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Керівникам органів управління 

освітою 

Керівникам ЦПРПП 

Керівникам закладів освіти 

Про проходження курсів 

підвищення кваліфікації протягом 

17 – 21 жовтня 2022 року 

у КЗ СОІППО 

Доводимо до Вашого відома, що відповідно до Указу Президента 

України від 12 серпня 2022 року №573/2022 «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», наказів Департаменту освіти і науки Сумської 

обласної адміністрації від 07.07.2021 №359-ОД «Про підвищення 

кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, навчально-допоміжного 

персоналу в галузі освіти у 2022 році» та від 08.07.2021 №361-ОД «Про 

підвищення кваліфікації керівних, педагогічних кадрів і науково-

педагогічних працівників Сумської області у 2022 році», курси 

підвищення кваліфікації протягом 17 – 21 жовтня 2022 року 

відбуватимуться за дистанційною формою навчання на платформі 

Microsoft Teams (додаток 1).  

Просимо педагогів зареєструватися до 10.00 години 14 жовтня 2022 

року (включно), заповнивши ОНЛАЙН-АНКЕТУ. Слухачам фахових 

курсів ПК, у яких запланована екзаменаційна сесія, заповнювати онлайн-

анкету не потрібно. 

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. 

З питань реєстрації та входу в систему на запланованих курсах 

звертатись до навчального відділу КЗ СОІППО (сектор дистанційної освіти) 

на e-mail: nushsoippo@gmail.com. 

https://mail2.online.ua/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rNNg1qckn0-V2k1VR6N2HNPqHgTZLSZGsLhZijPSbyBUQzRHT00xSUcxWEg5TktRSVUzMUpaSjRZUi4u
mailto:nushsoippo@gmail.com


 

 

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.  

 

Додатково повідомляємо розклад фахових курсів підвищення 

кваліфікації протягом 10 – 14 жовтня 2022 року, що відбуватимуться на 

платформі Moodle (додаток 2). 

 

 
Проректор з науково-педагогічної 

та навчальної роботи                                                Світлана ПАНЧЕНКО 



Додаток 1 

до листа КЗ СОІППО 
07.10.2022 № 408/03-27 

Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

на 17 – 21 жовтня 2022 року 

 

Заплановані курси Примітки 

Фахові курси (очно-дистанційна форма навчання) 

1 17.10-21.10 – наст. сесія; 

21.11-23.11 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) біології (і екології) Курси 

відбуватимуться у 

дистанційному 

форматі  

на платформі    

MS TEAMS 

2 17.10-21.10 – наст. сесія; 

21.11-23.11 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) фізичної культури, керівники 

спортивних гуртків 
3 17.10-21.10 – наст. сесія; 

21.11-25.11 – екз. сесія 

Практичні психологи закладів дошкільної освіти 

4 12.09-16.09 – наст. сесія; 

17.10-19.10 – екз. сесія 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки 

закладів професійно-технічної освіти 

Курси продовжаться 

у дистанційному 

форматі     

на платформі  

MS TEAMS  

Онлайн-анкету 

заповнювати  
НЕ ПОТРІБНО!  

5 12.09-16.09 – наст. сесія; 

17.10-19.10 – екз. сесія 

Бібліотекарі 

6 12.09-16.09 – наст. сесія; 

17.10-19.10 – екз. сесія 

Музичні керівники закладів дошкільної освіти 

Фахові курси (виїзні) 

1 12.09-16.09 – наст. сесія; 

17.10-21.10 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти (Комунальна 

організація (установа, заклад) «Комунальний 

позашкільний навчальний заклад «Шосткинська 

міська мала академія наук учнівської молоді 

Шосткинської міської ради Сумської області») 

Курси продовжаться 

у дистанційному 

форматі     

на платформі  

MS TEAMS  

Онлайн-анкету 

заповнювати  
НЕ ПОТРІБНО!  

Курси за вибором (очна форма навчання) 

1 17.10-19.10 Компетентнісно-орієнтований підхід до 

професійного розвитку сучасного менеджера освіти 

Курси 

відбуватимуться у 

дистанційному 

форматі  

на платформі    

MS TEAMS 

2 17.10-19.10 Технології профілактики дитячої агресії (аутоагресії) 

та жорстокості (булінгу) в освітньому середовищі 
3 17.10-19.10 Формування практичних навичок щодо 

впровадження змішаного навчання в освітній процес 
4 17.10-19.10 Особливості викладання предметів суспільно-

гуманітарного циклу в умовах очного, дистанційного 

та змішаного навчання 
5 19.10-21.10 Документообіг та документознавство у закладах 

загальної середньої освіти 
6 19.10-21.10 Відповідальне батьківство: технології взаємодії 

школи та сім’ї 
7 19.10-21.10 Актуальні питання викладання іноземної мови в 

умовах Нової української школи 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курси за вибором (виїзні) 

1 17.10-19.10 Інклюзивна компетентність сучасного вчителя Нової 

української школи (Зноб-Новгородська селищна 

громада) 

Курси 

відбуватимуться у 

дистанційному 

форматі  

на платформі    

MS TEAMS 

2 17.10-19.10 Методика організації гурткової роботи в умовах 

змішаного навчання (Комунальний заклад 

Сумської обласної ради - Глухівський ліцей-

інтернат з посиленою військово-фізичною 

підготовкою) 
3 17.10-19.10 Соціально-психологічні аспекти роботи з сім’єю в 

сучасних умовах (Державний ліцей-інтернат з 

посиленою військово-фізичною підготовкою 

«Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка 

Державної прикордонної служби України) 
4 19.10-21.10 Сучасні підходи в особистісно-професійному 

зростанні педагога: засоби профілактики 

професійного вигорання, техніки розвитку 

емоційного та соціального інтелекту, інструменти 

самовдосконалення, методи тайм-менеджменту (КУ 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9, 

м. Суми, Сумської області) 

Курси за вибором (дистанційна форма навчання) 

1 17.10-19.10 Створення інтерактивних елементів уроку засобами 

ІКТ  
Курси 

відбуватимуться у 

дистанційному 

форматі   

на платформі    

MS TEAMS 

2 17.10-19.10 Віртуальний клас для ефективного навчання: 

Microsoft Teams 
3 19.10-21.10 Педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному середовищі (Комунальна 

організація (установа, заклад) "Шосткинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

Шосткинської міської ради Сумської області") 

 

 

Завідувач навчального відділу  Ельвіра ГОЛОВАЧ 

 
 



Додаток 2 

до листа КЗ СОІППО  

07.10.2022 № 408/03-27 

 

Розклад 

фахових курсів підвищення кваліфікації на платформі Moodle 

комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

 10 - 14 жовтня 2022 року 

 

Дата/час 
Учителі/викл. 

укр.  мови 

Учителі/викл. 

математики 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

1
0

.1
0
.2

0
2

2
 

15.30  

 

17.00   

В
ів

т
о

р
о

к
  

1
1

.1
0
.2

0
2

2
 

15.30   

17.00   

С
ер

ед
а

  

1
2

.1
0
.2

0
2

2
 

15.30   

17.00   

Ч
ет

в
е
р

  
 

1
3

.1
0
.2

0
2

2
 

15.30 
Заняття в режимі чату 

Сидоренко І.В. 
Заняття в режимі чату 

Гальцова С.В. 

17.00 
Заняття в режимі чату 

Сидоренко І.В. 
Заняття в режимі чату 

Гальцова С.В. 

П
’я

т
н

и
ц

я
  

1
4

.1
0
.2

0
2

2
 

15.30   

17.00   

 
 

Завідувач навчального відділу  Ельвіра ГОЛОВАЧ 


