
 

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 

 

 

23.10.2020 № 565/03-27 На  №  від    

 

Керівникам органів 

управління освітою 

Керівникам закладів освіти 

області 

Про проходження курсів 

підвищення кваліфікації протягом 

02-06 листопада 2020 року 

у КЗ СОІППО 
 

Доводимо до Вашого відома, що 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», 

рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 09.10.2020 року, яким з 12 жовтня 2020 року 

встановлено у м. Суми Сумської області «червоний» рівень епідеміологічної 

небезпеки поширення COVID-19, 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», наказу КЗ СОІППО від 19.10.2020 № 144-ОД «Про особливості 

провадження освітнього процесу в КЗ СОІППО 

mailto:sumy.oippo@gmail.com


протягом 26 жовтня-15 листопада 2020 року» внесені зміни до графіку курсів 

підвищення кваліфікації на 02-06 листопада 2020 року (додаток 1). 

Просимо педагогів до 28 жовтня 2020 року (включно) зареєструватися на 

курси, які переведені на дистанційне навчання з використанням Microsoft Teams, 

заповнивши онлайн-анкету та ознайомитись з покроковою інструкцією входу в 

систему дистанційного навчання Microsoft Teams (додаток 2). 

Після реєстрації, не пізніше ніж за день до початку курсів, на електронну 

адресу педагога буде надіслано логін, пароль та інструкцію. 

Перший раз здійснити вхід у дистанційну систему навчання Microsoft 

Teams потрібно за день до початку навчання. Дата і час початку роботи курсів 

(зарахування на курси підвищення кваліфікації та безпосереднє навчання у своїй 

навчальній команді) відбуватиметься згідно розкладу. 

Початок занять – о 9.30 або о 14.00 згідно розкладу занять. 

Графік курсів підвищення кваліфікації КЗ СОІППО з внесеними змінами, 

онлайн-анкету, доступ до покрокової інструкції також можна знайти на сайті  КЗ 

СОІППО на головній сторінці у розділі: Навчальна робота      Підвищення 

кваліфікації    Проходження курсів підвищення кваліфікації під  час 

карантину в жовтні-листопаді 2020 року. 

З технічних питань звертатись до Хурсенка Андрія Сергійовича на e-mail: 

admin@soippo.edu.ua 

 

Просимо звернути увагу на те, що реєструватися на запропоновані 

курси можуть тільки ті педагоги, які були подані в замовленнях на курси 

підвищення кваліфікації раніше. 

 

 
Проректор Світлана ПАНЧЕНКО 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rNNg1qckn0-V2k1VR6N2HDdAzBqXBLFHpSgT3I2EP_BUMFpON1JLTlBIU09CS0cwTVY0T0VDNDhTRC4u
mailto:admin@soippo.edu.ua


 

 

                                 

Графік 

курсів підвищення кваліфікації 

 

Додаток 1 

до листа КЗ СОІППО 
23.10.2020 № 565/03-27

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) 



Додаток 2 

до листа КЗ СОІППО 
23.10.2020 № 565/03-27 

 

Доступ до інструкції 

для входу у MICROSOFT TEAMS на 02-06 листопада2020 року 

 

Навчання засобами MICROSOFT TEAMS 

Термін 

проходження курсів 

 

Спеціальність 

слухачів 

Посилання на інструкцію для реєстрації в MICROSOFT TEAMS 
Дата і час 

початку 

роботи курсів 

Фахові курси ПК  

1 02.11-06.11 – наст. сесія 

Учителі англійської мови http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8 

%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D 

1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4 

%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20 
%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf 

02.11.2020 

 

Згідно розкладу 

о 9.30 год. 

або 

о 14.00 год. 

 
 

2 02.11-06.11 – наст. сесія 

Учителі математики http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8 

%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D 

1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4 

%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20 
%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf 

3 02.11-06.11 – наст. сесія 

Вихователі ЗОШ – 

інтернатів 
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8 

%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D 

1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4 

%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20 

%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf 

4 02.11-06.11 – наст. сесія 

Директори, заступники 

директорів, завідуючі 

відділами закладів 

позашкільної освіти 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8 

%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D 

1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4 

%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20 

%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf 

5 02.11-06.11 – наст. сесія 

Директори навчально-

виховних комплексів, 

завідувачі філій (усіх 

спеціальностей) 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8 

%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D 

1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4 

%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
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6 02.11-06.11 – наст. сесія 

Вихователі закладів 

дошкільної освіти 

(Шосткинська міська 

рада; Методичний 

кабінет) 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8 

%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D 

1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4 

%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20 

%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf 

Курси за вибором  

1 02.11-04.11 

Особистісно-професійна 

компетентність педагога в 

умовах Нової української 

школи  

(Конотопська міська 

рада; Методичний 

кабінет) 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8 

%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D 

1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4 

%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20 

%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf 

 

 

 

 

02.11.2020 

 

Згідно розкладу 

о 9.30 год. 

або 

о 14.00 год. 

 

 

 

 
 

2 02.11-04.11 

Інноваційні технології в 

роботі практичного 

психолога Нової 

української школи   

(Конотопська міська 

рада; Методичний 

кабінет) 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8 

%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D 

1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4 

%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20 

%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf 

3 02.11-04.11 

Педагогіка партнерства: 

від взаємодії до 

конструктивної співпраці  

(Конотопська міська 

рада; Методичний 

кабінет) 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8 

%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D 

1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4 

%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20 

%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf 

4 02.11-04.11 

Використання 

інтерактивних дошок в  

освітньому процесі  

(Шосткинська міська 

рада; Методичний 

кабінет) 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8 

%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D 

1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4 

%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20 

%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf 

5 02.11-04.11 

Нові додатки  Google для 

освітнього процесу 

(Охтирський фаховий 

коледж Сумського 

національного аграрного 

університету 

Охтирської міської ради 

Сумської області) 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8 

%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D 

1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4 

%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20 

%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
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http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf


 
 

 

6 04.11-06.11 

Специфіка викладання 

історії та суспільних 

дисциплін в умовах Нової 

української школи 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8 

%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D 

1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4 

%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20 

%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf 

 

 

 

04.11.2020 

 

Згідно розкладу 

о 9.30 год. 

або 

о 14.00 год. 

 

 

7 04.11-06.11 

Методологічні основи 

викладання української 

мови та літератури в 

Новій українській школі: 

концептуальні положення, 

специфіка, інструментарій 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8 

%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D 

1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4 

%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20 

%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf 

8 04.11-06.11 

Розвиток креативної 

компетентності 

педагогічних працівників 

у системі неперервної 

освіти (практикум, 

тренінг) 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8 

%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D 

1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4 

%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20 

%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf 

9 04.11-06.11 

Особливості розвитку, 

навчання та виховання 

дітей з особливими 

освітніми потребами в 

умовах інклюзивної освіти 

(Шосткинська міська 

рада; Методичний 

кабінет) 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8 

%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D 

1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4 

%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20 

%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf 

http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2020/04/02/novyna1/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%20Microsoft%20Teams.pdf

