
Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

на 03 – 07 квітня 2023 року 
Заплановані курси Примітки 

Фахові курси (очно-дистанційна форма навчання) 
1 03.04-07.04 – наст. сесія; 

15.05-19.05 – екз. сесія 

Керівники  гуртків мистецького, естрадно-вокального 

напрямів 

Курси 

відбуватимуться 

очно 

2 03.04-07.04 – наст. сесія; 

15.05-19.05 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

3 03.04-07.04 – наст. сесія; 

15.05-19.05 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

4 27.02-03.03 – наст. сесія; 

03.04-07.04 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) фізичної культури та предмета 

«Захист України»,  керівники спортивних гуртків 
5 27.02-03.03 – наст. сесія; 

03.04-07.04 – екз. сесія 

Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Курси за вибором (очна форма навчання) 
1 03.04-05.04 Інтегроване навчання у закладах загальної середньої освіти відповідно 

до державної політики в галузі освіти 

Курси 

відбуватимуться 

очно 

2 03.04-05.04 Технологічний інструментарій учителя Нової  української школи 
3 03.04-05.04 Реалізація діяльнісного підходу та формувального оцінювання при 

викладанні інтегрованих курсів з природничої освітньої галузі 
4 03.04-05.04 Інклюзивна компетентність сучасного вчителя Нової української 

школи 
5 03.04-05.04 Використання онлайн-інструментів в освітньому процесі (Комунальна 

установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25, м. Суми 

Сумської області) 
6 05.04-07.04 Моделювання успішного уроку в умовах Нової української школи: 

інноваційні стратегії формування мотивації до навчальної діяльності 

та технології кооперативного навчання 
7 05.04-07.04 Педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами в 

інклюзивному середовищі 
8 05.04-07.04 Медіаграмотність учасників освітнього процесу (захист інформації) 
9 05.04-07.04 Ефективна пам’ять: конкретні рекомендації та техніки з її розвитку 

Курси за вибором (виїзні, дистанційна форма навчання) 

1 05.04-07.04 Розвиток критичного мислення молодшого школяра в контексті Нової 

української школи (Комунальна організація (установа, заклад) 

«Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Шосткинської 

міської ради Сумської області») 

Переведені на 

дистанційну форму 

навчання, 
наказ КЗ СОІППО від 

26.12.2022 

 №197-ОД «Про 

проходження виїзних 

курсів підвищення 

кваліфікації протягом  

ІІ півріччя 2022/23 

навчального року» 

Курси за вибором (дистанційна форма навчання) 

1 03.04-05.04 Упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній 

процес початкової школи 

Курси 

відбуватимуться у 

дистанційному 

форматі на 

платформі 

MICROSOFT TEAMS 

 

Завідувач навчального відділу Ельвіра ГОЛОВАЧ 


