
Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

на 13 – 17 березня 2023 року 
Заплановані курси Примітки 

Фахові курси (очно-дистанційна форма навчання) 
1 13.03-17.03 – наст. сесія; 

18.04-21.04 – екз. сесія 

Кухарі закладів загальної середньої освіти Настановна сесія 

відбуватиметься очно 

Фахові курси (дистанційна форма навчання) 
1 30.01-03.02 – наст. сесія; 

13.03-17.03 – екз. сесія 

Методисти, культорганізатори закладів позашкільної 

освіти 

Курси відбуватимуться у 

дистанційному форматі 

на платформі 

MICROSOFT TEAMS 

2 30.01-03.02 – наст. сесія; 

13.03-17.03 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти (ЦПРПП 

Шосткинської міської ради Сумської області) 

3 06.02-10.02 – наст. сесія; 

13.03-17.03 – екз. сесія 

Вихователі груп продовженого дня 

4 06.02-10.02 – наст. сесія; 

13.03-17.03 – екз. сесія 

Сестри медичні закладів дошкільної освіти 

5 06.02-10.02 – наст. сесія; 

13.03-17.03 – екз. сесія 

Фахівці (консультанти) інклюзивно-ресурсних центрів 

за проблемою «Сучасні технології подолання 

мовленнєвих порушень в умовах ІРЦ» 

Курси за вибором (очна форма навчання) 
1 13.03-15.03 Сучасні технології організації освітнього процесу на уроках історії, 

основ правознавства, громадянської освіти в контексті 

Держстандарту базової середньої освіти 

Курси відбуватимуться 

очно 

2 13.03-15.03 Організація освітнього процесу на уроках української мови та 

літератури в умовах реалізації Держстандарту базової середньої 

освіти 
3 13.03-15.03 Розвиток ключових компетентностей  Нової української школи 

засобами освітніх технологій 
4 13.03-15.03 Формування успішно зростаючої особистості в сучасних соціальних 

реаліях 
5 13.03-15.03 Інклюзивна компетентність сучасного вчителя Нової української 

школи 
6 13.03-15.03 Використання інтерактивних дошок в освітньому процесі 
7 13.03-15.03 Професійне вигорання у педагогів та його профілактика 
8 15.03-17.03 Педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами в 

інклюзивному середовищі 

 

Курси за вибором (виїзні, дистанційна форма навчання) 

1 13.03-15.03 Моделювання успішного уроку в умовах Нової української школи: 

інноваційні стратегії формування мотивації до навчальної діяльності 

та технології кооперативного навчання (Вільшанський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Вільшанської сільської ради 

Роменського району 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 13.03-15.03 Формування мовленнєвої компетенції учнів при вивченні іноземної 

мови в умовах Нової української школи 

 
Курси відбуватимуться у 

дистанційному форматі 

на платформі 

MICROSOFT TEAMS 

2 13.03-15.03 Уроки здорового харчування в закладах освіти (для вчителів основ 

здоров’я та класних керівників) 

 
3 13.03-15.03 Розвиток цифрової компетентності здобувачів освіти (Комунальна 

установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, 

Сумської області) 

Переведені на дистанційну 

форму навчання, наказ КЗ 

СОІППО від 06.03.2023 



4 13.03-15.03 Формування компетентностей учнів у шкільному курсі фізики, 

математики, астрономії 

№42-ОД «Про зміну форми 

навчання курсів 

підвищення кваліфікації» 5 15.03-17.03 Природничо-географічна освіта в контексті вимог Нової української 

школи 
6 13.03-15.03 Механізми надання підтримки різного рівня учням з особливими 

освітніми потребами в інклюзивному середовищі в умовах 

запровадження Державного стандарту базової середньої освіти 

Перенесені на 27.11-29.11, 

наказ КЗ СОІППО від 

27.12.2022 №199-ОД «Про 

курси підвищення  

кваліфікації керівних, 

педагогічних і науково-

педагогічних працівників 

Сумської області у 2023 році»  

 

Завідувач навчального відділу Ельвіра ГОЛОВАЧ 


