
Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

на 30 січня – 03 лютого 2023 року 
Заплановані курси Примітки 

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) 

Курси за вибором (очна форма навчання) 
1 30.01-01.02 Підвищення фахової компетентності учителів (викладачів), майстрів 

виробничого навчання, МНВК, які викладають в групах 

професійного та профільного навчання за технологічним напрямком 

Курси відбуватимуться 

очно 

Курси за вибором (виїзні, дистанційна форма навчання) 

1 30.01-01.02 Технологія створення ментальних карт як  ефективний засіб 

розвитку інтелекту учнів в умовах Нової української школи (Центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Управління освіти, 

культури, молоді, спорту та туризму Середино-Будської міської ради) 

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 30.01-01.02 Технології розвитку навичок «4К»: критичне мислення, 

креативність, комунікація, командна робота та співпраця в умовах 

Нової української школи (Краснопільська загальноосвітня школа 

Краснопільської селищної ради) 
3 30.01-01.02 Створення інтерактивних елементів уроку (Конотопська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Конотопської міської ради 

Сумської області) 
4 30.01-01.02 Дитиноцентризм як центральний компонент Нової української 

школи: роль учителя, нові підходи до навчання (Охтирська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської ради 

Сумської області) 
5 01.02-03.02 Формувальне оцінювання як інструмент реалізації наскрізних 

компетентностей в умовах Нової української школи (Опорний 

заклад Верхньосироватська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

облатсі) 

Курси за вибором (дистанційна форма навчання) 

1 30.01-01.02 Сучасне освітнє середовище закладу загальної середньої освіти 

Курси відбуватимуться 

у дистанційному 

форматі на платформі 

MICROSOFT TEAMS 

2 30.01-01.02 Громадянська освіта у закладах загальної середньої освіти в умовах 

реалізації Нової української школи 
3 30.01-01.02 Теоретико-методологічні  основи викладання англійської мови та 

зарубіжної літератури в умовах Нової української школи 
4 30.01-01.02 Створення проєктів у середовищі Scratch 

5 30.01-01.02 Формування соціальної компетентності та ціннісних життєвих 

навичок особистості засобом національно-патріотичного та 

превентивного виховання в умовах освітнього середовища 
6 30.01-01.02 Технології візуалізації  як освітній тренд вчителя Нової української 

школи 
7 30.01-01.02 Компетентнісний підхід змісту початкової освіти у вимірі 

сьогодення 
8 30.01-01.02 Питання  культури мовлення та Українського правопису як 

складової професійної компетентності учителя в Новій українській 

школі 
9 30.01-01.02 Формування ключових компетентностей та наскрізних умінь 

здобувачів базової середньої освіти 
10 30.01-01.02 Організація проєктної діяльності учнів в закладах загальної 

середньої освіти 
11 30.01-01.02 Діти з труднощами навчання в інклюзивному освітньому 

середовищі: сучасні технології супроводу 



12 30.01-01.02 Врахування індивідуальних особливостей учнів в умовах 

запровадження Державного стандарту базової середньої освіти: 

агресивність, тривожність, страхи, дезадаптованість 
13 01.02-03.02 Упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній 

процес початкової школи 
14 01.02-03.02 Педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами в 

інклюзивному середовищі 

 

Завідувач навчального відділу Ельвіра ГОЛОВАЧ 


