12.  Кощій Олена Анатоліївна 

Комунальний заклад «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Степанівської селищної ради Сумського 

району  

13.  Кругляк Наталія Іванівна 

Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Сумської міської ради 

14.  Кулинець Сергій Володимирович 

Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Краснопільської селищної ради 

15.  Міщенко Руслана Олексіївна 

Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Охтирської міської ради Сумської області» 
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1 2 3 4 5 

16.  Назарова Олена Іванівна 

Комунальний заклад «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Степанівської селищної ради Сумського 

району  

17.  Пермінов Павло Андрійович 

Комунальна установа «Путивльський центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників» Путивльської міської ради 

18.  Плотнікова  Світлана Петрівна 

Комунальна установа «Великописарівський 

центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Великописарівської селищної 

ради  

19.  Самойленко Лілія Вікторівна 

Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Сумської міської ради 

20.  Сахно Оксана Іванівна 

Комунальна установа «Новослобідський 

центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Новослобідської сільської 

ради Конотопського району Сумської 

області 

21.  Синявіна Тетяна Миколаївна 

Комунальний заклад «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Тростянецької міської ради 

22.  Титаренко Ольга Анатоліївна 

Комунальний заклад «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Степанівської селищної ради Сумського 

району  

23.  Тиченко Ірина Віталіївна 

Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників Сумської міської ради 

24.  Шишкова Галина Григорівна 

Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників 

Охтирської міської ради Сумської області» 

25.  Шубіна Наталія Іванівна 

Комунальна установа «Путивльський центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників» Путивльської міської ради 

26.  Янкова Юлія Валентинівна 

Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» 

Краснопільської селищної ради 
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Додаток 2 

до листа Сумського ОІППО 

від 27.09.2021 № 446/11-10 

 

Покрокова інструкція слухачу 

як пройти навчання на платних курсах у КЗ СОІППО 

(за кошти фізичних (юридичних ) осіб) 

 

Для навчання на платних курсах підвищення кваліфікації за обраною 

Вами освітньою програмою – необхідно здійснити наступні кроки: 

1. Отримайте лист-запрошення та тематичний пакет матеріалів із 

дистанційної едукації, що надійде на вказану Вами в анкеті онлайн-реєстрації 

електронну пошту (за 10 днів до початку події). 

2. Оплатіть за навчання (вартість – 440 грн). 

2.1. Оплата може бути здійснена через інтернет в онлайн формі: 

1) зайдіть на сайт Сумського ОІППО www.soippo.edu.ua та знайдіть 

кнопку «Платні освітні послуги» у правій колонці сайту 

 

 

 

 

 

 

http://www.soippo.edu.ua/


8 

 

2) на сторінці послуг натисніть на кнопку «Оплатити онлайн» сервісу 

Приват24 та, обравши пункт «Оплата за навчання», заповніть 

необхідну інформацію та здійсніть платіж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Оплата також може бути здійснена за реквізитами: 

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти. 

Код ЄДРПОУ: 02139771 

Банк: Державна казначейська служба України м. Київ 

Р/р: UA298201720314291003201019301 

2.3.  Оплата може бути здійснена за бюджетні кошти під гарантійне 

зобов’язання. Зразок гарантійного листа додаємо (додаток 3). 

2.4. Копію документу про оплату надішліть на електронну адресу 

golodalina89@gmail.com не пізніше ніж за 10 днів до початку події. 

3. Підтвердіть свою участь або попередьте про свою відсутність, 

надіславши зворотню відповідь на лист-запрошення (за три дні до початку 

події). 

4. Зверніть увагу: 

1) кошти, у разі відсутності учасника в зазначеній події, не 

повертаються; 

2) після дистанційної едукації слухач отримує друкований 

(електронний) сертифікат, який може бути врахований під час чергової 

атестації (учасник, який відвідував заходи в межах події менше від 

визначеного відсотку сертифікат не отримує); 

3) організатори залишають за собою право скасувати або перенести 

навчання через недостатню наповнюваність навчальної групи або в 

результаті непередбачуваних подій. 

mailto:golodalina89@gmail.com
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Додаток 3 

до листа Сумського ОІППО 

від 27.09.2021 № 446/11-10 

 

Зразок гарантійного листа  
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Додаток 4 

до листа Сумського ОІППО 

від 27.09.2021 № 446/11-10 

 

Покрокова інструкція слухачу  

як приєднатися до платних курсів у КЗ Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти засобами Microsoft Teams 

 

Є декілька способів, щоб приєднатися до курсів ПК за дистанційною 

формою навчання засобами Microsoft Teams. 

