
Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

на 21 – 25 листопада 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 продовжаться у 

дистанційному форматі 

на платформі 

MICROSOFT TEAMS  

Онлайн-анкету 

заповнювати 

НЕ ПОТРІБНО! 

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 

Курси за вибором (очна форма навчання) 

Курси відбуватимуться 

у дистанційному 

форматі на платформі 

MICROSOFT TEAMS 

1 21.11-23.11 Упровадження Державного стандарту базової середньої 

освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах 

НУШ 
2 21.11-23.11 Формування компетентностей учнів у шкільному курсі 

фізики, математики, астрономії 
3 21.11-23.11 Особливості викладання мистецьких дисциплін в 

умовах дистанційного чи змішаного навчання 
4 21.11-23.11 Інтегроване навчання учнів (студентів) при викладанні 

предметів соціально-гуманітарного напряму 
5 21.11-23.11 Розвиток професійних і мовленнєвих компетентностей 

учителів української мови та літератури 
6 21.11-23.11 Профілактика та подолання стресів як умова підтримки 

психологічного здоров'я 
7 21.11-23.11 Організація освітнього середовища молодших школярів 

в умовах Нової української школи 
8 23.11-25.11 Сучасні технології формування навичок здорового 

способу життя серед дітей молодшого шкільного віку 
9 23.11-25.11 Компетентнісне навчання учнів початкової школи за 

інтегрованим курсом «Я досліджую світ» 

Курси за вибором (виїзні) 

1 21.11-23.11 STEM-освіта як інноваційна технологія навчання (КУ 

Сумська гімназія №1, м. Суми, Сумської області) 
2 21.11-23.11 Інклюзивна компетентність сучасного вчителя Нової 

української школи (Краснопільська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради Сумської області) 
3 21.11-23.11 Використання онлайн-інструментів в освітньому процесі 

(Миколаївський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Миколаївської селищної ради Сумської області) 
4 23.11-25.11 Інклюзивна компетентність сучасного вчителя Нової 

української школи (Відділ освіти Краснопільської селищної 

ради) 
5 23.11-25.11 Cучасні інструменти успішної комунікативної взаємодії: 

методи ненасильницького спілкування, подолання 

комунікативних бар’єрів, вирішення конфліктів, 

профілактика булінгу (Комунальний заклад Сумської 

обласної ради «Конотопська спеціальна школа») 

Курси перенесені з 10.10 

наказ КЗ СОІППО від 

10.10.2022 №122-ОД «Про 

перенесення курсів 

підвищення кваліфікації» 

Курси за вибором (дистанційна форма навчання) Курси відбуватимуться 

у дистанційному 

форматі на платформі 

MICROSOFT TEAMS 

1 21.11-23.11 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної 

освіти 

 

Завідувач навчального відділу  Ельвіра ГОЛОВАЧ 


