
 

Сумська обласна рада 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної військової адміністрації 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, 40007, тел. /факс (0542) 33-40-67 

Е-mail: osvita.soippo@sm.gov.ua Код ЄДРПОУ 02139771 

22.08.2022 № 312/03-27       На № від    
 

Керівникам органів управління 

освітою 

Керівникам ЦПРПП 

Керівникам закладів освіти 

Про проходження курсів 

підвищення кваліфікації протягом 

29 серпня – 02 вересня 2022 року 

у КЗ СОІППО 

Доводимо до Вашого відома, що відповідно до наказу Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної адміністрації від 07.07.2021 №359-ОД «Про 

підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, навчально-

допоміжного персоналу в галузі освіти у 2022 році», наказу КЗ СОІППО від 

11.04.2022.№35-ОД «Про перенесення курсів», курси підвищення 

кваліфікації протягом 29 серпня –  02 вересня 2022 року відбуватимуться за 

дистанційною  формою навчання на платформах Microsoft Teams і Moodle 

(додаток 1). 

Просимо педагогів зареєструватися до 10.00 години 26 серпня 2022 року 

(включно), заповнивши ОНЛАЙН-АНКЕТУ.  

Не пізніше ніж за день до початку курсів на електронну адресу педагога 

буде надіслано логін, пароль та інструкцію входу до відповідної системи 

дистанційного навчання інституту. 

З питань реєстрації та входу в систему на запланованих курсах звертатись 

до навчального відділу КЗ СОІППО (сектор дистанційної освіти) на e-mail: 

nushsoippo@gmail.com. 
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Необхідною умовою проходження курсів підвищення кваліфікації за 

дистанційною формою навчання є наявність у слухача курсів доступу до мережі 

інтернет і наявність персонального комп’ютера з під’єднаними камерою, 

мікрофоном, колонками, навушниками.  

 
    В.о. ректора                            Юрій НІКІТІН 



Додаток 1 

до листа КЗ СОІППО 

22.08.2022 № 312/03-27 

Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  

на 29 серпня – 02 вересня 2022 року 

(зі змінами) 
 

Заплановані курси 
Примітки 

Фахові курси 

1 29.08– наст. сесія; Учителі (викладачі) математики 
  

19.12 – екз. сесія 

2 30.08– наст. сесія; Викладачі професійно-теоретичної 

підготовки закладів професійно-технічної 

освіти 
  20.12 – екз. сесія 

3 30.08– наст. сесія; Вихователі ЗДО  
  

22.12 – екз. сесія 

4 31.08– наст. сесія; Учителі (викладачі) історії та суспільних 

дисциплін   
21.12 – екз. сесія 

5 31.08 – наст. сесія; Учителі-дефектологи, учителі - предметники 

НВК, ЗДО,  спеціальних шкіл-інтернатів   
21.12 – екз. сесія 

6 29.08 – наст. сесія; Учителі (викладачі) української мови та 

літератури 
Перенесено з: 24.02 – наст. 

сесія; 14.06 – екз. сесія 09.12. – екз. сесія 

7 30.08 – наст. сесія; Бібліотекарі  Перенесено з: 25.02 – наст. 

сесія; 17.06 – екз. сесія 22.12 – екз. сесія 

8 31.08 – наст. сесія; Учителі-дефектологи, учителі - предметники 

НВК, ЗДО,  спеціальних шкіл-інтернатів 
Перенесено з: 24.02 – наст. 

сесія; 16.06 – екз. сесія 21.12 – екз. сесія 

 

 

 

 

Методист навчального відділу                                 Володимир ОВЧАРЕНКО 


