
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) 

 
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 

продовжа-

ться у 

дистанційно-

му форматі 

на 

платформі 

MICROSOFT 

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 за вибором (очна форма навчання) 

Курси відбува- 

тимуться у 

дистанцій- 

ному форматі 

на платформі 

MICROSOFT 

TEAMS 

1 
17.10-19.10 

Компетентнісно-орієнтований підхід до професійного розвитку 

сучасного менеджера освіти 
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) 
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  

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 


