
 

Сумська обласна рада 

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

19.10.2020 м. Суми № 144-ОД 
 

Про особливості провадження 

освітнього процесу КЗ СОІППО 

протягом 26 жовтня-15 листопада 2020 року 

 

На   виконання   Постанови   Кабінету  Міністрів  України  від  11.03.2020 

№ 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину 

та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Кабінету Міністрів України від 

13.10.2020  № 956  «Про  внесення  змін  до  постанови  Кабінету  Міністрів 

України від 22 липня 2020 р. № 641» щодо продовження карантину до 31 

грудня 2020 року , рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 12.10.2020 року, яким рекомендовано 

закладам вищої освіти перейти з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року на 

дистанційну  форму  навчання,  наказу  КЗ  СОІППО  від  19.10.2020  № 143-ОД 

«Про продовження карантину» та враховуючи особливості провадження 

освітнього процесу викладачами кафедр КЗ СОІППО під час карантинних 

заходів щодо недопущення коронавірусної інфекції 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити щотижневі графіки курсів підвищення кваліфікації КЗ 

СОІППО на 26.10.2020 - 15.11.2020 року зі змінами (додатки1-3). 

2. Забезпечити виконання освітніх програм курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників відповідно до затверджених графіків із 

використанням технологій дистанційного навчання (MICROSOFT TEAMS), що 

не передбачатиме відвідування інституту викладачами та слухачами (до 

16.11.2020 року). 

3. Забезпечити виконання освітніх програм підготовки студентів за всіма 

спеціальностями шляхом організації освітнього процесу із використанням 

технологій дистанційного навчання (MICROSOFT TEAMS), що не 

передбачатиме відвідування інституту викладачами та студентами (до 

16.11.2020 року). 



4. Перенести сесію студентів І курсу заочної форми навчання 

спеціальності Менеджмент з 02.11. - 08.11.2020 року на 21.12. - 24.12.2020 року. 

5. Проректору   з   науково-педагогічної    та    навчальної    роботи  

доц. Панченко С.М. довести графіки курсів підвищення кваліфікації зі змінами 

на 26.10.2020 - 15.11.2020 до керівників місцевих органів управління освітою, 

керівників закладів освіти та здійснити необхідні організаційні заходи щодо 

онлайн-реєстрації слухачів на курси (додаток 1 - до 21.10.2020; додаток 2 - до 

29.10.2020; додаток 3 - до 05.11.2020). 

6. Декану  факультету  підвищення   кваліфікації   та   перепідготовки 

доц. Захаровій  І.О.,   завідуючим   кафедр   інституту   доц.   Вознюк   А.В., 

доц. Петровій Л.Г., доц. Сєрих Л.В., доц. Драновській С.В., Єфремовій Г.Л. 

забезпечити: 

1) інформування науково-педагогічних працівників та лаборантів кафедр, 

здобувачів освіти щодо особливостей організації освітнього процесу протягом 

26 жовтня-15 листопада 2020 року (до 21.10.2020 року); 

2) контроль за виконанням науково-педагогічними працівниками кафедр 

навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи та дотриманням 

встановлених зобов’язань під час режиму дистанційної роботи на дому 

(постійно). 

7. Завідувачу навчального відділу Головач Е.В. забезпечити: 

1) продовження гнучкого (дистанційного) режиму роботи працівників 

навчального відділу, що не передбачає відвідування ними інституту, але 

передбачає дотримання працівниками під час режиму дистанційної роботи на 

дому зобов’язань виконувати посадові обов’язки, передбачені трудовим 

договором (до 16.11.2020 року); 

2) якісну організацію освітнього процесу за дистанційною формою 

навчання (з використанням MOODLE та MICROSOFT TEAMS), координування 

та контроль за виконанням науково-педагогічними працівниками 

індивідуальних планів роботи (постійно). 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
 

Ректор Юрій НІКІТІН 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ КЗ СОІППО 

 від 19.10.2020 року № 144-ОД 
 

Графік 

курсів підвищення кваліфікації 

комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти зі змінами 

на 26-30 жовтня 2020 року 

 

