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04.11.2021 № 551/03-27 На № від   
 

Керівникам органів управління 

освітою 

Керівникам закладів освіти 

Про проходження курсів 

підвищення кваліфікації протягом 

 15 листопада – 19 листопада 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 21.10.2021 р. №216-ОД «Про 

особливості роботи Інституту під час «червоного» рівня епідемічної небезпеки 

поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

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

планувались протягом 15 - 19 листопада 2021 року, відбуватимуться за 

дистанційною формою навчання на платформі Microsoft Teams (додаток 1). 

 Необхідною умовою проходження курсів підвищення кваліфікації за 

дистанційною формою навчання є наявність у слухача курсів доступу до 

мережі Інтернет і наявність персонального комп’ютера з під’єднаними 

камерою, мікрофоном, колонками, навушниками.  

Просимо педагогів, що були подані в замовленні на курси за вибором і 

фахові курси учителів фізики та астрономії, математики, інформатики та 

фахові курси вихователів закладів дошкільної освіти, до 1000 12 листопада 

2021 року зареєструватися на курси, заповнивши ОНЛАЙН-АНКЕТУ.  

Не пізніше ніж за день до початку курсів на електронну адресу педагога 

https://mail2.online.ua/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rNNg1qckn0-V2k1VR6N2HNPqHgTZLSZGsLhZijPSbyBUQlczWkJBNDk4UUZMME5HMkpQMjJaUlNYMC4u


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.  

Слухачам фахових курсів підвищення кваліфікації (директори, 

заступники директорів, завідувачі відділів закладів позашкільної освіти), 

екзаменаційні сесії яких заплановані з 15.11.2021 по 19.11.2021, посилання для 

входу в Teams надається у додатку 1 та розміщене на веб-сайті інституту (розділ 

Навчальна робота - Підвищення кваліфікації - Проходження курсів 

підвищення кваліфікації за дистанційною формою з 27 вересня по 31 грудня 

2021 року). 

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. 

 

Наголошуємо на необхідності збереження слухачами даних облікового 

запису Microsoft для подальшої освітньої діяльності. 

 

 

Проректор з науково-педагогічної 

та навчальної роботи                        Світлана ПАНЧЕНКО 
 

 
  

http://www.soippo.edu.ua/index.php/navchalna-robota/56-navchalna-robota/pidvishchennya-kvalifikatsiji/3982-prokhodzhennya-kursiv-pidvishchennya-kvalifikatsiji-pid-chas-karantinu-v-zhovtni-2020-roku
http://www.soippo.edu.ua/index.php/navchalna-robota/56-navchalna-robota/pidvishchennya-kvalifikatsiji/3982-prokhodzhennya-kursiv-pidvishchennya-kvalifikatsiji-pid-chas-karantinu-v-zhovtni-2020-roku
http://www.soippo.edu.ua/index.php/navchalna-robota/56-navchalna-robota/pidvishchennya-kvalifikatsiji/3982-prokhodzhennya-kursiv-pidvishchennya-kvalifikatsiji-pid-chas-karantinu-v-zhovtni-2020-roku
mailto:nushsoippo@gmail.com


 

 

Додаток  

до листа КЗ СОІППО  

04.11.2021 № 551/03-27  

Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

 Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  

на 15 листопада – 19 листопада 2021 року 
 

Заплановані курси Зміни 

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

навчання з 
використанням 

MICROSOFT TEAM 

1 08.11-12.11 – 
наст. сесія; 

15.11-19.11 – 

екз. сесія 

Сестри медичні 

2 27.09-01.10 – 
наст. сесія; 

15.11-17.11 – 

екз. сесія 

Директори, заступники директорів, завідувачі відділів закладів 

позашкільної освіти 

 
 

Переведені на 
дистанційну форму 

навчання з 
використанням 

MICROSOFT TEAM 
 

Посилання для 
входу: 

https://teams.microsoft.
com/l/meetup-

join/19%3ameeting_Y
WEzNTUzY2EtMDk5
Mi00YjRhLTlkODQtN
Dk3ZGExNWE3Y2Nm
%40thread.v2/0?contex
t=%7b%22Tid%22%3a

%22d660d3ac-24a7-
4f9f-95da-

4d5547a3761c%22%2c
%22Oid%22%3a%2233
bfbb5a-f164-47fa-aa12-
0045c2ac7250%22%7d 

 

Фахові курси (очні) (дистанційні)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Переведені на 
дистанційну форму 

навчання з 
використанням 

MICROSOFT 
TEAMS 

 
 
 
 
 
 
 

1 15.11-26.11 Учителі фізики та астрономії, математики, інформатики 

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

1 

15.11-19.11 – 

наст. сесія; 

20.12-22.12 – 

екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

2 

15.11-19.11 – 

наст. сесія; 

20.12-22.12 – 

екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

Курси за вибором  (дистанційні) 

1 15.11-17.11 Формувальне оцінювання навчальних досягнень 

учнів молодшого шкільного віку 
2 15.11-17.11 Розвиток фахової компетентності учителів зарубіжної літератури 

та російської мови 
3 15.11-17.11 Методичні родзинки уроків української мови, літератури, 

зарубіжної літератури 
4 15.11-17.11 Гіперактивні учні: освітній процес у розрізі інклюзивного навчання 