Перед тим, як виконувати інструкцію, ознайомтесь з кожним способом 

та виберіть найефективніший для Вас, зважаючи на Ваші технічні 

можливості. 

Спосіб І. 

Рекомендуємо для дистанційного навчання у Microsoft Teams 

використовувати браузер Google Chrome. 

1. Якщо Ви зареєструвалися на курси за дистанційною формою у КЗ 

СОІППО, Вам на поштову електронну скриньку, яку Ви вказали під час 

реєстрації, надійде лист (відправник Microsoft on behalf of your 

organization) з ім'ям користувача та тимчасовим паролем, за яким Ви 

зможете потрапити на навчання у Вашу групу. Лист має вигляд: 

2. Необхідно скопіювати Ваше ім'я користувача та Увійти в Office 

365. Поруч з відкритою вкладкою Вашої поштової скриньки відкривається 

нова вкладка, в якій треба вставити скопійоване ім'я користувача та 

натиснути «Далее» або «Далі» (залежно від мови інтерфейсу). 
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3. Необхідно повернутися у вкладу з Вашою поштовою скринькою та 

скопіювати тимчасовий пароль, повернутися назад, вставити пароль та 

натиснути «Войти» або «Увійти» (залежно від мови інтерфейсу). 

 

4. Можливий наступний крок (залежно від параметрів вашого ноутбука, 

комп’ютера). Якщо це вікно не з'явилося, то переходьте до пункту 5. 

 

5. Тепер Ви увійшли у Office 365., в якому необхідно натиснути на 

інструмент Teams. 
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6. У вкладці поруч відкриється вікно Teams з назвою курсів, потрібно 

вибрати свою назву курсів і натиснути на неї або відразу відкривається вікно 

з Вашою групою для навчання та з назвою Ваших курсів. 

 

7. Ви готові до дистанційного навчання! 

8. У перший день Вашого навчання необхідно за розкладом (відповідно 

до програми проведення) увійти та «Приєднатися» до відео-зустрічі з 

викладачем, який розпочинає Ваше навчання і розповість про особливості 

його організації.  

 

Спосіб ІІ 

Для кращої комунікації у режимі відео та аудіо зустрічей рекомендуємо 

встановити інструмент Teams на ноутбук (персональний комп'ютер), щоб не 

використовувати браузер Google Chrome. Для цього необхідно мати ноутбук 

чи комп'ютер з операційною системою: 

- Windows 10 або Windows 8.1 або Windows 7 в 32-розрядній і 64-

розрядній версіях; 

- Дистрибутив Linux, здатний встановлювати DEB або RPM; 

- Mac OS X 10.11 El Capitan або новішої версії. 
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1. Необхідно завантажити інструмент для реалізації дистанційного 

навчання за посиланням Download Microsoft Teams on any Device. Сторінку 

що відкрилася, гортаємо вниз до переліку інсталяції Teams на різних 

пристроях (у більшості це windows 64-розрядна версія але можливо і windows 

32-розрядна версія або інша ОС), обираєте Вашу операційну систему 

 

2. Програма автоматично завантажується і відобразиться внизу вікна. 

 

3. Натискаємо по завантаженому файлу, з’являється вікно, в якому 

натискаємо «Запустить» 

4. Програма автоматично створить ярлик для наступних завантажень 

програми на робочому столі, перед вами може з’явитись білий екран, 

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/download-app
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згорніть його, треба щоб ви побачили вікно для авторизації, зазвичай воно 

одразу з’являється. 

5. Введіть Вашу адресу для входу (скопіюйте ім'я користувача, яке ви 

отримали на пошту, дивись пункт 6). 

 

6. Якщо Ви зареєструвалися на курси за дистанційною формою у КЗ 

СОІППО, Вам на поштову електронну скриньку, яку Ви вказали під час 

реєстрації, надійде лист (відправник Microsoft on behalf of your 

organization) з ім'ям користувача та тимчасовим паролем, за яким Ви 

зможете потрапити на навчання у Вашу групу. Лист має вигляд: 
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7. Уведіть ваш пароль (скопіюйте тимчасовий пароль, який Ви отримали 

на електронну пошту, дивись пункт 6). 