Заплановані курси Зміни 

Фахові курси 

1 
26.10-30.10 – наст. сесія; 

30.11-02.12 – екз. сесія 

Учителі фізичної культури та предмета  

«Захист Вітчизни» Переведені на 

дистанційну форму 

навчання з 

використанням 

MICROSOFT TEAMS 

2 
26.10-30.10 – наст. сесія; 
30.11-02.12 – екз. сесія 

Музичні керівники закладів дошкільної 
освіти 

3 
26.10-30.10 – наст. сесія; 

30.11-04.12 – екз. сесія 

Заступники директора з навчально-виховної 

роботи (усіх спеціальностей) 

Фахові курси ПК (екзаменаційні сесії) 

1 
21.09-25.09 – наст. сесія; 

26.10-28.10 – екз. сесія 

Учителі російської мови, зарубіжної 

літератури Слухачі  

не реєструються на  

MICROSOFT TEAMS 

Очне навчання 

відбуватись не буде. 

Слухачам курсів 

потрібно обов’язково 

надіслати куратору 

групи випускні творчі 

роботи (проекти 

статей). 

Свідоцтва про ПК 

можна буде забрати на 

кафедрі після 

закінчення карантину. 

2 
21.09-25.09 – наст. сесія; 

26.10-28.10 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

3 
21.09-25.09 – наст. сесія; 

28.10-30.10 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

4 
21.09-25.09 – наст. сесія; 

28.10-30.10 – екз. сесія 

Учителі історії та суспільних дисциплін 

5 
21.09-25.09 – наст. сесія; 

28.10-30.10 – екз. сесія 

Учителі трудового навчання, креслення, 

предмета  «Технології» (технічні види праці) 

6 
21.09-25.09 – наст. сесія; 

28.10-30.10 – екз. сесія 

Керівники гуртків туристично-краєзнавчого 
напряму 

7 
14.09-18.09. – наст. сесія; 

26.10 - 28.10 – екз. сесія 

Вихователі ГПД 

8 
14.09-18.09. – наст. сесія; 
26.10 - 28.10 – екз. сесія 

Керівники гуртків технічного напряму 

Експрес-курси 

1 26.10 - 28.10  

«Методика викладання основ здоров’я в 

основній школі на засадах розвитку життєвих 
навичок» (для вчителів основ здоров’я 

основної школи) 

Перенесено  на : 

07.12.-11.12.2020 

Курси за вибором 

1 26.10-28.10 

Microsoft Office 365 в закладах освіти 

(Ямпільська районна рада; Свеська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 

«ліцей» Ямпільської районної ради 

Сумської області) 

Заплановані на 

дистанційну форму 

навчання з 

використанням 

MICROSOFT TEAMS 

2 26.10-28.10 

Microsoft Office 365 в закладах освіти 

(Ямпільська районна рада; Свеська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 

«ліцей» Ямпільської районної ради 

Сумської області) 

Курси за вибором 

1 26.10-28.10 

Особливості інтегрованого навчання 

молодших школярів в умовах Нової 
української школи (Шосткинська міська 

рада; Методичний кабінет) 

 

 

 

Переведені на 

дистанційну форму 

навчання з 
2 26.10-28.10 

Дорожні карти НУШ (Комунальний заклад   

Сумської обласної ради - Глухівський ліцей-

інтернат з посиленою військово-фізичною 



 

підготовкою) використанням 

MICROSOFT TEAMS 

3 26.10-28.10 

Професійне вигорання у педагогів та його 
профілактика (Комунальна установа 

Сумської обласної ради – Cумський 

обласний центр комплексної реабілітації 

для дітей та осіб з інвалідністю) 

4 26.10-28.10 

Інформаційно-цифрова компетентність 

педагога: реалізація освітнього процесу 

(Хотінська селищна рада) 

5 26.10-28.10 

Основи та технології розвитку критичного 

мислення учнів Нової української школи 

(Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 10 Роменської міської ради 

Сумської області) 

