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Керівникам органів управління 

освітою 

Керівникам закладів освіти 

Про проходження курсів 

підвищення кваліфікації протягом 

 10 січня – 14 січня 2022 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 20.12.2021 року,  курси підвищення кваліфікації протягом 10 - 14 

січня 2022 року відбуватимуться за очною та дистанційною формами 

навчання відповідно до наказу Департаменту освіти та науки Сумської ОДА 

від 07.07.2021 № 359-ОД «Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних 

кадрів, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти у 2022 році»; наказу 

Департаменту освіти та науки Сумської ОДА від 08.07.2021 № 361-ОД «Про 

підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних 

працівників Сумської області у 2022 році» (додаток 1). 

 

 

Проректор з науково-педагогічної 

та навчальної роботи     Світлана ПАНЧЕНКО 
  

https://mail2.online.ua/


 

 
Додаток  

до листа КЗ СОІППО  

________№ _________ 

Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

 Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  

на 10 січня  – 14 січня 2022 року 
Заплановані курси Зміни 

Фахові курси (очно-дистанційні) 

Курси 
відбуватимуться 
в очному форматі 

на базі  
КЗ СОІППО 

1 10.01-14.01 – наст. сесія; 
21.02-23.02 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) української мови та 
літератури 

2 10.01-14.01 – наст. сесія; 
21.02-23.02 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) російської мови та зарубіжної 
літератури 

3 10.01-14.01 – наст. сесія; 
21.02-23.02 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) хімії 

4 10.01-14.01 – наст. сесія; 
21.02-23.02 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) фізичної культури та предмета 
«Захист України» 

5 10.01-14.01 – наст. сесія; 
21.02-25.02 – екз. сесія 

Вихователі-методисти, вихователі закладів дошкільної 
освіти 

6 10.01-14.01 – наст. сесія; 
28.02-02.03 – екз. сесія 

Соціальні педагоги 

7 10.01-14.01 – наст. сесія; 
28.02-02.03 – екз. сесія 

Керівники гуртків спортивного, оздоровчого та 
військово-патріотичного напряму 

8 10.01-14.01 – наст. сесія; 
09.03-11.03 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) трудового навчання, 
креслення, предмета «Технології», майстри 
виробничого навчання МНВК, які викладають у 
групах професійного та профільного навчання за 
технологічним напрямком 

Фахові курси (дистанційні MOODLE) 

Перший день 
курсів 

відбуватиметься 
в очному форматі 

на базі  
КЗ СОІППО 

1 10.01 – наст. сесія; 
10.05 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) інформатики, інформаційних 
технологій 

2 11.01 – наст. сесія; 
11.05 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) фізики, астрономії 

3 12.01 – наст. сесія; 
12.05 – екз. сесія 

Учителі (викладачі) іноземних мов 

4 13.01 – наст. сесія; 
13.05 – екз. сесія 

Учителі початкових класів 

5 14.01 – наст. сесія; 
13.05 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

Курси за вибором  

Курси 
відбуватимуться 
в очному форматі 

на базі  
КЗ СОІППО 

1 10.01-12.01 Прийняття управлінських рішень на основі 
конструктивної співпраці учасників освітнього 
процесу та взаємодії закладу освіти з місцевою 
громадою 

2 10.01-12.01 Моделювання шкіл здоров’я в закладі освіти  
3 10.01-12.01 Розвиток критичного мислення молодшого школяра в 

контексті Нової української школи 
4 12.01-14.01 Моніторинг та самомоніторинг діяльності закладу 

загальної середньої освіти 
Курси за вибором (виїзні) 

Курси 
відбуватимуться 
в очному форматі 

на базі 
відповідного 

закладу освіти 

1 10.01-12.01 Педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми 
потребами в інклюзивному середовищі (КУ Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 імені 
Ігоря Гольченка Сумської міської ради) 

2 12.01-14.01 Педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми 
потребами в інклюзивному середовищі (КУ Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 імені 
Ігоря Гольченка Сумської міської ради ) 

 

Завідувач навчального відділу  Ельвіра ГОЛОВАЧ 



 


