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Керівникам органів управління 

освітою 

                                                                   Керівникам закладів освіти області 

 

Про проходження курсів 

підвищення кваліфікації протягом  

22 лютого - 26 лютого 2021 року  

у КЗ СОІППО 
 

Доводимо до Вашого відома, що на виконання Постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України  гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», наказу КЗ 

СОІППО від 14.12.2020 № 181-ОД «Про встановлення карантину», наказу 

КЗ СОІППО від 17.12.2020 № 185-ОД «Про особливості провадження 

освітнього процесу КЗ СОІППО протягом 19 грудня 2020 року - 28 лютого 

2021 року» протягом 22 лютого-26 лютого 2021 року, курси підвищення 

кваліфікації будуть відбуватися дистанційно та очно. 

1. Екзаменаційні сесії фахових курсів, які розпочинались 

дистанційно  -будуть відбуватися за дистанційною формою навчання з 

використанням Microsoft Teams. 

2. Курси за вибором «Електронне та дистанційне навчання», які 

планувалися як дистанційні (1 група), будуть відбуватися за 

дистанційною формою навчання з використанням Microsoft Teams. 

3. Курси за вибором, які планувалися як виїзні курси ( 3 групи), 

будуть відбуватися за дистанційною формою навчання з 

використанням Microsoft Teams  

4. Курси за вибором «Моніторинг і самомоніторинг діяльності 

середньої освіти в умовах реформування галузі освіти в Україні» у 

зв’язку з виробничою необхідністю перенесено на інший термін - з 

07.06-09.06.2021 року (додаток 1). 



 

 

Просимо педагогів до 18 лютого 2021 року (включно) 

зареєструватися на курси, 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.  Дата і час початку роботи курсів 

(зарахування на курси підвищення кваліфікації та безпосереднє навчання у 

своїй навчальній команді) відбуватиметься згідно розкладу. 

Початок занять – о 9.00 або о 14.30. 

 

Графік курсів підвищення кваліфікації КЗ СОІППО, онлайн-анкету, 

доступ до покрокової інструкції входу в команду Microsoft Teams також 

можна знайти на сайті КЗ СОІППО на головній сторінці у розділах:  

- Навчальна робота  Підвищення кваліфікації  Проходження 

курсів підвищення кваліфікації під час карантину у січні-лютому 2021 

року. 

З технічних питань початку навчання на курсах (з використанням 

Microsoft Teams) звертатись до Хурсенка Андрія Сергійовича на e-mail: 

admin@soippo.edu.ua 

Просимо звернути увагу!!! 

1. Реєструватися на запропоновані КВ (курси за вибором) 

можуть педагоги саме тих педагогічних колективів закладів освіти, які 

при попередньому плануванні замовляли виїзні курси  підвищення 

кваліфікації на 2021 рік. 

2. Кожний педагог повинен зареєструватися самостійно, вказати 

в анкеті свою електронну адресу і свій мобільний телефон, мати своє 

робоче місце для навчання, обладнане комп’ютером, камерою, 

мікрофоном, навушниками (за потреби). 

3. Попередньо через онлайн-анкету реєструватися на курси, 

що будуть проходити очно не потрібно. 

 

 
Проректор з науково-педагогічної 

та навчальної  роботи               Світлана ПАНЧЕНКО 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rNNg1qckn0-V2k1VR6N2HDdAzBqXBLFHpSgT3I2EP_BUREtYNjU0TzEwRVZXVlNQU0owQzNGRloxTS4u
mailto:admin@soippo.edu.ua


 

 

Додаток 1 

до листа КЗ СОІППО 

12.02.2021 № 108/03-27 

Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  

зі змінами 

на 22 лютого - 26 лютого 2021 року 
 

Заплановані курси Зміни 

Фахові курси (екзаменаційна сесія) 

 

Зареєстровані 

слухачі  

продовжують  

навчатись на 

дистанційній 

формі навчання з 

використанням  

MICROSOFT 

TEAMS 

1 
11.01-15.01 – наст. сесія; 

22.02-24.02 – екз. сесія 

Учителі фізики, астрономії 

2 

11.01-15.01 – наст. сесія; 

22.02-24.02 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) трудового навчання, креслення, 

предмета «Технології»; майстри виробничого навчання 

МНВК, які викладають в групах професійного та 

профільного навчання за технологічним напрямком 

3 
11.01-15.01 – наст. сесія; 

22.02-24.02 – екз. сесія 

Педагоги – організатори 

4 
11.01-15.01 – наст. сесія; 

22.02-24.02 – екз. сесія 

Учителі музичного мистецтва, художньої культури та 

інтегрованого курсу «Мистецтво» 

5 
11.01-15.01 – наст. сесія; 

22.02-24.02 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) образотворчого мистецтва, 

художньої культури  

6 
11.01-15.01 – наст. сесія; 

22.02-26.02 – екз. сесія 

Вихователі-методисти (за посадою), вихователі 

закладів дошкільної освіти 

Фахові курси (очно-дистанційні) 

 Заняття будуть 

відбуватися в 

очній формі в КЗ 

СОІППО 

1 
22.02-26.02 – наст. сесія; 

29.03-31.03 – екз. сесія 

Учителі української мови та літератури 

2 
22.02-26.02 – наст. сесія; 

31.03-02.04 – екз. сесія 

Учителі біології (і екології), природознавства 

Курси за вибором (дистанційна форма) 

 

Слухачі 

заплановані 

на дистанційну 

форму навчання з 

використанням 

MICROSOFT 

TEAMS. 

1 22.02- 

09.03 

Електронне та дистанційне навчання 

Курси за вибором 

 Заняття будуть 

відбуватися в 

очній формі в 

 КЗ СОІППО 

1 22.02-24.02 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної 

освіти 

2 24.02-26.02 Сучасні педагогічні технології 

3 22.02-24.02 Розвиток фахової компетентності вчителів фізики, 

астрономії і математики (Комунальна організація 

(установа, заклад) «Шосткинський навчально-

виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ 

ступенів-ліцей Шосткинської міської ради Сумської  

області») 

Слухачі 

переведені 

на дистанційну 

форму навчання з 

використанням 

MICROSOFT 

TEAMS 

4 22.02-24.02 Використання онлайн - інструментів в освітньому 
процесі (Путивльська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1 імені Радіка Руднєва Путивльської 

районної ради Сумської області) 



5 22.02-24.02 Нові додатки Google для освітнього процесу 

(Політехнічний технікум Конотопського 

інституту Сумського державного Університету) 

6 22.02-24.02 Моніторинг і самомоніторинг діяльності середньої 

освіти в умовах реформування галузі освіти в Україні 

Перенесено на 

інший термін з 

07.06-09.06.2021 

 

 

 

 

Проректор з науково-педагогічної 

та навчальної  роботи           Світлана ПАНЧЕНКО 
 

 

 


