
 

Сумська обласна рада 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
Сумська область, Сумський район, с. Косівщина, вул. Шкільна, 17а. 

Адреса для листування: вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, 40007, тел. /факс (0542) 33-40-67 

Е-mail: sumy.oippo@gmail.com Код ЄДРПОУ 02139771 

 

23.11.2020 №620/11-10                                                          На  № _________ від ___________  

 

 Учасникам дистанційної 

едукації з питань організації 

функціонування центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників  

 

Про тематичне навчання з питань 

організації та функціонування центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівників  

 

 

Відповідно до листа Сумського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти від 14.09.2020 № 492/11-10 у період з 25.01.2020 по 

29.01.2020 буде проведена дистанційна едукація з питань організації 

функціонування центрів професійного розвитку педагогічних працівників 

(модератор – Удовиченко І.В., проректор з науково-педагогічної та 

методичної роботи Сумського ОІППО). 

Покрокова інструкція слухачу як пройти навчання на платних курсах у 

КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (за 

кошти фізичних (юридичних ) осіб) додається. 

За результатами навчання учасники отримають сертифікат (30 годин). 

Додаток до листа на 3 арк. 

 

 

Ректор        Юрій НІКІТІН 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Удовиченко 65 64 95 
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Додаток  

до листа Сумського ОІППО 

                                                                            від 23.11.2020 №620/11-10 

 

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ СЛУХАЧУ 

як пройти навчання на платних курсах у КЗ СОІППО 

(за кошти фізичних (юридичних ) осіб)? 

 

Для навчання на платних курсах підвищення кваліфікації за обраною 

Вами освітньою програмою – необхідно здійснити наступні кроки: 

1. Отримайте лист-запрошення та тематичний пакет матеріалів із 

дистанційної едукації, що надійде на вказану Вами в анкеті онлайн-реєстрації 

електронну пошту (за 10 днів до початку події). 

2. Оплатіть за навчання (вартість – 360 грн). 

2.1. Оплата може бути здійснена через інтернет в онлайн формі: 

1) зайдіть на сайт Сумського ОІППО www.soippo.edu.ua та знайдіть 

кнопку «Платні освітні послуги» у правій колонці сайту 

 

 

 

 

 

 

http://www.soippo.edu.ua/


 

2) на сторінці послуг натисніть на кнопку «Оплатити онлайн» сервісу 

Приват24 та, обравши пункт «Оплата за навчання», заповніть 

необхідну інформацію та здійсніть платіж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Оплата також може бути здійснена за реквізитами: 

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти. 

Код ЄДРПОУ: 02139771 

Банк: Державна казначейська служба України м. Київ 

Р/р: UA298201720314291003201019301 

2.3.  Копію документу про оплату надішліть на електронну адресу 

golodalina89@gmail.com не пізніше як за 10 днів до початку події. 

3. Підтвердіть свою участь або попередьте про свою відсутність, 

надіславши зворотню відповідь на лист-запрошення (за три дні до початку 

події). 

4. Зверніть увагу: 

1) проїзд та проживання (у разі потреби) покриваються коштом 

слухачів курсів; 

2) з питань поселення в м. Суми звертатись (у разі потреби) до 

завідувача гуртожитком Гресс Тетяни Анатоліївни за телефоном 0665546629; 

3) кошти, у разі відсутності учасника в зазначеній події, не 

повертаються; 

4) після дистанційної едукації слухач отримує друкований 

(електронний) сертифікат, який може бути врахований під час чергової 

атестації (учасник, який відвідував заходи в межах події менше від 50 %, 

сертифікат не отримує); 

5) організатори залишають за собою право скасувати або перенести 

навчання через недостатню наповнюваність навчальної групи або в 

результаті непередбачуваних, інших подій. 
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