
Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

на 28 листопада – 02 грудня 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 продовжаться 

у дистанційному 

форматі на 

платформі 

MICROSOFT TEAMS  

Онлайн-анкету 

заповнювати 

НЕ ПОТРІБНО! 

2 24.10-28.10 – наст. сесія; 

28.11-30.11 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

Курси за вибором (очна форма навчання) 

Курси 

відбуватимуться у 

дистанційному 

форматі   на 

платформі 

MICROSOFT 

TEAMS 

1 28.11-30.11 Ментальні карти як засіб формування креативного 

мислення учнів 
2 28.11-30.11 Формування соціально-громадянської компетентності та 

ціннісних життєвих навичок особистості засобом 

превентивного виховання в умовах освітнього середовища 
3 28.11-30.11 Проєктно-технологічна діяльність на уроках трудового 

навчання 
4 28.11-30.11 Формування мовленнєвої компетенції учнів при вивченні 

іноземної мови в умовах Нової української школи 
5 28.11-30.11 Ефективна взаємодія з особливими дітьми: лайфхаки для 

вчителя і батьків 
6 28.11-30.11 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної 

освіти 
7 28.11-30.11 Інформатика в Новій українській школі: перезавантаження 

8 30.11-02.12 Діти з труднощами навчання в інклюзивному освітньому 

середовищі: сучасні технології супроводу 

Курси за вибором (виїзні) 

1 28.11-30.11 Інноваційні педагогічні технології інклюзивного навчання 

у професійній діяльності вчителя та асистента вчителя 

(Путивльська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№1 ім. Р. Руднєва Путивльської міської ради) 
2 28.11-30.11 Формування практичних навичок щодо впровадження 

змішаного навчання в освітній процес (Відокремлений 

структурний підрозділ «Сумський фаховий коледж НУХТ») 
3 28.11-30.11 Безпечне і здорове освітнє середовище в Новій українській 

школі (КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  

№ 29, м.Суми, Сумської області) 
4 28.11-30.11 Сучасні інструменти успішної комунікативної взаємодії: 

методи ненасильницького спілкування, подолання 

комунікативних бар’єрів, вирішення конфліктів, 

профілактика булінгу (КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 9, м. Суми, Сумської області) 
5 28.11-30.11 Використання онлайн-інструментів в освітньому процесі 

(КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№15 ім. Д.Турбіна, м. Суми, Сумської області) 

Курси за вибором (дистанційна форма навчання) Наказ КЗ СОІППО від 

30.06.2022 № 69-ОД 

«Про додаткові курси 

підвищення кваліфікації 

керівних, педагогічних і 

науково-педагогічних 

працівників Сумської 

області у 2022 році» 

1 28.11-30.11 Сучасні освітні технології в умовах Нової української 

школи (КЗСОР «Глинська спеціальна школа») 

 

Завідувач навчального відділу Ельвіра ГОЛОВАЧ 


