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01.10.2021 № 465/03-27  На № від ___________ 
 

Керівникам органів управління 

освітою 

Керівникам закладів освіти 

Про проходження курсів 

підвищення кваліфікації протягом 

 11 жовтня – 15 жовтня 2021 року 

у КЗ СОІППО 

Доводимо до Вашого відома, що на виконання Постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), рішення ректорату  

КЗ СОІППО від 22 .09.2021 р., наказу КЗ СОІППО від 22.09.2021 р. № 161-ОД  

«Про проходження виїзних курсів підвищення кваліфікації протягом 27 вересня 

– 01 листопада 2021 року у КЗ СОІППО», наказу КЗ СОІППО від 30.09.2021 р. 

№ 174-ОД «Про особливості роботи інституту під час «жовтого» рівня 

епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  всі курси підвищення кваліфікації 

протягом 11 жовтня – 15 жовтня 2021 року будуть відбуватися за 

дистанційною формою навчання з використанням Microsoft Teams 

(додаток1). 

Просимо педагогів до 1000 7 жовтня 2021 року 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 

https://mail2.online.ua/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rNNg1qckn0-V2k1VR6N2HNPqHgTZLSZGsLhZijPSbyBUQzBXM044SFlJN09CUEZNR01NT0s1NUlHVy4u


 

 

курси підвищення кваліфікації та безпосереднє навчання у своїй навчальній 

команді) відбуватиметься згідно розкладу. Початок занять – о 8.00 або о 14.00. 

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 за дистанційною формою з 27 вересня по 31 грудня 2021 року. 

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

використанням Microsoft Teams) звертатись до навчального відділу КЗ СОІППО 

(сектор дистанційної освіти) на e-mail: nushsoippo@gmail.com, мобільний 

телефон 098-925-67-54. 

Екзаменаційні сесії в групах «Учителі англійської мови», «Вихователі 

закладів дошкільної освіти», «Асистент вихователя інклюзивного навчання», 

«Керівники гуртків декоративно-ужиткового напряму», які розпочинались як 

очно-дистанційні, також переведені на дистанційну форму навчання з 

використанням Microsoft Teams. Посилання на заняття будуть розіслані 

кураторами слухачам курсів та розміщені на офіційному сайті інституту у 

розділі Навчальна робота  Підвищення кваліфікації  Проходження 

курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою з 27 вересня по 

31 грудня 2021 року. 

 

 

 

Проректор з науково-педагогічної 

та навчальної роботи           Світлана ПАНЧЕНКО 
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                                                                                                                                     Додаток                                                                                                                                    

                                                                                                                               до листа КЗ СОІППО  

01.10.2021 № 465/03-27 

 

Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, які будуть відбуватися за дистанційною формою 

навчання з використанням Microsoft Teams  

на 11 жовтня – 15 жовтня 2021 року 

 
Заплановані курси Зміни 

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

1 06.09-10.09 – 

наст. сесія; 

11.10-13.10 – 

екз. сесія 

Учителі англійської мови 

Онлайн-анкету 
заповнювати 

НЕ 
ПОТРІБНО! 

 
Переведені на 
дистанційну 

форму 
навчання з 

використанням 
MICROSOFT 

TEAMS 

2 06.09-10.09 – 

наст. сесія; 

11.10-13.10 – 

екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

3 06.09-10.09 – 

наст. сесія; 

11.10-13.10 – 

екз. сесія 

Асистент вихователя інклюзивного навчання 

4 06.09-10.09 – 

наст. сесія; 

11.10-13.10 – 

екз. сесія 

Керівники гуртків декоративно-ужиткового напряму 

Курси за вибором  (дистанційні) 
1 11.10-13.10 Профілактика дитячої агресивності та жорстокості (булінгу) в 

освітньому середовищі 

Переведені на 
дистанційну 

форму 
навчання з 

використанням 
MICROSOFT 

TEAMS 

2 11.10-13.10 Методика викладання футболу в закладах загальної середньої освіти 
3 11.10-13.10 Формування компетентностей учнів у шкільному курсі фізики, 

математики, астрономії 
4 11.10-13.10 Методологічні основи викладання української мови та літератури в 

Новій українській школі: концептуальні положення, специфіка, 

інструментарій   
5 11.10-13.10 Інноваційні техніки та технології в роботі практичного психолога 

6 11.10-13.10 Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в 

освітньому процесі 
7 11.10-13.10 Моделювання шкіл здоров’я в закладі освіти 

Додатковий наказ № 102-ОД 

Курси за вибором (виїзні) (дистанційні) 

1 11.10-13.10 Інтегроване навчання як чинник розвитку пізнавальної активності 

здобувачів освіти (Комунальна установа Сумська СШ   І-ІІІ ступенів 

№ 9, Сумська міська рада, Сумської області) 

Переведені на 
дистанційну 

форму 
навчання з 

використанням 
MICROSOFT 

TEAMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переведені на 

2 11.10-13.10 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти (Комунальна 

установа Сумська СШ     І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка 

Сумської міської ради) 
3 11.10-13.10 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти (Комунальна 

установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. 

В.Стрельченка, м. Суми, Сумської області) 
4 11.10-13.10 Креативність як основа розвитку інноваційної особистості в умовах 

нової української школи (Куземинська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Героя 

Радянського Союзу В.Д. Шаренка Грунської сільської ради 

Охтирського району Сумської області 



5 11.10-13.10 Організація освітнього процесу молодших школярів в умовах Нової 

української школи (Буринський; 

Методичний кабінет) 

дистанційну 
форму 

навчання з 
використанням 

MICROSOFT 
TEAMS 

6 11.10-13.10 Гіперактивні учні: освітній процес у розрізі інклюзивного навчання та 

особистісного потенціалу в сучасному просторі (Комунальний заклад 

Березівської сільскої ради «Слоутський навчально-виховний 

комплекс: загально-освітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад «Волошка») 
7 11.10-13.10 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти (Охтирська ЗОШ  І-

ІІІ ступенів № 11 Охтирської міської ради Сумської області) 
8 11.10-13.10 Використання інтерактивних дошок в освітньому процесі (Білопільська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 Білопільської районної ради 

Сумської області) 
9 11.10-13.10 Медіаграмотність учасників освітнього процесу (Андріяшівський 

ліцей-заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Андріяшівської 

сільської ради Роменського району Сумської області) 

Перенесені 
1 

11.10-13.10 

Професійне вигорання у педагогів та його профілактика (Комунальна 

установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. 

В.Стрельченка, м. Суми, Сумської області)  

Перенесено на 

22.11.-

24.11.2021) 
2 

11.10-13.10 Основи домедичної допомоги  
Перенесено до 

кінця 

карантину 

 

 
 

 

Завідувач навчального відділу    Ельвіра ГОЛОВАЧ 
                                                                                                      

 


