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22.09.2022  № 381/03-27                               На  № _________ від ______________ 
 

Керівникам органів управління 

освітою 

Керівникам ЦПРПП 

Керівникам закладів освіти 

Про проходження курсів 

підвищення кваліфікації протягом 

3 – 7 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 3 – 7 жовтня 2022 року 

відбуватимуться за дистанційною формою навчання на платформі 

Microsoft Teams (додаток 1).  

Просимо педагогів зареєструватися до 10.00 години 30 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. 
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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 26 – 30 вересня 2022 року, що відбуватимуться на 

платформі Moodle (додаток 2). 

 

 

 

 
Проректор з науково-педагогічної 

та навчальної роботи                                             Світлана ПАНЧЕНКО 



Додаток 1 

до листа КЗ СОІППО 
22.09.2022 № 381/03-27 

Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

на 3 – 7 жовтня 2022 року 
Заплановані курси Примітки 

Фахові курси (очно-дистанційна форма навчання) 
1 03.10-07.10 – наст. сесія; 

07.11-09.11 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) української мови та літератури 

 

 

Курси відбува- 

тимуться у 

дистанцій- ному 

форматі на 

платформі 

MICROSOFT 

TEAMS 

2 03.10-07.10 – наст. сесія; 

14.11-16.11 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) іноземних мов 

3 03.10-07.10 – наст. сесія; 

07.11-11.11 – екз. сесія 

Сестри медичні 

Фахові курси (виїзні) 
1 03.10-07.10 – наст. сесія; 

07.11-11.11 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти (Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників Конотопської міської ради Сумської області) 

Курси за вибором (очна форма навчання) 
1 03.10-05.10 Упровадження елементів STEM-освіти на уроках хімії 

2 03.10-05.10 Компетентнісний підхід у викладанні освітньої галузі «Мистецтво» в контексті 

Нової української школи (основна та старша школа) 

3 03.10-05.10 Сучасні підходи до методики викладання трудового навчання, креслення, 

предмету «Технології» (проведення майстер-класів) 

4 03.10-05.10 Розвиток критичного мислення молодшого школяра в контексті Нової української 

школи 

5 03.10-05.10 Особливості викладання української мови та літератури в умовах дистанційного 

та змішаного навчання 

6 03.10-05.10 Гіперактивні учні в Новій українській школі: освітній процес у розрізі 

інклюзивного навчання та особистісного потенціалу у сучасному просторі 

7 05.10-07.10 Внутрішня система забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої 

освіти 

8 05.10-07.10 Формування компетентностей учнів у шкільному курсі фізики, математики, 

астрономії 

9 05.10-07.10 Особливості інтегрованого навчання молодших школярів в умовах Нової 

української школи 

10 05.10-07.10 Теорія та методика викладання інформатики та інформаційних технологій 

Курси за вибором (виїзні) 

1 03.10-05.10 Наскрізні компетентності ХХІ ст.: інноваційність, комунікативність, взаємодія 

(Відділ освіти Краснопільської селищної ради) 

2 03.10-05.10 Технології розвитку навичок «4К»: критичне мислення, креативність, 

комунікація, командна робота та співпраця в умовах Нової української школи 

(КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24, м. Суми, Сумської 

області) 

3 03.10-05.10 Сучасні освітні технології в умовах Нової української школи (Ворожбянський 

навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад №1) 

4 03.10-05.10 Інклюзивна компетентність сучасного вчителя Нової української школи 

(Вільшанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Вільшанської сільської 

ради Роменського району Сумської області) 

5 03.10-05.10 Безпечне і здорове освітнє середовище в Новій українській школі (Лебединський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Лебединської міської 

ради Сумської області) 

6 03.10-05.10 Інтегроване навчання учнів (студентів) при викладанні предметів соціально-

гуманітарного напряму (Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 

Роменської міської ради Сумської області) 

7 03.10-05.10 Особливості навчання цифрових поколінь (Конотопська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 12 Конотопської міської ради Сумської області) 

8 03.10-05.10 Сучасні підходи налагодження партнерської взаємодії: розвиток емоційного та 

соціального інтелекту; формування відповідального батьківства; вирішення 

конфліктів, профілактика булінгу (Краснопільська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Краснопільської селищної ради Сумської області) 

9 03.10-05.10 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими освітніми 

потребами в умовах інклюзивної освіти (Глухівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів №1 Глухівської міської ради Сумської області) 

10 03.10-05.10 Використання онлайн-інструментів в освітньому процесі (Охтирська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11, Охтирської міської ради 

Сумської області) 



11 05.10-07.10 Відповідальне батьківство: технології взаємодії школи та сім’ї (Комунальний 

заклад - Сумської обласної ради Конотопська загальноосвітня санаторна 

школа-інтернат І-ІІ ступенів) 

Курси за вибором (дистанційна форма навчання) 

1 05.10-07.10 Діти з труднощами навчання в інклюзивному освітньому середовищі: сучасні 

технології супроводу (КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №17, 

м. Суми, Сумської області) 

 
 

 

Завідувач навчального відділу  Ельвіра ГОЛОВАЧ 

 

 

 



Додаток 2 

до листа КЗ СОІППО 
22.09.2022 № 381/03-27 

 

Розклад 

фахових курсів підвищення кваліфікації на платформі Moodle 

комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

 26 - 30 вересня 2022 рік 
 

 

 

Завідувач навчального відділу      Ельвіра ГОЛОВАЧ 

 

 
 

 

 

 

 

Дата/час 
Учителі/викл. 

укр.  мови 

Учителі/викл. 

математики 

Викладачі проф.-

теор. підготовки 

ЗПТО 

Бібліотекарі 
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Заняття в режимі 

чату 

Шкурдода Л.О. 

Заняття в режимі 

чату 

Жук М.В. 

Заняття в режимі 

чату 

Дудко Н.В. 

Заняття в режимі 

чату 

Стукалова Т.Г. 

17.00 

Заняття в режимі 

чату 

Шкурдода Л.О. 

Заняття в режимі 

чату 

Жук М.В. 

Заняття в режимі 

чату 

Дудко Н.В. 

Заняття в режимі 

чату 

Стукалова Т.Г. 
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