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Керівникам органів управління 

освітою 

Керівникам закладів освіти 

Про курси підвищення кваліфікації  

учителів ЗЗСО Сумської області,  

які забезпечуватимуть  реалізацію 

нового Державного стандарту   

базової середньої освіти за додатковим  

замовленням на 2021 рік 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

На виконання Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», постанови 

Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 237 «Деякі питання надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (зі 

змінами), на виконання наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації від 8 грудня 2021 року № 641-ОД «Про підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у зв’язку із запровадженням Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» за додатковим замовленням у 2021 році», 

наказу КЗ СОІППО від 9 грудня 2021 року № 398-ОД «Про підвищення 

кваліфікації учителів закладів загальної середньої освіти Сумської області, 

які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової 

середньої освіти за додатковим замовленням на 2021 рік» затверджено план 

(в новій редакції) та графік (зі змінами і доповненнями) курсів 

підвищення кваліфікації для учителів ЗЗСО Сумської області, які 

забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової 

середньої освіти у 2022/2023 н.р. (далі- курси_ПК_НУШ) на період з 13 

грудня по 29 грудня 2021 року. 

 

 

https://mail2.online.ua/


У результаті опрацювання онлайн-анкети ДОДАТКОВОЇ реєстрації та 

створення поіменних списків навчальних груп за освітніми галузями 

констатуємо, що на курси_ПК_НУШ будуть ДОДАТКОВО запрошені 891 

педагог Сумської області. Додатково створено 33 навчальні групи. 

 

Надсилаємо Вам для роботи списки додаткових груп слухачів 

курсів_ПК_НУШ, сформовані у документах (Excel) за освітніми галузями / 

посадами педагогічних працівників (додаються). Кожна вкладка цього 

документу містить списки груп, у яких за допомогою фільтру Ви знайдете 

педагогів своєї громади /закладу освіти, щоб відрядити їх на курси у 

передбачений термін. 

Усі курси_ПК_НУШ будуть відбуватися за дистанційною формою 

навчання з використанням Microsoft Teams. За 1-3 дні до першого дня 

початку курсів на електронну адресу педагогів 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. Команди називатимуться за назвою 

освітньої галузі. Дата і час початку роботи курсів (зарахування на курси 

підвищення кваліфікації та безпосереднє навчання у своїй навчальній 

команді) відбуватиметься згідно розкладу. 

Початок занять курсів за дистанційною формою навчання – о 8.00, або о 

13.00. 

Усі нормативні документи, накази, листи, додаткові списки груп 

курсів_ПК_НУШ за освітніми галузями, щомісячний план (зі змінами та 

доповненнями) курсів_ПК_НУШ, список тренерів та технічних 

консультантів курсів_ПК_НУШ можна знайти на головній сторінці веб-

сайту інституту у лівому боковому меню Нова українська школа - 

Курси_ПК_НУШ. 

 

З організаційних питань роботи, змісту курсів_ПК_НУШ можна 

звертатись до тренерів з відповідної освітньої галузі. З питань реєстрації та 

входу в систему Microsoft Teams на запланованих курсах_ПК_НУШ 

звертатись до технічних консультантів (список додається). 
 

 

Проректор з науково-педагогічної 

та навчальної роботи 
 

Світлана ПАНЧЕНКО 



Додаток 

до листа КЗ СОІППО  

10.12.2021 № 659/03-27 

 

Список тренерів та технічних консультантів курсів_ПК_НУШ 

 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові координатора 

Повноваження 

 у проєкті 

Технічний 

консультант 

E-mail та тел.технічного 

консультанта  

1 Панченко Світлана 

Миколаївна 

Координатор Сумської 

області, тренер 
Овчаренко 

Володимир 

Олексійович 

492145768@ukr.net 

 

+38-096-458-03-02 

2 Луценко Світлана 

Миколаївна 

Координатор з базової 

освіти, фахівець з 

управління освітою, 

тренер 

Овчаренко 

Володимир 

Олексійович 

492145768@ukr.net 

 

+38-096-458-03-02 

3 Драновська Світлана 

Вікторівна 

Координатор з 

громадянської  та 

історичної освіти, 

тренер 

Черненко  

Ольга  

Петрівна 

chernenkosumy@ukr.net 

 

+38-095-244-34-62      

4 Логвиненко Юлія 

Володимирівна 

Координатор з      мовно- 

літературної         освіти, 

тренер 

Хурсенко  

Андрій  

Сергійович 

admin@soippo.edu.ua 

5 Клюніна  Наталія 

Василівна 

Координатор з 

іншомовної освіти, 

тренер 

Овчаренко 

Володимир 

Олексійович 

nushsoippo@gmail.com 

 

+38-098-925-67-54 
6 Петрова Лариса Григорівна Координатор з 

інформативної  освіти, 

тренер 

Яловець  

Ірина  

Григорівна 

nushyair@gmail.com  

 

+38-095-175-69-06 

7 Коростіль Лідія Анатоліївна Координатор з 

природничої освіти, 

тренер 

Яловець  

Ірина  

Григорівна. 

nushyair@gmail.com 

 

+38-095-175-69-06 

8 Успенська Валентина 

Миколаївна 

Координатор з 

соціальної і здоров’я- 

збережувальної        освіти, 

тренер 

Яловець  

Ірина  

Григорівна 

nushyair@gmail.com 

 

+38-095-175-69-06 

9 Кода Світлана Василівна  Координатор з 

математичної освіти, 

тренер 

Черненко  

Ольга  

Петрівна 

chernenkosumy@ukr.net  

 

+38-095-244-34-62 

 

10 Крот Галина Вікторівна Координатор з 

технологічної  освіти, 

тренер 

Черненко  

Ольга  

Петрівна 

chernenkosumy@ukr.net  

 

+38-095-244-34-62 

 

11 Сєрих Лариса 

Володимирівна 

Координатор з 

мистецької освіти, 

тренер 

Чернушенко  

Алла 

Миколаївна 

nushalla87@gmail.com  

 

+38-066-982-16-91 

 

12 Деменков Денис 

Вікторович 

Координатор з  

фізкультурної освіти, 

тренер 

Черненко  

Ольга  

Петрівна 

chernenkosumy@ukr.net  

 

+38-095-244-34-62 

 

13 Лавська Алла Михайлівна 

Декунова Зоя Володимирівна 

Тренери з початкової 

освіти 
Чернушенко  

Алла 

Миколаївна 

nushalla87@gmail.com 

 

     +38-066-982-16-91 
14 Марухина Ірина 

Володимирівна 

Фахівець з практичної 

психології, тренер для 

асистентів вчителів 

Черненко  

Ольга  

Петрівна 

chernenkosumy@ukr.net  

 

+38-095-244-34-62   
 

 

 

Проректор з науково-педагогічної 

та навчальної  роботи 

 

Світлана ПАНЧЕНКО 
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