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Керівникам органів управління 

освітою 

Керівникам ЦПРПП 

Керівникам закладів освіти 

Про проходження курсів 

підвищення кваліфікації протягом 

23 – 27 травня 2022 року 

у КЗ СОІППО 

Доводимо до Вашого відома, що відповідно до Указу Президента України 

від 14 березня 2022 року №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні», затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року 

№2119-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження 

строку дії воєнного стану в Україні», листа Міністерства освіти і науки від 

05.03.2022 №1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу», листа 

Департаменту освіти і науки від 09.03.2022 №04-10/1882 «Про організацію 

освітнього процесу», наказу КЗ СОІППО від 28 березня 2022 №32-ОД «Про 

організацію роботи інституту в період воєнного стану в Україні», усі курси 

підвищення кваліфікації протягом 23-27 травня 2022 року відбуватимуться 

за дистанційною  формою навчання на платформі Microsoft Teams (додаток 

1). 

Просимо педагогів, які були подані в замовленні на фахові курси (очно-

дистанційні) підвищення кваліфікації практичних психологів та курси за 

вибором, зареєструватися до 10.00 години 20 травня 2022 року (включно), 

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.  

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

https://mail2.online.ua/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rNNg1qckn0-V2k1VR6N2HNPqHgTZLSZGsLhZijPSbyBUNllURUNISUQyVUZGTklINkNNWDdRTkIzRS4u


використанням Microsoft Teams) звертатись до навчального відділу КЗ СОІППО 

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

 
Наголошуємо на необхідності збереження слухачами даних облікового 

запису Microsoft для подальшої освітньої діяльності.  

 
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.  

 

Додатково повідомляємо розклад фахових курсів підвищення 

кваліфікації на платформі Moodle на 18 травня 2022 року. Розклад 

наведено у додатку 2 до листа. 

 

 

 
Проректор з науково-педагогічної 

та навчальної роботи Світлана ПАНЧЕНКО 

 

mailto:nushsoippo@gmail.com


Додаток 1 

до листа КЗ СОІППО 
12.05.2022 № 183/03-27 

Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

на 23 – 27 травня 2022 року 
Заплановані курси 

Примітки 

Фахові курси (очно-дистанційні) 
1 18.04-22.04 – наст. сесія; 

23.05-27.05 – екз. сесія 

Сестри медичні закладів дошкільної освіти 

 

 

Курси відбува- 

тимуться у 

дистанцій- 

ному форматі 

на платформі 

MICROSOFT 

TEAMS 

2 23.05-03.06 Практичні психологи 

Фахові курси (виізні) 
1 18.04-22.04 – наст. сесія; 

23.05-27.05 – екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної освіти (Комунальна 

організація (установа, заклад) «Комунальний позашкільний 

навчальний заклад «Шосткинська міська мала академія наук 

учнівської молоді Шосткинської міської ради Сумської 

області») 

Курси за вибором (очні) 
1 23.05-25.05 Арт-практики та методики образотворчого мистецтва в 

інклюзивному середовищі 
2 23.05-25.05 Підвищення компетентності учителів (викладачів), майстрів 

виробничого навчання, МНВК 
3 23.05-25.05 Методика викладання футболу в закладах загальної 

середньої освіти 
4 23.05-25.05 Особливості навчання цифрових поколінь.  

5 23.05-25.05 Інноваційні методи навчання й менеджменту: новітні світові 

та українські практики  
6 23.05-25.05 Формування мовленнєвої компетенції учнів при вивченні 

іноземної мови в умовах Нової української школи  
7 23.05-25.05 Актуальні питання викладання зарубіжної літератури та 

російської мови в умовах Нової української школи  
8 23.05-25.05 Особливості інтегрованого навчання молодших школярів в 

умовах Нової української школи 
9 23.05-25.05 Упровадження проекту «Вчимося жити разом» в освітньому 

процесі з предметів «Основи здоров’я» та «Я досліджую 

світ» 
10 23.05-25.05 Індивідуалізація освітнього процесу в інклюзивному 

середовищі 
11 23.05-25.05 Упровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в 

освітній процес початкової школи 
12 25.05-27.05 Сучасні технології формування навичок здорового способу 

життя серед дітей молодшого шкільного віку 
13 25.05-27.05 Педагогіка початкової школи: фінський досвід 

Курси за вибором (виїзні) 

1 23.05-27.05 Діти з труднощами навчання в інклюзивному освітньому 

середовищі: сучасні технології супроводу (Відділ освіти 

Краснопільської селищної ради) 
2 23.05-27.05 Використання онлайн-інструментів в освітньому процесі  

(КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 м. 

Суми, Сумської області) 
3 23.05-27.05 Віртуальний клас для ефективого навчання: Microsoft Teams 

(КУ Сумська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №18 

Сумської міської ради) 
4 23.05-27.05 Технології профілактики дитячої агресії (аутоагресії) та 

жорстокості (булінгу) в освітньому середовищі (КУ Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д.Косаренка м. 

Суми, Сумської області) 



5 23.05-27.05 Технології розвитку навичок «4К»: критичне мислення, 

креативність, комунікація, командна робота та співпраця в 

умовах Нової української школи  (Князівський навчально-

виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад Новослобідської сільської 

ради Конотопського району Сумської області) 

 

Курси за вибором (дистанційні) 

1 25.05-27.05 Інклюзивна компетентність сучасного вчителя Нової 

української школи (Свеська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 2 «ліцей» Свеської селищної ради 

Шосткинського району) 

 

Завідувач навчального відділу                Ельвіра ГОЛОВАЧ 

 

 



Додаток 2 

до листа КЗ СОІППО 

12.05.2022 № 183/03-27 

 

Розклад занять   

курсів підвищення кваліфікації  

за дистанційною формою навчання на платформі Moodle 

18.05.2022  

 

Дата/час Викладачі проф.-теор. підготовки ЗПТО 

С
ер

ед
а

  

1
8

.0
5
.2

0
2

2
 

15.30 
Заняття в режимі чату 

 Цебро Я.І. 

17.00 
Заняття в режимі чату 

 Цебро Я.І. 

 

 
 

 

 

Завідувач навчального відділу                Ельвіра ГОЛОВАЧ 


