
 
 

Сумська обласна рада  

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

 ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 
 НАКАЗ  

22.12.2021  м. Суми № 448 - ОД  

 
Про проходження курсів 

підвищення кваліфікації протягом 

04.01. - 06.01.2022 року у КЗ СОІППО  

 

 
Враховуючи особливості провадження освітнього процесу у  закладах освіти 

під час карантинних заходів в Україні, на підставі рішення ректорату КЗ СОІППО від 

20.12.2021 року, та з виробничої необхідності 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити графік курсів підвищення кваліфікації КЗ СОІППО на період  

04.01.-06.01.2022 року зі змінами (додається). 

2. Забезпечити виконання освітніх програм окремих курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників на базі закладів освіти м. Суми відповідно до 

затвердженого графіку із  використанням технологій дистанційного навчання 

(MICROSOFT TEAMS). 

3. Проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи доц. Панченко 

С.М. довести зміни до графіку курсів підвищення кваліфікації до керівників місцевих 

органів управління освітою, керівників закладів освіти м. Суми (до 25.12.2021 року) та 

здійснити необхідні організаційні заходи щодо онлайн-реєстрації слухачів на курси. 

4. Завідувачу навчального відділу Головач Е.В., завідуючу кафедри доц. 

Єфремовій Г.Л., та в. о. завідуючів кафедр інституту проф. Вознюк А.В., доц. 

Драновській С.В., доц. Петровій Л.Г., доц. Сєрих Л.В. забезпечити інформування 

науково-педагогічних працівників кафедр щодо  особливостей організації курсів 

підвищення кваліфікації КЗ СОІППО протягом 04.01. -06.01.2022 року (до 25.12.2021 

року) та змін у графіку. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

В. о. ректора                                                                                 Юрій НІКІТІН 

 

 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ КЗ СОІППО 
від 22.12.2021№448-ОД 

Графік 

курсів підвищення кваліфікації 

комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти зі змінами 

на 04.01. – 06.01.2022 року 

 
Заплановані курси Зміни 

Курси за вибором (дистанційні) Курси будуть 

відбуватися 

у дистанційному 

форматі з 

використанням 

MICROSOFT TEAMS 

1 04.01-06.01 

Наскрізні компетентності ХХІ ст.: інноваційність, 

комунікативність, взаємодія 

Курси за вибором (очні) 

Курси будуть 

відбуватися 

у очному форматі 

на базі відповідного 

закладу освіти 

1 04.01-06.01 

Технології розвитку навичок «4К»: критичне мислення, 

креативність, комунікація, командна робота та 

співпраця, в умовах Нової української школи (КУ 

Сумський навчально-виховний комплекс №16 імені 

Олексія Братушки «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів –дошкільний навчальний заклад» Сумської 

міської ради) 

2 04.01-06.01 

Віртуальний клас для ефективного навчання: Microsoft 

Teams (КУ Сумська загальноосвітня школа І - ІІІ 

ступенів №18 Сумської міської ради) 

Курси за вибором (дистанційні) 

Курси будуть 

відбуватися 

у дистанційному 

форматі з 

використанням 

MICROSOFT TEAMS 

   

1 04.01-06.01 

Лідерство як технологія формування поведінкових 

моделей сучасного педагога (КУ Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. В. 

Стрельченка, м. Суми Сумської області) 

2 04.01-06.01 

Інклюзивна компетентність сучасного вчителя Нової 

української школи (КУ Сумська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської області) 

3 04.01-06.01 

Створення інтерактивних елементів уроку засобами ІКТ 

(КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 

ім. В. Стрельченка, м. Суми Сумської області)  

4 04.01-06.01 

Використання онлайн-інструментів в освітньому 

процесі (КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №15 ім. Д.Турбіна, м. Суми, Сумської 

області) 

 

 

Проректор з науково-педагогічної  

та навчальної роботи       Світлана ПАНЧЕНКО 

 

 

 

 

 

  


