
ШАНОВНІ ОСВІТЯНИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ! 

 

Враховуючи результати опитування та  вибір більшості педагогів, усі 

фахові курси підвищення кваліфікації будуть організовані  

у травні 2020 року. 

Курси за вибором будуть організовані і у травні, 

 і у червні 2020 року відповідно до оновлених графіків. 

 

Усі курси пропонуються у дистанційній формі навчання  

з використанням MICROSOFT TEAMS 

 

Графік  

курсів підвищення кваліфікації  

(зі змінами термінів настановних сесій курсів, що починались 04.05.20) 

комунального закладу Сумський обласний інститут  

післядипломної педагогічної освіти  

на травень 2020 року 

 
Термін проходження курсів Спеціальність слухачів 

Фахові курси ПК одфн (планові) 

1 12.05-15.05 – наст. сесія; 

10.06-12.06 – екз. сесія 

Учителі початкових класів 

2 12.05-15.05 – наст. сесія; 

10.06-12.06 – екз. сесія 

Учителі початкових класів 

3 12.05-15.05 – наст. сесія; 

10.06-12.06 – екз. сесія 

Учителі трудового навчання, креслення, предмета «Технології» 

(обслуговуючі види праці) 

4 12.05-15.05 – наст. сесія; 

10.06-12.06 – екз. сесія 

Керівники гуртків декоративно-вжиткового напряму 

5 12.05-15.05 – наст. сесія; 

09.06-12.06 – екз. сесія 

Завідуючі, вихователі закладів дошкільної освіти 

6 12.05-15.05 – наст. сесія; 

15.06-17.06 – екз. сесія 

Вихователі ЗОШ – інтернатів 

7 12.05-15.05 – наст. сесія; 

15.06-17.06 – екз. сесія 

Керівники гуртків мистецького напряму 

8 18.05-22.05 – наст. сесія; 

10.06-12.06 – екз. сесія 

Інструктори фізичної культури закладів дошкільної освіти 

9 25.05-29.05 – наст. сесія; 

10.06-12.06 – екз. сесія 

Учителі біології, екології, природознавства 

Фахові курси ПК офн (планові) 

1 18.05-29.05 Учителі (викладачі) біології, екології, хімії, природознавства 

Фахові курси ПКодфн (перенесені з березня) 

1 18.05-22.05 – наст. сесія; 

09.06-12.06 – екз. сесія 

Заступники директора з навчально-виховної роботи (які 

опікуються напрямком виховної роботи усіх спеціальностей) 

2 18.05-22.05 – наст. сесія; 

22.06-24.06 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

3 18.05-22.05 – наст. сесія; 

22.06-24.06 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

 

 



 

 

Курси за вибором офн (планові) 

1 13.05-15.05 Здоровий спосіб життя, репродуктивне здоров’я і відповідальна 

поведінка учнівської молоді в освітній діяльності вчителів 

основ здоров’я 

2 13.05-15.05 Актуальні питання викладання зарубіжної літератури та 

російської мови в умовах Нової української школи 

3 13.05-15.05 Актуальні питання викладання іноземної мови в умовах Нової 

української школи 

4 18.05-20.05 Основи та технології розвитку критичного мислення учнів 

Нової української школи 

5 25.05-27.05 Профілактика дитячої агресивності та жорстокості (булінгу) в 

освітньому середовищі 

6 25.05-27.05 Особливості інтегрованого навчання молодших школярів в 

умовах Нової української школи 

7 25.05-27.05 Актуальні питання професійної діяльності вчителів 

математики, фізики і астрономії старшої школи в умовах Нової 

української школи 

8 25.05-27.05 Проектно-технологічна діяльність на уроках трудового 

навчання 

9 25.05-27.05 Розвиток життєвих компетентностей здобувачів освіти в 

умовах сучасного навчального закладу. 

10 25.05-27.05 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти 

11 25.05-27.05 Сучасні підходи до організації та проведення уроків фізичної 

культури в умовах Нової української школи 

 

Курси за вибором офн  (перенесені з березня) 

 
Термін проходження 

курсів 
Спеціальність слухачів Місце проведення 

1 04.05-06.05 Демократизація та партнерство 

навчальних закладів в умовах Нової 

української школи 

Сумський ММК 

2 06.05-08.05 Сучасні педагогічні технології в 

умовах Нової української школи 

Сумський ММК 

3 12.05-14.05 Особистісно-професійна 

компетентність педагога в умовах 

Нової української школи 

Сумський ММК 

4 18.05-20.05 Особистісно-професійна 

компетентність педагога в умовах 

Нової української школи 

Сумський ММК 

5 20.05-22.05 Сучасні педагогічні технології в 

умовах Нової української школи 

Сумський ММК 

6 25.05-27.05 Особистісно-професійна 

компетентність педагога в умовах 

Нової української школи 

Сумський ММК 

7 27.05-29.05 Сучасні педагогічні технології в 

умовах Нової української школи 

Сумський ММК 


