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Керівникам органів управління 

освітою 

Керівникам закладів освіти 

Про проходження курсів 

підвищення кваліфікації протягом  

26 – 30 квітня 2021 року 

у КЗ СОІППО 

 

Доводимо до Вашого відома, що враховуючи рішення Державної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 22 березня 2021 року, яким з 24 березня 2021 року встановлено у 

м. Суми та Сумській області «червоний» рівень епідемічної небезпеки 

поширення COVID-19, наказу КЗ СОІППО від 23.03.2021 № 54-ОД «Про 

запровадження карантину», наказу КЗ СОІППО від 16.04.2021 № 70-ОД 

«Про особливості провадження освітнього процесу КЗ СОІППО з 26 квітня 

по 03 травня 2021 року», курси підвищення кваліфікації протягом 26 – 

30 квітня 2021 року, які планувалися за очною, очно-дистанційною 

формою навчання та виїзні курси, будуть відбуватися за 

дистанційною формою навчання з використанням Microsoft Teams 

(додаток 1). 

Просимо педагогів до 22 квітня 2021 року (включно) 

зареєструватися на курси, 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. 

Здійснити пробний вхід до відповідної команди 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 14.00 згідно розкладу 

https://mail2.online.ua/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rNNg1qckn0-V2k1VR6N2HDdAzBqXBLFHpSgT3I2EP_BUQTdVQzJITk5UTFo2QVdFT1gySTBRSFdXQy4u


Графік курсів підвищення кваліфікації КЗ СОІППО, онлайн-анкету, 

доступ до покрокової інструкції входу в команду Microsoft Teams також 

можна знайти на сайті КЗ СОІППО на головній сторінці у розділі 

Навчальна робота  Підвищення кваліфікації  Проходження курсів 

підвищення кваліфікації під час карантину у березні-квітні 2021 року. 

З питань реєстрації та входу в систему на запланованих курсах (з 

використанням Microsoft Teams) звертатись до технічного адміністратора 

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. 

 

Екзаменаційні сесії в групах «Директори ЗЗСО, інтернатних 

закладів (усіх профілів)», «Вихователі закладів дошкільної освіти» 

(куратор Лобода В.В.), «Вихователі закладів дошкільної освіти» 

(куратор Цимерман І.Л.), «Музичні керівники закладів дошкільної 

освіти», «Учителі хімії» також переведені на дистанційну форму 

навчання з використанням MICROSOFT TEAMS та також потребують 

реєстрації слухачів. 
 

 
 

Проректор з науково-педагогічної 

та навчальної роботи 
 

 

Світлана ПАНЧЕНКО 

mailto:admin@soippo.edu.ua


Додаток  

до листа КЗ СОІППО  

від 16.04.2021 № 2 3 5 / 0 3 -2 7  

 

 

Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, які будуть відбуватися за дистанційною формою 

навчання з використанням Microsoft Teams на 26 квітня – 30 квітня 2021 року  

(зі змінами) 
Заплановані курси Зміни 

Фахові курси (очно-дистанційні), (екзаменаційна сесія) 

1 
22.03-26.03 – наст. сесія; 

26.04-30.04 – екз. сесія 

Директори ЗЗСО, інтернатних закладів (усіх 

профілів) 

Екзаменаційна сесія 
переведена на 

дистанційну форму 
навчання з 

використанням 
MICROSOFT TEAMS 

2 
22.03-26.03 – наст. сесія; 

26.04-28.04 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

3 
22.03-26.03 – наст. сесія; 

26.04-28.04 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

4 
22.03-26.03 – наст. сесія; 

26.04-28.04 – екз. сесія 

Музичні керівники закладів дошкільної освіти 

5 
22.03-26.03 – наст. сесія; 

28.04-30.04 – екз. сесія 

Учителі хімії 

Фахові курси (очно-дистанційні) Переведені на 
дистанційну форму 

навчання з 

використанням 

MICROSOFT TEAMS 

1 
26.04-30.04 – наст. сесія; 

31.05-02.06 – екз. сесія 

Вихователі груп продовженого дня 

2 
26.04-30.04 – наст. сесія; 

31.05-04.06 – екз. сесія 

Керівники гуртків 

 (Липоводолинська ОТГ) 

Курси за вибором 

1 26.04-28.04 Технології розвитку критичного мислення учнів 

Переведені на 
дистанційну форму 

навчання з 
використанням 

MICROSOFT TEAMS 

2 26.04-28.04 
Формування компетентностей учнів у 

шкільному курсі фізики, математики, астрономії 

3 26.04-28.04 Педагогіка початкової школи: фінський досвід 

4 26.04-28.04 Нові додатки Google для освітнього процесу 

5 26.04-28.04 

Особливості розвитку, навчання та виховання 

дітей з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивної освіти (Князівський НВК: 

ЗОШ І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад Новослобідської сільської ради 

Путивльського району Сумської області) 

6 26.04-28.04 

Використання онлайн - інструментів в 

освітньому процесі (Конотопська міська рада; 

Методичний кабінет) 

7 28.04-30.04 
Формувальне оцінювання навчальних досягнень 

учнів молодшого шкільного віку 

 

 
 

Проректор з науково-педагогічної 

та навчальної  роботи 

 

Світлана ПАНЧЕНКО 


