
 

Сумська обласна рада  

Департамент освіти і науки 

Сумської обласної військової адміністрації 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, 40007, тел. /факс (0542) 33-40-67 

Е-mail: osvita.soippo@sm.gov.ua Код ЄДРПОУ 02139771 

 20.05.2022 № 198/03-27        На № від    
 

Керівникам органів управління 

освітою 

Керівникам ЦПРПП 

Керівникам закладів освіти 

Про проходження курсів 

підвищення кваліфікації протягом 

30 травня – 3 червня 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 30 травня – 3 червня 2022 року 

відбуватимуться за дистанційною  формою навчання на платформі 

Microsoft Teams (додаток 1). 

Просимо педагогів, які були подані в замовленні на курси, 

зареєструватися до 10.00 години 27 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 

використанням Microsoft Teams) звертатись до навчального відділу КЗ СОІППО 

https://mail2.online.ua/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rNNg1qckn0-V2k1VR6N2HNPqHgTZLSZGsLhZijPSbyBUMlNQMks0UzhIRk0zUkxPRTJGRloyM0kwNS4u


(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 викладачів професійно-теоретичної підготовки ЗПТО та 

вихователів гуртожитків на платформі Moodle 26-27 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 
20.05.2022 № 198/03-27 

Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

на 30 травня – 3 червня 2022 року 

 
Заплановані курси Примітки 

Фахові курси (очно-дистанційні) 
1 30.05-10.06 Директори закладів загальної середньої освіти, навчально-виховних 

комплексів, спеціальних шкіл (усіх спеціальностей) 

Курси відбува- 

тимуться у 

дистанцій- 

ному форматі 

на платформі 

MICROSOFT 

TEAMS 

2 30.05-08.06 Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійно-

технічної освіти 
3 30.05-08.06 Вихователі закладів дошкільної освіти  
4 30.05-08.06 Вихователі закладів дошкільної освіти 

Курси за вибором (очні) 
1 30.05-01.06 Уроки здорового харчування в закладах освіти (для вчителів основ 

здоров’я та класних керівників) 
2 30.05-01.06 Розвиток фахової компетентності вчителів фізики і математики в умовах 

Нової української школи  
3 30.05-01.06 Практичні моделі на розвиток музичних здібностей дітей в умовах Нової 

української школи 
4 30.05-01.06 Упровадження декоративно-ужиткового мистецтва в освітній процес 

трудового навчання і образотворчого мистецтва (проведення майстер-

класів) 
5 30.05-01.06 Актуальні питання викладання зарубіжної літератури та російської мови в 

умовах Нової української школи  
6 30.05-01.06 Психологічний супровід в умовах змішаного навчання: практичний 

порадник для вчителів, батьків, учнів 
7 30.05-01.06 Інноваційні педагогічні технології інклюзивного навчання у професійній 

діяльності вчителя та асистента вчителя 
8 30.05-01.06 Ментальні карти як засіб формування креативного мислення учнів 

9 30.05-01.06 Превентивні технології медіації та служб порозуміння у діяльності 

закладів освіти 
10 30.05-01.06 Особливості викладання української мови та літератури в умовах 

дистанційного та змішаного навчання  

Курси за вибором (виїзні) 

1 30.05-01.06 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) 
2 30.05-01.06 Педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами в 

інклюзивному середовищі (Центр ПРПП Кролевецької міської ради) 
3 30.05-01.06 Використання онлайн-інструментів в освітньому процесі (Опорний 

Середино-Будський заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів № 2 

Середино-Будської міської ради) 
4 30.05-01.06 Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів молодшого 

шкільного віку (КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9, м. 

Суми, Сумської області) 
5 30.05-01.06 Віртуальний клас для ефективого навчання: Microsoft Teams 

(Миколаївський навчально-виховний комплекс «загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області) 
6 01.06-03.06 Технології розвитку навичок «4К»: критичне мислення, креативність, 

комунікація, командна робота та співпраця в умовах Нової української 

школи (Охтирської загально освітньої школи І-ІІ ступенів № 9 

Охтирської міської ради) 

 



7 01.06-03.06 Інклюзивна компетентність сучасного вчителя Нової української школи 

(Хотінська спеціалізована школа I-III ступенів Хотінської селищної ради 

Сумського району Сумської області) 

Курси відбува- 

тимуться у 

дистанцій- 

ному форматі 

на платформі 

MICROSOFT 

TEAMS 

8 01.06-03.06 Використання онлайн-інструментів в освітньому процесі (Конотопська 

спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №2 Конотопської міської ради 

Сумської області) 

Курси за вибором (очні)  

1 30.05-01.06 Методика викладання футболу в закладах загальної середньої освіти Курси 

перенесені на 

12.09-14.09.22. 

Наказ  КЗ 

СОІППО № 

56-ОД 

від 17.05.22. 

 

 

 

 

 

 

Завідувач навчального відділу                     Ельвіра ГОЛОВАЧ 

 

 



Додаток 2 

до листа КЗ СОІППО 
20.05.2022 № 198/03-27 

 

Розклад занять   

курсів підвищення кваліфікації  

за дистанційною формою навчання на платформі Moodle 

26-27 травня 2022 року 
 

Дата/час 
Викладачі проф.-теор. 

підготовки ЗПТО 
Вихователі гуртожитків 

Ч
ет

в
е
р

  
 

2
6

.0
5
.2

0
2

2
 

15.30 
Заняття в режимі чату 

Ященкова Є. І. 

Заняття в режимі чату 

Кожем’якіна І.В. 

17.00 
Заняття в режимі чату 

Ященкова Є. І 

Заняття в режимі чату 

Кожем’якіна І.В. 

П
’я

т
н

и
ц

я
  

2
7

.0
5
.2

0
2

2
 

15.30 
Заняття в режимі чату 

Ященкова Є. І 

Заняття в режимі чату 

Кожем’якіна І.В. 

17.00   

 

 

 

 

 

 

Завідувач навчального відділу               Ельвіра ГОЛОВАЧ 

http://dl.soippo.edu.ua/user/view.php?id=5624&course=1
http://dl.soippo.edu.ua/user/view.php?id=5624&course=1
http://dl.soippo.edu.ua/user/view.php?id=5624&course=1

