
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ КЗ СОІППО 

від 17.12.2020. № 185-ОД 

 

 

Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу Сумський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти зі змінами  

на 25 січня - 29 січня 2021 року 

 
Заплановані курси Зміни 

Курси за вибором 

 

Слухачі 

переведені 

на дистанційну 

форму навчання з 

використанням 

MICROSOFT 

TEAMS  

1 25.01-27.01 Сучасні педагогічні технології (Охтирська 

загальноосвітня школа  І – ІІ ступенів № 9 Охтирської 

міської ради  Сумської області) 

2 25.01-27.01 Технології розвитку критичного мислення учнів 

(Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської 

міської ради) 

3 25.01-27.01 Сучасні підходи до організації та проведення уроків 

фізичної культури (Комунальний заклад Сумської 

обласної ради - Шосткинський ліцей-інтернат 

спортивного профілю) 

4 25.01-27.01 Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів 

молодшого шкільного віку (Комунальна установа 

Сумський спеціальний навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад № 37 «Зірочка» Сумської міської ради) 

5 25.01-27.01 Упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в 

освітній процес початкової школи (Комунальна установа 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 

Сумської міської ради, Сумської області) 

6 25.01-27.01 Актуальні питання викладання іноземної мови 

(Комунальна установа Сумська класична гімназія 

Сумської міської ради) 

7 25.01-27.01 Особливості навчання цифрових поколінь «Z» та «A» 

(Комунальна організація (установа, заклад) 

«Шосткинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

12 Шосткинської міської ради Сумської області».) 

8 25.01-27.01 Основи загальної правової підготовки працівників закладів 

освіти (Державний ліцей-інтернат з посиленою 

військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» 

імені І.Г. Харитоненка) 

9 25.01-27.01 Гіперактивні учні: освітній процес у розрізі інклюзивного 

навчання та особистісного потенціалу в сучасному просторі 

(Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 29 Сумської міської ради, Сумської 

області) 

10 25.01-27.01 Технології розвитку емоційного інтелекту в сучасному 

освітньому процесі (Комунальна установа Сумська 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №18 Сумської 

міської ради) 

 

11 25.01-27.01 Професійне вигорання у педагогів та його профілактика 

(Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 29 Сумської міської ради, Сумської 

області) 



12 25.01-27.01 Використання онлайн -інструментів в освітньому процесі 

(Конотопська міська рада; Методичний кабінет) 

13 25.01-27.01 Нові додатки Google для освітнього процесу (Сумський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 19 

 ім. М.С. Нестеровського  Сумської міської ради) 

14 25.01-27.01 Медіаграмотність учасників освітнього процесу 

(Роменський фаховий коледж Сумського національного 

аграрного університету) 
 
 

Проректор з науково-педагогічної 

та навчальної  роботи     Світлана ПАНЧЕНКО 


