
Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

на 27 – 31 березня 2023 року 
Заплановані курси Примітки 

Фахові курси (очно-дистанційна форма навчання) 
1 27.03-31.03 – наст. сесія; 

02.05-05.05 – екз. сесія 

Учителі (викладачі)  предмета «Захист України» Настановна сесія 

відбуватиметься очно 

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

27.03-31.03 – екз. сесія 

Директори (керівники) інклюзивно-ресурсних центрів 

Курси 

відбуватимуться у 

дистанційному 

форматі на 

платформі 

MICROSOFT TEAMS 

2 13.02-17.02 – наст. сесія; 

27.03-31.03 – екз. сесія 

Керівники гуртків декоративно-ужиткового напряму 

3 13.02-17.02 – наст. сесія; 

27.03-31.03 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

 20.02-24.02– наст. сесія; 

27.03-31.03 – екз. сесія 

Сестри медичні 

Курси за вибором (очна форма навчання) 
1 27.03-29.03 Нові орієнтири мовно-літературної галузі в Новій українській школі 

(іншомовна освіта) 

Курси 

відбуватимуться 

очно 

2 27.03-29.03 Нові орієнтири мовно-літературної галузі в Новій українській школі 

(зарубіжна література) 
3 27.03-29.03 Інформатика в Новій українській школі: перезавантаження 
4 27.03-29.03 Технології формування безпечного освітнього середовища в умовах 

Нової української школи 
5 27.03-29.03 Технології візуалізації  як освітній тренд вчителя Нової української 

школи 
6 27.03-29.03 Комплексний підхід до розвитку професійної комунікації педагога 

Нової української школи 
7 27.03-29.03 Сучасні підходи налагодження партнерської взаємодії: формування 

відповідального батьківства; техніки взаємодії з «важкими» учнями, 

методи ненасильницького спілкування, профілактика булінгу 
8 29.03-31.03 Проєктно-технологічна діяльність  на уроках трудового навчання Перенесені з 03.01-05.01, 

наказ КЗ СОІППО від 

29.12.2022 №200-ОД «Про 

перенесення курсів 

підвищення кваліфікації» 

9 29.03-31.03 Використання інтерактивних дошок в освітньому процесі 

Курси за вибором (виїзні, дистанційна форма навчання) 

1 27.03-29.03 Упровадження STEM-освіти в освітній процес (для 

вчителів/викладачів різних спеціальностей) (Степанівський ліцей 

Степанівської селищної ради Сумського 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» 

2 27.03-29.03 Формування ключових компетентностей та наскрізних умінь 

здобувачів базової середньої освіти (Охтирська загальноосвітня школа            

І-ІІІ ступенів № 8 Охтирської міської ради Сумської області) 
3 27.03-29.03 Професійна компетентність педагога Нової української школи в 

контексті освіти впродовж життя (ліцей Боромлянської сільської ради) 
4 27.03-29.03 Розвиток цифрової компетентності здобувачів освіти (Відокремлений 

структурний підрозділ «Охтирський фаховий коледж СНАУ») 

Курси за вибором (дистанційна форма навчання) 

1 27.03-29.03 Інклюзивна компетентність сучасного вчителя Нової української 

школи 

Курси 

відбуватимуться у 

дистанційному 

форматі на 

платформі 

MICROSOFT TEAMS 

2 27.03-29.03 Психологічні особливості учнів з порушенням поведінки та їх 

урахування в освітньому процесі 
3 27.03-29.03 Уроки здорового харчування в закладах освіти (для вчителів 

початкових класів) 
4 29.03-31.03 Природничо-географічна освіта в контексті вимог Нової української 

школи 
5 29.03-31.03 Педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами в 

інклюзивному середовищі 

Завідувач навчального відділу Ельвіра ГОЛОВАЧ 


