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Керівникам органів управління 

освітою 

Керівникам ЦПРПП 

Керівникам закладів освіти 

Про проходження курсів 

підвищення кваліфікації протягом 

26 – 30 вересня 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 26 – 30 вересня 2022 року 

відбуватимуться за дистанційною формою навчання на платформі 

Microsoft Teams (додаток 1).  

Просимо педагогів зареєструватися до 10.00 години 23 вересня 2022 

року (включно), 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. 

 

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-V2k1VR6N2HNPqHgTZLSZGsLhZijPSbyBUOVk2QVBVVEZTQ05KRUw0MENEQ0VPRlFSUC4u
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.  

 

 

 
Проректор з науково-педагогічної 

та навчальної роботи                                             Світлана ПАНЧЕНКО 



Додаток 1 

до листа КЗ СОІППО 
15.09.2022 № 369/03-27 

Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

на 26 – 30 вересня 2022 року 
 

Заплановані курси Примітки 

Фахові курси (очно-дистанційна форма навчання) 
1 26.09-30.09 – наст. сесія; 

31.10-02.11 – екз. сесія 

Інструктори фізичної культури закладів дошкільної освіти 

 

 

Курси відбува- 

тимуться у 

дистанцій- 

ному форматі 

на платформі 

MICROSOFT 

TEAMS 

2 26.09-30.09 – наст. сесія; 

31.10-02.11 – екз. сесія 

Керівники гуртків декоративно-ужиткового напряму 

3 26.09-30.09 – наст. сесія; 

31.10-02.11 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

4 26.09-30.09 – наст. сесія; 

31.10-02.11 – екз. сесія 

Вихователі закладів інституційного догляду та виховання 

дітей,  спеціальних шкіл, закладів соціально-

реабілітаційного спрямування 
5 26.09-30.09 – наст. сесія; 

07.11-11.11 – екз. сесія 

Практичні психологи закладів дошкільної освіти 

6 26.09-30.09 – наст. сесія; 

31.10-04.11 – екз. сесія 

Завідуючі,  вихователі закладів дошкільної освіти 

Курси за вибором (очна форма навчання) 
1 26.09-28.09 Інклюзивна компетентність сучасного вчителя Нової 

української школи 
2 26.09-28.09 Тайм-менеджмент працівників освіти 

3 26.09-28.09 Основи формування соціальної і здоров’язбережувальної 

компетентності в учнів 
4 26.09-28.09 Віртуальний клас для ефективого навчання: Microsoft Teams 

5 28.09-30.09 Діти з труднощами навчання в інклюзивному освітньому 

середовищі: сучасні технології супроводу 

Курси за вибором (виїзні) 

1 26.09-28.09 Ментальні карти як засіб формування креативного мислення 

учнів (Кролевецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені 

М.О.Лукаша Кролевецької міської ради Сумської області) 
2 26.09-28.09 Професійний розвиток педагога в умовах Нової української 

школи (Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 

Роменської міської ради Сумської області) 
3 26.09-28.09 Cучасні інструменти успішної комунікативної взаємодії: 

методи ненасильницького спілкування, подолання 

комунікативних бар’єрів, вирішення конфліктів, 

профілактика булінгу (Роменський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 імені П.І. Калнишевського Роменської 

міської ради) 
4 26.09-28.09 Створення інтерактивних елементів уроку засобами ІКТ 

(Центр ПРПП Кролевецької міської ради) 
5 26.09-28.09 Професійне вигорання у педагогів та його профілактика (КУ 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, м. Суми, Сумської 

області) 

 

 

Завідувач навчального відділу  Ельвіра ГОЛОВАЧ 


