
Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

на 13 – 17 лютого 2023 року 
Заплановані курси Примітки 

Фахові курси (дистанційна форма навчання) 
1 13.02-17.02 – наст. сесія; 

20.03-24.03 – екз. сесія 

Асистенти вихователя інклюзивних груп 

Курси 

відбуватимуться у 

дистанційному 

форматі на 

платформі 

MICROSOFT TEAMS 

2 13.02-17.02 – наст. сесія; 

27.03-31.03 – екз. сесія 

Директори (керівники) інклюзивно-ресурсних центрів 

3 13.02-17.02 – наст. сесія; 

27.03-31.03 – екз. сесія 

Керівники гуртків декоративно-ужиткового напряму 

4 13.02-17.02 – наст. сесія; 

27.03-31.03 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти (ЦПРПП 

Конотопської міської ради Сумської області) 

Курси за вибором (очна форма навчання) 
1 13.02-15.02 Індивідуалізація освітнього процесу в інклюзивному середовищі 

(Комунальний заклад Сумської обласної ради «Косівщинська спеціальна 

школа») 
Курси 

відбуватимуться 

очно 
2 15.02-17.02 Інклюзивна компетентність сучасного вчителя Нової української 

школи (Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І -ІІІ ступенів 

№23, м. Суми, Сумської області) 

Курси за вибором (виїзні, дистанційна форма навчання) 

1 13.02-15.02 Формування соціальної компетентності та ціннісних життєвих 

навичок особистості засобом національно-патріотичного та 

превентивного виховання в умовах освітнього середовища 

(Комунальний заклад Сумської обласної ради Конотопська загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів) 

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» 

2 13.02-15.02 Технології візуалізації  як освітній тренд вчителя Нової української 

школи (Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської 

ради Сумської області) 
3 13.02-15.02 STEM-освіта як інноваційна технологія навчання (Князівська гімназія 

Новослобідської сільської ради Конотопського району Сумської області) 
4 13.02-15.02 Комплексний підхід до розвитку професійної комунікації педагога 

Нової української школи (Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1 Глухівської міської ради) 
5 13.02-15.02 Використання онлайн-інструментів в освітньому процесі (Конотопська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Конотопської міської ради Сумської 

області) 
6 13.02-15.02 Психологічні особливості учнів з порушенням поведінки та їх 

урахування в освітньому процесі (Роменська загальноосвітня школа            

І-ІІ ступенів № 6 Роменської міської ради Сумської області) 
7 13.02-15.02 Формування практичних навичок педагога щодо впровадження 

змішаного навчання в освітній процес (Коровинський заклад загальної 

середньої освіти Коровинської сільської ради Роменського району сумської 

області) 

Курси за вибором (дистанційна форма навчання) 

1 13.02-15.02 Сучасні технології організації освітнього процесу на уроках історії, 

основ правознавства, громадянської освіти в контексті Держстандарту 

базової середньої освіти 

Курси 

відбуватимуться у 

дистанційному 

форматі на 

платформі 

MICROSOFT TEAMS 

2 13.02-15.02 Методологічні основи української мови та літератури в умовах Нової 

української школи 
3 13.02-15.02 Створення програм мовою Python 

4 13.02-15.02 Практичні моделі на розвиток музичних здібностей учнів Нової 

української школи на уроках мистецьких дисциплін 
5 13.02-15.02 Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів молодшого 

шкільного віку 
6 13.02-15.02 Сучасні підходи до навчання учнів з біології, біології і екології в 

контексті Нової української школи 



7 13.02-15.02 Саногенне (оздоровче) мислення як умова психологічної стійкості 

педагога 
8 13.02-15.02 Дитиноцентризм як центральний компонент нової української школи: 

роль вчителя, нові підходи до навчання 
9 15.02-17.02 Розвиток критичного мислення молодшого школяра в контексті Нової 

української школи 

 

Завідувач навчального відділу Ельвіра ГОЛОВАЧ 


