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Керівникам органів управління 

освітою 

Керівникам ЦПРПП 

Керівникам закладів освіти 

 

Про курси ПК педагогів, які 

забезпечуватимуть реалізацію 

Державних стандартів початкової 

освіти та базової середньої освіти 

у 2022/2023 н. р. 
 

Доводимо до Вашого відома, що відповідно до Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року, затвердженої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р (із змінами),  наказу КЗ СОІППО 

від 27.06.2022 №67-ОД «Про підвищення кваліфікації педагогів, які 

забезпечуватимуть реалізацію Державних стандартів початкової освіти та базової 

середньої освіти у 2022/2023 навчальному році», курси підвищення кваліфікації 

для педагогів будуть проведені протягом 15 – 24 серпня 2022 року за 

дистанційною  формою навчання на платформі Microsoft Teams згідно 

графіку (додаток 1). 

Просимо педагогів,  які замовлені на курси, зареєструватися до 10.00 

години 12 серпня 2022 року (включно), заповнивши ОНЛАЙН-АНКЕТУ.  

Не пізніше ніж за день до початку курсів на електронну адресу педагога 

буде надіслано логін, пароль та інструкцію входу до відповідної системи 

дистанційного навчання інституту. Здійснити пробний вхід до відповідної 

команди Microsoft Teams потрібно за день до початку навчання.  

З питань реєстрації та входу в систему на запланованих курсах (з 

використанням Microsoft Teams) звертатись до навчального відділу КЗ СОІППО 

(сектор дистанційної освіти) на e-mail: nushsoippo@gmail.com. 

https://mail2.online.ua/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rNNg1qckn0-V2k1VR6N2HNPqHgTZLSZGsLhZijPSbyBUN1o3RlowQk9GOUoxWDg5N0hXSVAxUUI1RC4u
mailto:nushsoippo@gmail.com


 
Наголошуємо на необхідності збереження слухачами даних облікового 

запису Microsoft для подальшої освітньої діяльності.  

Необхідною умовою проходження курсів підвищення кваліфікації за 

дистанційною формою навчання є наявність у слухача курсів доступу до мережі 

інтернет і наявність персонального комп’ютера з під’єднаними камерою, 

мікрофоном, колонками, навушниками.  

 

 
Проректор з науково-педагогічної 

та навчальної роботи Світлана ПАНЧЕНКО 

 



Додаток 1 

до листа КЗ СОІППО 

04.08.2022 № 285/03-27 

Графік 

підвищення кваліфікації педагогів закладів загальної середньої освіти 

Сумської області, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту 

початкової освіти та Державного стандарту базової середньої освіти  у 

2022/2023 навчальному році 

на 15 – 24 серпня 2022 року 
 
 

№ 
Дата 

проведення 
Освітня галузь/ спеціальність/ посада Примітка 

1 15-17.08 Керівні кадри 

Курси відбува- 

тимуться у 

дистанцій- 

ному форматі 

на платформі 

MICROSOFT 

TEAMS 

2 15-18.08 - І с.  

22-24.08 - ІІ с.  

 

Учителі початкової школи 

 

 

3 15-17.08 Учителі  української мови, української та зарубіжної 

літератури 

4 18-20.08 Учителі  української мови, української та зарубіжної 

літератури 

5 22-24.08 Учителі  української мови, української та зарубіжної 

літератури 

6 15-17.08 Учителі англійської мови 

7 18-20.08 Учителі англійської мови 

8 22-24.08 Учителі англійської мови 

9 15-17.08 Учителі громадянської та історичної галузі 

10 15-17.08 Учителі природничої галузі 

11 18-20.08 Учителі природничої галузі 

12 15-17.08 Учителі соціальної і здоров’язбережувальної галузі 

13 18-20.08 Учителі соціальної і здоров’язбережувальної галузі 

14 15-17.08 Учителі  математичної галузі 

15 18-20.08 Учителі  математичної галузі 

16 15-17.08 Учителі  інформатичної галузі 

17 15-17.08 Учителі  технологічної галузі 

18 15-17.08 Учителі  мистецької галузі 

19 15-17.08 Учителі фізкультурної галузі 

20 18-20.08 Учителі фізкультурної галузі 

21 15-17.08 Асистенти вчителів 

 

 

Завідувач навчального відділу                  Ельвіра ГОЛОВАЧ 


