
 

Сумська обласна рада 

Департамент освіти і науки  

Сумської обласної державної адміністрації 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

                                                          НАКАЗ 

16.04.2021                                             м. Суми                                        № 70-ОД  

 

Про особливості провадження  

освітнього процесу КЗ СОІППО  

з  26 квітня по 03 травня 2021 року 

 

На виконання 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» та враховуючи 

особливості провадження освітнього процесу під час карантинних заходів  

 

НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити графік курсів підвищення кваліфікації КЗ СОІППО на 

період з 26 квітня по 03 травня 2021 року зі змінами (додаток 1). 

2. Забезпечити виконання освітніх програм курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, підготовки студентів за всіма 

спеціальностями шляхом організації освітнього процесу із використанням 

технологій дистанційного навчання (до 03.05.2021 року). 

3. Проректору з науково-педагогічної та навчальної роботи 

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

до керівників місцевих органів управління освітою, керівників закладів освіти 

та здійснити необхідні організаційні заходи щодо онлайн-реєстрації слухачів на 

курси (до 19.04.2021 року).  

4. Завідувачам кафедр інституту, завідувачу навчального відділу Головач 

Е.В. інформувати працівників щодо продовження режиму дистанційної роботи 

у відповідності до графіків чергування (до 19.04.2021 року), здійснювати 

постійний контроль за організацією освітнього процесу за дистанційною 

формою навчання та за виконанням науково-педагогічними працівниками 

індивідуальних планів роботи. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Ректор                                                                         Юрій НІКІТІН 



 
 

Наказ підготовлено:  

 

  

______________ С.ПАНЧЕНКО __________ проректор з науково-педагогічної 

та навчальної роботи 

З наказом ознайомлені:  

 

  

______________ Е. ГОЛОВАЧ __________ завідувач навчального відділу 

______________ А. ВОЗНЮК __________ завідувач кафедри психології 

______________ Г. ЄФРЕМОВА __________ завідувач кафедри педагогіки, 
спеціальної освіти та 

менеджменту 

______________ С. ДРАНОВСЬКА __________ в.о. завідувача кафедри соціально-

гуманітарної освіти 

______________ Л. ПЕТРОВА   __________ в.о. завідувача кафедри освітніх та 

інформаційних технологій 

______________ Л. СЄРИХ __________ в.о. завідувача кафедри теорії і 

методики змісту освіти 
 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ КЗ СОІППО 

від 16.04.2021 № 70-ОД 

 

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 


