
Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

на 24 – 28 жовтня 2022 року 
Заплановані курси Примітки 

Фахові курси (очно-дистанційна форма навчання) 
1 24.10-28.10 – наст. сесія; 

28.11-30.11 – екз. сесія 

Керівники гуртків соціокультурного, реабілітаційного 

напряму 

 

 

Курси відбува- 

тимуться у 

дистанцій- 

ному форматі 

на платформі 

MICROSOFT 

TEAMS 

2 24.10-28.10 – наст. сесія; 

28.11-30.11 – екз. сесія 
Вихователі закладів дошкільної освіти 

3 
19.09-23.09 – наст. сесія; 

24.10-28.10 – екз. сесія 

Заступники директора з навчально-виховної роботи, з 

навчально виробничого навчання (які опікуються виховною 

роботою) (усіх спеціальностей) 
4 19.09-23.09 – наст. сесія; 

24.10-26.10 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) географії, економіки, предмета «Рідний 

край» 
5 19.09-23.09 – наст. сесія; 

24.10-26.10 – екз. сесія 
Учителі початкових класів 

6 19.09-23.09 – наст. сесія; 

24.10-28.10 – екз. сесія 
Сестри медичні закладів дошкільної освіти 

7 19.09-23.09 – наст. сесія; 

24.10-28.10 – екз. сесія 
Кухарі закладів дошкільної освіти 

Курси за вибором (очна форма навчання) 
1 

24.10-26.10 

Актуальні питання професійної діяльності вчителів 

математики, фізики і астрономії старшої школи в умовах 

Нової української школи 
2 

24.10-26.10 
Розвиток професійної компетентності вчителів основ 

здоров’я 
3 

24.10-26.10 
Методологічні основи викладання української мови та 

літератури в Новій українській школі 
4 

24.10-26.10 

Сучасні підходи до надання психологічної допомоги та 

підтримки особистості: лайфхаки психологічного 

консультування, психокорекційної роботи, першої 

психологічної допомоги 
5 26.10-28.10 Сучасні освітні технології в умовах Нової української школи 

Курси за вибором (виїзні) 

1 

24.10-26.10 

Проєктна діяльність у закладі освіти як фактор підвищення 

його конкурентноспроможності (Відокремлений структурний 

підрозділ «Сумський фаховий коледж НУХТ») 
2 

24.10-26.10 

Технології розвитку навичок «4К»: критичне мислення, 

креативність, комунікація, командна робота та співпраця в 

умовах Нової української школи (Відділ освіти Краснопільської 

селищної ради) 
3 

24.10-26.10 

Індивідуалізація освітнього процесу в інклюзивному 

середовищі (ВСП «Професійно-педагогічний фаховий коледж 

Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка») 
4 

24.10-26.10 

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної 

освіти (Путивльська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. 

Г.М. Базими Путивльської міської ради) 
5 

24.10-26.10 

Використання інтерактивних дошок в освітньому процесі 

(Відокремлений структурний підрозділ «Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету») 
6 

24.10-26.10 

Сучасні підходи налагодження партнерської взаємодії: 

розвиток емоційного та соціального інтелекту; формування 

відповідального батьківства; вирішення конфліктів, 

профілактика булінгу (Комунальна організація (установа, заклад) 

«Шосткинська спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10 

Шосткинської міської ради Сумської області») 



Курси за вибором (дистанційна форма навчання) 

1 
24.10-26.10 

Основи та технології розвитку критичного мислення учнів 

Нової української школи 
2 

26.10-28.10 

Інноваційні педагогічні технології інклюзивного навчання у 

професійній діяльності вчителя та асистента вчителя 

(Свеська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Свеської селищної 

ради Шосткинського району Сумської області) 

 

Завідувач навчального відділу  Ельвіра ГОЛОВАЧ 