6 26.10-28.10 

Організація проектної діяльності учнів в 

закладах загальної середньої освіти                 

(Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 7 Роменської міської ради 

Сумської області ) 

7 26.10-28.10 

Особливості розвитку навчання та виховання 
дітей з особливими потребами в умовах 

інклюзивної освіти (Білопільська 

спеціалізова школа  І-ІІІ ступенів  № 1 

Білопільсокої міської ради Сумської 

області) 

8 28.10-30.10 
Медіаграмотність учасників освітнього 

процесу 

9 28.10-30.10 

Технологія реалізації інклюзивної освіти 

(Кролевецька міська рада; Методичний 

кабінет) 

10 28.10-30.10 

Інформаційно-цифрова компетентність 
педагога: реалізація освітнього процесу 

(Сумська міська рада; Методичний 

кабінет) 

https://kid.sumy.ua/
https://kid.sumy.ua/
https://kid.sumy.ua/
https://kid.sumy.ua/


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ КЗ СОІППО 

 від 19.10.2020 року № 144-ОД 
 

Графік 

курсів підвищення кваліфікації 

комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти зі змінами 

на 02-06 листопада 2020 року 

 

Заплановані курси Зміни 

Фахові курси 

1 
02.11-06.11 – наст. сесія; 

07.12-09.12 – екз. сесія 

Учителі англійської мови 

Переведені на 

дистанційну форму 

навчання з 

використанням 

MICROSOFT TEAMS 

2 
02.11-06.11 – наст. сесія; 

07.12-09.12 – екз. сесія 

Учителі математики 

3 
02.11-06.11 – наст. сесія; 
07.12-09.12 – екз. сесія 

Вихователі ЗОШ – інтернатів 

4 
02.11-06.11 – наст. сесія; 
07.12-09.12 – екз. сесія 

Директори, заступники директорів, завідуючі 

відділами закладів позашкільної освіти 

5 
02.11-06.11 – наст. сесія; 

07.12-11.12 – екз. сесія 

Директори навчально-виховних комплексів, 

завідувачі філій (усіх спеціальностей) 

6 
02.11-06.11 – наст. сесія; 

07.12-11.12 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

(Шосткинська міська рада; Методичний 

кабінет) 

Фахові курси ПК (екзаменаційні сесії) 

1 
21.09-25.09 – наст. сесія; 

02.11-04.11 – екз. сесія 

Учителі, викладачі музичного мистецтва, 
художньої культури та інтегрованого курсу 

«Мистецтво» 

 

Слухачі 

не реєструються на  

MICROSOFT TEAMS 

Очне навчання 

відбуватись не буде. 

Слухачам курсів 

потрібно обов’язково 

надіслати куратору 

групи випускні творчі 

роботи (проекти 

статей). 

Свідоцтва про ПК 

можна буде забрати на 

кафедрі після 

закінчення карантину. 

2 
28.09-02.10 – наст. сесія; 

02.11-04.11 – екз. сесія 

Учителі початкових класів 

3 
28.09-02.10 – наст. сесія; 

02.11-04.11 – екз. сесія 

Учителі початкових класів 

4 
28.09-02.10 – наст. сесія; 

02.11-06.11 – екз. сесія 

Завідуючі,  вихователі закладів дошкільної 
освіти 

Проблемно-тематичні курси ПК (екзаменаційна сесія) 

1 
28.09-02.10 – наст. сесія; 

02.11-06.11 – екз. сесія 

«Індивідуальна програма розвитку - 

основний документ реалізації інклюзивної 
освіти» (для вчителів різних спеціальностей, 

вихователів та асистентів) 

Курси за вибором 

1 02.11-04.11 

Особистісно-професійна компетентність 

педагога в умовах Нової української школи 

(Конотопська міська рада; Методичний 

кабінет)  

 

Переведені на 

дистанційну форму 

навчання з 

використанням 

MICROSOFT TEAMS 

2 02.11-04.11 

Інноваційні технології в роботі практичного 

психолога Нової української школи  

(Конотопська міська рада; Методичний 

кабінет) 

