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18.10.2021    №  503/03-27  На № від   
 

Керівникам органів управління 

освітою 

Керівникам закладів освіти 

Про проходження курсів 

підвищення кваліфікації протягом 

 25 жовтня – 29 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 

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

епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», наказу КЗ СОІППО від 07.10.2021 

№188-ОД «Про внесення змін до наказу від 30.09.2021 №174-ОД «Про 

особливості роботи інституту під час «жовтого» рівня епідемічної небезпеки 

поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», курси підвищення кваліфікації, які 

планувались на базі КЗ СОІППО протягом 25 жовтня – 29 жовтня 2021 

року, відбуватимуться за очною (очно-дистанційною) формою навчання. 

Виїзні курси підвищення кваліфікації відбуватимуться за дистанційною 

формою навчання з використанням Microsoft Teams (додаток 1). 
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Просимо педагогів, що були подані в замовленні на виїзні курси, до 1000 

22 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 курси підвищення кваліфікації 

та безпосереднє навчання у своїй навчальній команді) відбуватиметься згідно 

розкладу. Початок занять – о 8.00 або о 14.00.  

Лист з графіком курсів підвищення кваліфікації КЗ СОІППО, анкету 

онлайн-реєстрації, інструкцію для входу в 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. 

 

На виконання наказу КЗ СОІППО від 18.10.2021 р. № 205-ОД буде 

організована додаткова група фахових курсів підвищення кваліфікації для 

асистентів вчителів у термін: 

25.10.2021 – 29.10.2021 р. – настановна сесія; 

22.11.2021 – 24.11.2021 р. – екзаменаційна сесія. 

Курси пропонуються за очною формою навчання на платній основі 

(за кошти фізичних/юридичних осіб).  

Вартість навчання 1 слухача – 1220 грн.  

 

Для реєстрації на фахові курси підвищення кваліфікації асистентам 

вчителів необхідно заповнити ОНЛАЙН-АНКЕТУ до 1000 22 жовтня 2021 

року. 

 

 

Проректор з науково-педагогічної 

та навчальної роботи     Світлана ПАНЧЕНКО 
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Додаток  

до листа КЗ СОІППО  

18.20.2021 № 5 0 3 / 0 3 -2 7  

Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

 Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  

на 25 жовтня – 29 жовтня 2021 року 

 
Заплановані курси Зміни 

Фахові курси (очно-дистанційні , екзаменаційна сесія) 

Курси 
відбуватимуть

ся за очною 
формою, що 
передбачає 

присутність 
слухачів у КЗ 

СОІППО 
 

1 20.09-24.09 – наст. сесія; 
25.10-27.10 – екз. сесія 

Учителі російської мови та зарубіжної літератури 

2 20.09-24.09 – наст. сесія; 

25.10-27.10 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) географії, економіки, предмета «Рідний 

край» 

3 20.09-24.09 – наст. сесія; 

25.10-27.10 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

4 20.09-24.09 – наст. сесія; 

25.10-27.10 – екз. сесія 

Керівники гуртків науково- технічного напряму 

5 20.09-24.09 – наст. сесія; 

25.10-29.10 – екз. сесія 

Кухарі закладів дошкільної освіти 

6 20.09-24.09 – наст. сесія; 

25.10-29.10 – екз. сесія 

Завідувачі, вихователі закладів дошкільної освіти 

Фахові курси (очно-дистанційні, настановна сесія) 

1 

 

25.10-29.10 – наст. сесія; 

29.11-01.12 – екз. сесія 

Соціальні педагоги 

 
Курси за вибором (очні) 

1 25.10-27.10 Сучасний урок біології та природознавства в контексті 

компетентнісної освіти 
2 27.10-29.10 Розв’язок розрахункових задач з хімії  
3 27.10-29.10 Психологія здоров’я та формування навичок самодопомоги у 

педагога 
4 27.10-29.10 Основи сім’ї 

 

Курси за вибором (виїзні) (дистанційні) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переведені на 
дистанційну 

форму 
навчання з 

використанням 
MICROSOFT 

TEAM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 25.10-27.10 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної 

освіти (КУ Сумська СШ І – ІІІ ступенів №2,  ім. 

Д.Косаренка  Сумська міська рада, Сумської області) 
2 25.10-27.10 Сучасні педагогічні технології (ПТНЗ ДПТНЗ «Роменське 

ВПУ») 
3 25.10-27.10 Використання SТЕМ-технологій навчання при викладанні 

предметів природничо-математичного циклу (Комунальна 

організація (установа, заклад) «Шосткинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Шосткинської 

міської ради Сумської області») 
4 25.10-27.10 Формувальне оцінювання навчальних досягнень 

учнів молодшого шкільного віку (Роменська ЗОШ  І-ІІІ 

ступенів № 7 Роменської міської ради Сумської області) 
5 25.10-27.10 Упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в 

освітній процес початкової школи (Роменська 

спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради Сумської 

області) 
6 25.10-27.10 Педагогіка партнерства: від взаємодії до конструктивної 

співпраці (Комунальний заклад Сумської обласної ради 

Конотопська загальноосвітня санаторна школа-

інтернат І-ІІ ст.) 



7 25.10-27.10 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної 

освіти (Комунальна установа Піщанська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів м.Суми, Сумської області) 

 
 
 
 
 
 

Переведені на 
дистанційну 

форму 
навчання з 

використанням 
MICROSOFT 

TEAM  
 
 
 

8 25.10-27.10 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної 

освіти (Краснопільська селищна рада; Методичний 

кабінет) 
9 25.10-27.10 Використання інформаційно-комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому процесі (Роменська ЗОШ  І-ІІІ 

ступенів № 5 Роменської міської ради Сумської області) 
10 25.10-27.10 Використання інтерактивних дошок в освітньому процесі 

(Опорний заклад «Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Охтирської міської ради Сумської області».) 
11 27.10-29.10  

Перенесені з  

04.10-06.10 

Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної 

освіти (Ямпільська загальноосвітня школа   І-ІІІ ступенів 

№ 1 Ямпільської районної ради Сумської області) 

 

ДОДАТКОВІ фахові курси (очно-дистанційні, настановна сесія) 

(наказ КЗ СОІППО від 18.10.2021 р. № 205-ОД) 
 25.10-29.10 – наст. сесія; 

22.11-24.11 – екз. сесія 

Асистенти вчителів Курси 
відбувати-
муться за 

очною формою, 
що передбачає 
присутність 
слухачів у КЗ 

СОІППО 
 

 

 

Завідувач навчального відділу 

 

 

 

Ельвіра ГОЛОВАЧ 


