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Керівникам органів управління 

освітою 

Керівникам ЦПРПП 

Керівникам закладів освіти 

Про проходження курсів 

підвищення кваліфікації протягом 

14 – 17 червня 2022 року 

у КЗ СОІППО 

Доводимо до Вашого відома, що відповідно до Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року №341/2022 «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні», листа Міністерства освіти і науки від 05.03.2022 №1/3371-22 

«Про організацію освітнього процесу», листа Департаменту освіти і науки від 

09.03.2022 №04-10/1882 «Про організацію освітнього процесу», наказу КЗ 

СОІППО від 23 травня 2022 №53-ОД «Про організацію роботи інституту в 

період воєнного стану в Україні в червні 2022 року», усі курси підвищення 

кваліфікації протягом 14 - 17 червня 2022 року відбуватимуться за 

дистанційною  формою навчання на платформі Microsoft Teams (додаток 1). 

Просимо педагогів, які були подані в замовленні на курси, 

зареєструватися до 10.00 години 10 червня 2022 року (включно), заповнивши 

ОНЛАЙН-АНКЕТУ.  

Звертаємо увагу, що екзаменаційні сесії для слухачів фахових курсів 

викладачів професійно-теоретичної підготовки закладів професійно-технічної 

освіти та вихователів гуртожитків закладів фахової передвищої освіти, закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, відбудуться на платформі Microsoft 

Teams. Анкету онлайн-реєстрації на ці курси слухачам заповнювати не 

потрібно. 

 

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

буде надіслано логін, пароль та інструкцію входу до відповідної системи 

https://mail2.online.ua/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rNNg1qckn0-V2k1VR6N2HNPqHgTZLSZGsLhZijPSbyBUM0o5WlcwVUhSVUxaSVNBUVhFWExaVU1EVS4u


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. 

 
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 

 

mailto:nushsoippo@gmail.com


Додаток 1 

до листа КЗ СОІППО 
03.06.2022 № 225/03-27 

Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  

(зі змінами) 

на 14 – 17 червня 2022 року 
 

Заплановані курси Примітки 

Фахові курси (дистанційні, MOODLE) 
1 21.02 – наст. сесія; 

14.06 – екз. сесія 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів 

професійно-технічної освіти 

Екз. сесія 

відбудеться 

на платформі  

MICROSOFT 

TEAMS 

2 22.02 – наст. сесія; 

15.06 – екз. сесія 

Вихователі гуртожитків закладів фахової передвищої освіти, 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

Фахові курси (очно-дистанційні) 

1 14.06-22.06 Вихователі закладів дошкільної освіти  

Курси відбува- 

тимуться у 

дистанцій- 

ному форматі 

на платформі 

MICROSOFT 

TEAMS 

2 14.06-22.06 Вихователі закладів дошкільної освіти 

3 14.06-22.06 Музичні керівники закладів дошкільної освіти 
4 14.06-22.06 Інструктори фізичної культури закладів дошкільної освіти 

5 14.06-22.06 Учителі (викладачі) образотворчого мистецтва, художньої 

культури та інтегрованого курсу «Мистецтво» 

6 14.06-24.06 Кухарі закладів загальної середньої освіти 

Курси за вибором (очні) 
1 14.06-16.06 Діти з труднощами навчання в інклюзивному освітньому 

середовищі: сучасні технології супроводу 
2 14.06-16.06 Актуальні питання професійної діяльності вчителів математики, 

фізики і астрономії старшої школи в умовах Нової української 

школи 
3 14.06-16.06 Сучасні підходи в особистісно-професійному зростанні педагога: 

засоби профілактики професійного вигорання, техніки розвитку 

емоційного та соціального інтелекту, інструменти 

самовдосконалення, методи тайм-менеджменту 
4 14.06-16.06 Створення мультимедійної презентації та навчального відео  

Курси за вибором (виїзні) 

1 14.06-16.06 Педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами в 

інклюзивному середовищі (Тростянецька філія № 4 І-ІІ ступенів 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 

Тростянецької міської ради) 
2 14.06-16.06 Демократизація та партнерство закладу освіти в умовах НУШ 

(Степанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Степанівської 

селищної ради Сумського району Сумської області) 
3 14.06-16.06 Сучасні освітні технології в умовах Нової української школи 

(Підлипненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Конотопської міської ради) 
4 14.06-16.06 Уроки здорового харчування в закладах освіти (для вчителів 

початкових класів) (Конотопська міська громада) 
5 14.06-16.06 Особливості навчання цифрових поколінь. (Комунальна 

організація (установа, заклад) «Шосткинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №11 Шосткинської міської ради Сумської 

області») 
 

 

Завідувач навчального відділу               Ельвіра ГОЛОВАЧ 
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