та особистісного потенціалу в сучасному просторі 
5 15.11-17.11 Використання інтерактивних дошок в освітньому процесі 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWEzNTUzY2EtMDk5Mi00YjRhLTlkODQtNDk3ZGExNWE3Y2Nm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d660d3ac-24a7-4f9f-95da-4d5547a3761c%22%2c%22Oid%22%3a%2233bfbb5a-f164-47fa-aa12-0045c2ac7250%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWEzNTUzY2EtMDk5Mi00YjRhLTlkODQtNDk3ZGExNWE3Y2Nm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d660d3ac-24a7-4f9f-95da-4d5547a3761c%22%2c%22Oid%22%3a%2233bfbb5a-f164-47fa-aa12-0045c2ac7250%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWEzNTUzY2EtMDk5Mi00YjRhLTlkODQtNDk3ZGExNWE3Y2Nm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d660d3ac-24a7-4f9f-95da-4d5547a3761c%22%2c%22Oid%22%3a%2233bfbb5a-f164-47fa-aa12-0045c2ac7250%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWEzNTUzY2EtMDk5Mi00YjRhLTlkODQtNDk3ZGExNWE3Y2Nm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d660d3ac-24a7-4f9f-95da-4d5547a3761c%22%2c%22Oid%22%3a%2233bfbb5a-f164-47fa-aa12-0045c2ac7250%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWEzNTUzY2EtMDk5Mi00YjRhLTlkODQtNDk3ZGExNWE3Y2Nm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d660d3ac-24a7-4f9f-95da-4d5547a3761c%22%2c%22Oid%22%3a%2233bfbb5a-f164-47fa-aa12-0045c2ac7250%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWEzNTUzY2EtMDk5Mi00YjRhLTlkODQtNDk3ZGExNWE3Y2Nm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d660d3ac-24a7-4f9f-95da-4d5547a3761c%22%2c%22Oid%22%3a%2233bfbb5a-f164-47fa-aa12-0045c2ac7250%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWEzNTUzY2EtMDk5Mi00YjRhLTlkODQtNDk3ZGExNWE3Y2Nm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d660d3ac-24a7-4f9f-95da-4d5547a3761c%22%2c%22Oid%22%3a%2233bfbb5a-f164-47fa-aa12-0045c2ac7250%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWEzNTUzY2EtMDk5Mi00YjRhLTlkODQtNDk3ZGExNWE3Y2Nm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d660d3ac-24a7-4f9f-95da-4d5547a3761c%22%2c%22Oid%22%3a%2233bfbb5a-f164-47fa-aa12-0045c2ac7250%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWEzNTUzY2EtMDk5Mi00YjRhLTlkODQtNDk3ZGExNWE3Y2Nm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d660d3ac-24a7-4f9f-95da-4d5547a3761c%22%2c%22Oid%22%3a%2233bfbb5a-f164-47fa-aa12-0045c2ac7250%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWEzNTUzY2EtMDk5Mi00YjRhLTlkODQtNDk3ZGExNWE3Y2Nm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d660d3ac-24a7-4f9f-95da-4d5547a3761c%22%2c%22Oid%22%3a%2233bfbb5a-f164-47fa-aa12-0045c2ac7250%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWEzNTUzY2EtMDk5Mi00YjRhLTlkODQtNDk3ZGExNWE3Y2Nm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d660d3ac-24a7-4f9f-95da-4d5547a3761c%22%2c%22Oid%22%3a%2233bfbb5a-f164-47fa-aa12-0045c2ac7250%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWEzNTUzY2EtMDk5Mi00YjRhLTlkODQtNDk3ZGExNWE3Y2Nm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d660d3ac-24a7-4f9f-95da-4d5547a3761c%22%2c%22Oid%22%3a%2233bfbb5a-f164-47fa-aa12-0045c2ac7250%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWEzNTUzY2EtMDk5Mi00YjRhLTlkODQtNDk3ZGExNWE3Y2Nm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d660d3ac-24a7-4f9f-95da-4d5547a3761c%22%2c%22Oid%22%3a%2233bfbb5a-f164-47fa-aa12-0045c2ac7250%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWEzNTUzY2EtMDk5Mi00YjRhLTlkODQtNDk3ZGExNWE3Y2Nm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d660d3ac-24a7-4f9f-95da-4d5547a3761c%22%2c%22Oid%22%3a%2233bfbb5a-f164-47fa-aa12-0045c2ac7250%22%7d


6 15.11-17.11 Уроки здорового харчування в закладах освіти (для вчителів основ 

здоров'я та класних керівників) (Конотопська міська громада) 

Додатковий наказ № 102-ОД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Переведені на 
дистанційну форму 

навчання з 
використанням 

MICROSOFT 
TEAMS 

7 17.11-19.11 Природничо-географічна освіта в контексті вимог Нової української 

школи 
8 17.11-19.11 Упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній 

процес початкової школи 

Курси за вибором (виїзні) (дистанційні) 

1 15.11-17.11 Особистісно-професійна компетентність педагога (Охтирська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської 

ради Сумської області) 
2 15.11-17.11 Педагогіка партнерства: від взаємодії до конструктивної співпраці 

(Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

Охтирської міської ради Сумської області) 
3 15.11-17.11 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти (Комунальна 

установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 

Сумської міської ради, Сумської області) 
4 15.11-17.11 Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти (Роменська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 7 Роменської міської ради Сумської області) 
5 15.11-17.11  Особливості розвитку, навчання та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти (Роменська 

спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2          

ім. акад. А.Ф. Йоффе Роменської міської ради Сумської області) 
6 15.11-17.11 Використання інформаційно-комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому процесі (Охтирська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3 Охтирської міської рада Сумської 

області) 
7 15.11-17.11 Демократизація та партнерство закладу освіти в умовах НУШ 

(Путивльське навчально-виховне об’єднання : загальноосвітня 

школа І ступеня – гімназія – заклад дошкільної освіти (центр 

розвитку дитини) Путивльської міської ради 

Додатковий наказ № 102-ОД 
8 17.11-19.11 Використання інформаційно-комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому процесі (Сумський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21 Сумської міської ради) 

 

 

 

 

 

Завідувач навчального відділу 

 

 

 
Ельвіра ГОЛОВАЧ 


