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Керівникам органів управління 

освітою 

Керівникам ЦПРПП 

Керівникам закладів освіти 

Про проходження курсів 

підвищення кваліфікації протягом 

20 – 24 червня 2022 року 

у КЗ СОІППО 

Доводимо до Вашого відома, що відповідно до Указу Президента України 

від 17 травня 2022 року №341/2022 «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 23 травня 2022 №53-ОД «Про організацію роботи інституту в 

період воєнного стану в Україні в червні 2022 року», усі курси підвищення 

кваліфікації протягом 20 - 24 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 17 червня 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 

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

 

https://mail2.online.ua/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rNNg1qckn0-V2k1VR6N2HNPqHgTZLSZGsLhZijPSbyBUNlNTR0xMRUo2VEo4RE80R1BKWjlGVVlBOC4u
mailto: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 вихователів гуртожитків на платформі Moodle 13 червня 2022 

року (додаток 2). 

 

 

 

 

 
Проректор з науково-педагогічної 

та навчальної роботи Світлана ПАНЧЕНКО 

 



                                                                                                                      Додаток 1 

  до листа КЗ СОІППО  

10.06.2022 № 231/03-27 

Графік 

курсів підвищення кваліфікації комунального закладу  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  

(зі змінами) 

на 20 – 24 червня 2022 року 
 

Заплановані курси Примітки 

                                                      Фахові курси (очно-дистанційні) 
1 20.06-01.07 Вихователі груп продовженого дня 

 

 

Курси відбува- 

тимуться у 

дистанцій- 

ному форматі 

на платформі 

MICROSOFT 

TEAMS 

Курси за вибором (очні) 
1 20.06-22.06 Демократизація та партнерство закладу освіти в умовах НУШ 

Курси за вибором (виїзні) 

1 20.06-22.06 Інноваційні педагогічні технології інклюзивного навчання у 

професійній діяльності вчителя та асистента вчителя (КУ Сумський 

навчально – виховний комплекс №16 імені Олексія Братушки 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дошкільний навчальний заклад» 

Сумської міської ради) 
2 20.06-22.06 Педагогіка початкової школи: фінський досвід (Сумський навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа I ступеня - дошкільний 

навчальний заклад №42» м. Суми, Сумської області) 
3 20.06-22.06 Уроки здорового харчування в закладах освіти (для вчителів основ 

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

 

 

 

 

Завідувач навчального відділу               Ельвіра ГОЛОВАЧ 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до листа КЗ СОІППО 

10.06.2022 № 231/03-27 

 

Розклад занять   

курсів підвищення кваліфікації  

за дистанційною формою навчання на платформі Moodle 

13 червня 2022 року 

 
 

Дата/час Вихователі гуртожитків 
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 14.00 

Заняття в режимі чату 

Кожем’якіна І.В. 

15.30 
Заняття в режимі чату 

Кожем’якіна І.В. 

17.00 
Заняття в режимі чату 

Кожем’якіна І.В. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Завідувач навчального відділу                  Ельвіра ГОЛОВАЧ 

 