 

8. З’являється вікно, натискаєте «Далее» або «Далі» 4 рази або просто 

одразу закриваєте це вікно. 

 

9. Перед Вами відкриється вікно Teams з назвою курсів, потрібно 

вибрати свою назву курсів і натиснути на неї. Або відразу відкривається 

вікно з Вашою групою для навчання та з назвою Ваших курсів. 
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10. Ви готові до дистанційного навчання! 

11. У перший день Вашого навчання необхідно за розкладом 

(відповідно до програми проведення) увійти за допомогою ярлику, що 

знаходиться на Вашому робочому столі та «Приєднатися» до відео-зустрічі з 

викладачем, який розпочинає Ваше навчання і розповість про особливості 

його організації.  

 

Спосіб ІІІ 

Якщо Ви не маєте ноутбука чи комп’ютера, скористайтесь мобільним 

пристроєм, завантажте Teams у Google Play Market або у App Store. 

Ви можете використовувати Teаms на цих мобільних платформах: 

- Android: сумісний із телефонами та планшетами Android 

- iOS: сумісний із iPhone, iPad та iPod touch 

Для найкращого досвіду роботи з своєю групою курсів ПК 

використовуйте останню версію iOS та Android. 
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Додаток 5 

до листа Сумського ОІППО 

від 27.09.2021 № 446/11-10 

 

Програма тематичного навчання 

з питань надання консультативних послуг центрами професійного 

розвитку педагогічних працівників 
 

Дата проведення: з 18 по 21 жовтня 2021;  

     з 01 по 04 листопада 2021. 

Місце проведення: КЗ Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

Контингент задіяних: працівники центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників 

 

1 день 

 

09.00-10.20 Настановне заняття (2 год) 

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

методичної роботи Сумського ОІППО, доктор педагогічних 

наук, доцент. 

  

10.30-14.50 Структурно-організаційний блок (6 год): 

 - констатувальна складова (2 год); 

 - акцентова складова (4 год).  

Консультація. Консультант. Консультування: визначення, 

класифікація, особливості. 
 

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

методичної роботи Сумського ОІППО, доктор педагогічних 

наук, доцент. 

 

2 день 

 

 Конструктивно-функціональний блок (8 год): 

09.00-10.20 - наукова складова (2 год); 

Психологія  консультування. 

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

методичної роботи Сумського ОІППО, доктор педагогічних 

наук, доцент. 

 

10.30-14.50 Організація та проведення консультування педагогічних 

працівників: психологічний аспект (6 год). 

 Марухина І.В., завідувач навчально-методичного центру 

психологічної служби  Сумського ОІППО. 
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3 день 

 

 Фахово-фасилітаційний блок (4 год): 

09.00-11.50 Консультування з питань визначення та забезпечення якості освіти 

(4 год). 

 Рябуха А.П., начальник управління Державної служби якості 

освіти у Сумській області; 

 

 Юридично-правовий блок (2 год): 

12.00-13.20 Юридично-правовий аспект надання консультаційних послуг 

центрами професійного розвитку педагогічних працівників  

(2 год); 

 Ярем О.А., начальник відділу організації роботи з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з її 

надавачами Сумського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги; 

  

 Фінансово-економічний блок (2 год): 

13.30-14.50 Надання платних послуг у сфері консультування: фінансово-

економічний аспект (2 год); 

 Шевченко О.І., провідний економіст з праці бухгалтерської 

служби Сумського ОІППО; 

 

4 день 

 

 Фахово-фасилітаційний блок (4 год): 

09.00-11.50 - практична складова (4 год);  

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

методичної роботи Сумського ОІППО, доктор педагогічних 

наук, доцент. 

 

12.00-13.20 Підсумкове представлення результатів роботи (2 год) 

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

методичної роботи Сумського ОІППО, доктор педагогічних 

наук, доцент. 

  

 Сущенко А.О., провідний фахівець з діловодства та 

компютерної графіки навчально-методичного відділу 

координації освітньої діяльності та професійного розвитку 

Сумського ОІППО 
 