3 02.11-04.11 

Педагогіка партнерства: від взаємодії до 

конструктивної співпраці  

(Конотопська міська рада; Методичний 

кабінет) 

4 02.11-04.11 
Використання інтерактивних дошок в 

освітньому процесі (Шосткинська міська 



 

рада; Методичний кабінет)) 

5 02.11-04.11 

Нові додатки  Google для освітнього процесу 

(Охтирський фаховий коледж Сумського 

національного аграрного університету 

Охтирської міської ради Сумської області) 

6 04.11-06.11 
Специфіка викладання історії та суспільних 

дисциплін в умовах Нової української школи 

7 04.11-06.11 

Методологічні основи викладання 

української мови та літератури в Новій 
українській школі: концептуальні 

положення, специфіка, інструментарій 

8 04.11-06.11 
Розвиток креативної компетентності 
педагогічних працівників у системі 

неперервної освіти (практикум, тренінг) 

9 04.11-06.11 

Особливості розвитку, навчання та 

виховання дітей з особливими освітніми 
потребами в умовах інклюзивної освіти 

(Шосткинська міська рада; Методичний 

кабінет) 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ КЗ СОІППО 

 від 19.10.2020 року № 144-ОД 

 

Графік 

курсів підвищення кваліфікації 

комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти зі змінами 

на 09-13 листопада 2020 року 

 

Заплановані курси Зміни 

Фахові курси 

1 
09.11-13.11 – наст. сесія; 

14.12-16.12 – екз. сесія 

Учителі української мови та літератури  

Переведені на 

дистанційну форму 

навчання з 

використанням 

MICROSOFT TEAMS 

2 
09.11-13.11 – наст. сесія; 

14.12-16.12 – екз. сесія 

Учителі початкових класів 

3 
09.11-13.11 – наст. сесія; 
14.12-16.12 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

4 
09.11-13.11 – наст. сесія; 
14.12-16.12 – екз. сесія 

Вихователі груп продовженого дня 

5 
09.11-13.11 – наст. сесія; 

14.12-16.12 – екз. сесія 

Логопеди ЗЗСО, спеціальних шкіл-інтернатів 

6 
09.11-13.11 – наст. сесія; 
14.12-18.12 – екз. сесія 

Керівники гуртків (Роменська міська рада; 

Методичний кабінет) 

7 
09.11-13.11 – наст. сесія; 

16.12-18.12 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

Фахові курси ПК (екзаменаційні сесії) 

1 
05.10-09.10 – наст. сесія; 

09.11-11.11 – екз. сесія 
Учителі історії та суспільних дисциплін 

Слухачі  

не реєструються на  

MICROSOFT TEAMS 

Очне навчання 

відбуватись не буде. 

Слухачам курсів 

потрібно обов’язково 

надіслати куратору 

групи випускні творчі 

роботи (проекти 

статей). 

Свідоцтва про ПК 

можна буде забрати на 

кафедрі після 

закінчення карантину. 

2 
05.10-09.10 – наст. сесія; 

09.11-13.11 – екз. сесія 

Заступники директора з навчально-виховної 

роботи (усіх спеціальностей) 

Курси за вибором 

1 09.11-11.11 

Актуальні питання професійної діяльності 
вчителів математики, фізики і астрономії 

старшої школи в умовах Нової української 

школи 
Переведені на 

дистанційну форму 

навчання з 

використанням 

MICROSOFT TEAMS 

2 09.11-11.11 

Інформаційно-цифрова компетентність 

педагога: реалізація освітнього процесу 

(Роменський фаховий коледж Державного 

вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет   

ім. В.Гетьмана»Роменської міської ради 

Сумської області) 

3 11.11-13.11 
Нормативно правова підтримка освітньої 

діяльності навчального закладу освіти в 



 

 

 
 

умовах реформування освіти 
 

4 11.11-13.11 
Природничо-географічна освіта в контексті 

вимог Нової української школи 

5 11.11-13.11 
Нові додатки  Google для освітнього процесу 

(Шосткинська міська рада; Методичний 

кабінет) 
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