
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

НАКАЗ 
 

17.01.2020                                         с.Миколаївка                                               № 10-вд 
 

Про внесення змін до наказу відділу  

від 28.12.2019 № 218-вд  

«Про відрядження працівників 

закладів освіти на курси підвищення 

кваліфікації до КЗ СОІППО у 2020 р.» 

 

  

Відповідно до статті 18  Закону України «Про освіту», на підставі клопотань 

керівників закладів освіти Миколаївської сільської ради, у зв’язку з кадровими 

змінами у закладах та з метою задоволення потреб педагогічних працівників у 

особистісному та професійному зростанні 
 

Н А К А З У Ю: 
 

1. Внести зміни та затвердити графік підвищення кваліфікації працівників 

закладів освіти на курсах у Комунальному закладі Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти у 2020 році  у новій редакції (додаток 1). 

2. Керівникам закладів освіти Миколаївської сільської ради: 

 забезпечити неухильне виконання даного наказу щодо відрядження 

працівників на курси підвищення кваліфікації до Комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти у 2020 

році згідно з додатком 1; 

 своєчасно вирішувати питання кваліфікованої заміни працівників, які 

будуть відсутні у зв’язку із навчанням на курсах; 

 узяти під особистий контроль питання вивчення результативності 

навчання на курсах підвищення кваліфікації; 

 відповідальність за організацію виїзду працівників на курси підвищення 

кваліфікації покласти на директорів (заступників директорів) закладів 

освіти. 

3. Бухгалтерії відділу освіти відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської 

сільської ради (Шевченко Н.М.) здійснити оплату витрат на відрядження 

працівникам закладів освіти відповідно до чинного законодавства. 
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 
 
Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту 

Н.С. Макшеєва 

 
 
 



 
Додаток 1 до наказу 
відділу освіти, молоді та спорту 
17.01.2020 № 10-вд 

 

План підвищення кваліфікації  

керівних і педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу в галузі 

освіти на курсах у КЗ СОІППО у 2020 році 

 
№ 

з/п 

ПІП Термін 

проходження 

курсів ПК  

Спеціальність слухачів курсів 

ПК  

Форма 

навчання 

Назва 

навчального 

закладу 

1 Ортікова С.В. 

Чала С.П. 

08.01 – наст. 

сесія; 

12.05 – екз. 

сесія 

Учителі початкових класів Дистанційна Лікарський 

НВК 

2 Котенко О.П. 

08.01-10.01 

Сучасні підходи до організації 

та проведення уроків фізичної 

культури в умовах Нової 

української школи 

Курси за 

вибором 

Лікарський 

НВК 

3 Никоненко 

Ю.В. 
08.01-10.01 

Актуальні питання викладання 

зарубіжної літератури та 

російської мови в умовах Нової 

української школи 

Курси за 

вибором 

Северинівська 

ЗОШ 

4 Увесь 

педагогічний 

колектив 

(25 чол.) 

15.01-17.01 

Використання інтерактивних 

дошок в освітньому процесі 

Курси за 

вибором 

(виїзні) 

Миколаївський 

НВК 

5 Білоконь С.В. 17.02-21.02 – 

наст. сесія; 

30.03-03.04 – 

екз. сесія 

Кухарі Очно-

дистанційна 

Лікарський 

НВК 

6 Куценко Л.Ф. 
17.02-19.02 

Використання інтерактивних 

дошок в освітньому процесі 

Курси за 

вибором 

Северинівська 

ЗОШ 

7 Усик О.В. 17.02-21.02 – 

наст. сесія; 

23.03-25.03 – 

екз. сесія 

Учителі, викладачі предмета  

«Захист Вітчизни» 

Очно-

дистанційна 

Лікарський 

НВК 

8 Пермякова 

А.С. 

24.02-28.02 – 

наст. сесія; 

30.03-01.04 – 

екз. сесія 

Вихователі закладів дошкільної 

освіти 

Очно-

дистанційна 

КДНЗ 

«Веселка» 

9 Крамаренко 

А.І. 26.02-28.02 

Інформаційно-цифрова 

компетентність педагога: 

реалізація освітнього процесу 

Курси за 

вибором 

Лікарський 

НВК 

10 Усик О.В. 

26.02-28.02 

Природничо-географічна освіта 

в контексті вимог Нової 

української школи 

Курси за 

вибором 

Лікарський 

НВК 

11 Пономаренко 

О.В. 02.03-04.03 

Українське письменство в 

стилях, течіях, школах та 

мікропортретах художніх творів 

Курси за 

вибором 

Кровненський 

ЗЗСО 

12 Долинська 

І.Д. 

Северин Н.О. 
02.03-04.03 

Технологія реалізації 

інклюзивної освіти 

Курси за 

вибором 

Северинівська 

ЗОШ 

КДНЗ 

«Веселка» 



13 Недайхліб 

Л.В. 10.03-12.03 

Особливості інтегрованого 

навчання молодших школярів в 

умовах Нової української школи 

Курси за 

вибором 

Лікарський 

НВК 

14 Запрягайло 

Н.А. 

11.03-13.03 

Гіперактивні учні в Новій 

українській школі: освітній 

процес у розрізі інклюзивного 

навчання та особистісного 

потенціалу у сучасному 

просторі 

Курси за 

вибором 

Северинівська 

ЗОШ 

15 Шмакова 

О.Л. 
23.03-25.03 

Розвиток фахової 

компетентність учителів фізики 

і математики в умовах Нової 

української школи 

Курси за 

вибором 

Лікарський 

НВК 

16 Тютюнник 

О.В. 

30.03-03.04 – 

наст. сесія; 

04.05-08.05 – 

екз. сесія 

Заступники директора з 

навчально-виховної роботи  (які 

опікуються напрямком виховної 

роботи усіх спеціальностей) 

Очно-

дистанційна 

Лікарський 

НВК 

17 Ортікова С.В. 

13.04-15.04 

Компетентнісний підхід змісту 

початкової освіти у вимірі 

сьогодення 

Курси за 

вибором 

Лікарський 

НВК 

18 Простатіна 

О.О. 
27.04-30.04 – 

наст. сесія; 

01.06-05.06 – 

екз. сесія 

«Індивідуалізація навчання в 

інклюзивному освітньому 

середовищі» (для вчителів 

різних спеціальностей, 

вихователів та асистентів) 

Проблемно-

тематичні 

Кровненський 

ЗЗСО 

19 Босак Ю.В. 27.04-30.04 – 

наст. сесія; 

01.06-05.06 – 

екз. сесія 

Практичні психологи Очно-

дистанційна 

Лікарський 

НВК 

20 Калантай 

Є.А. 
27.04-29.04 

Формування мовної та 

літературної компетенції учнів 

на засадах Концепції Нової 

української школи 

Курси за 

вибором 

Лікарський 

НВК 

21 Усик О.В. 

13.05-15.05 

Здоровий спосіб життя, 

репродуктивне здоров’я і 

відповідальна поведінка 

учнівської молоді в освітній 

діяльності вчителів основ 

здоров’я 

Курси за 

вибором 

Лікарський 

НВК 

22 Устименко 

А.В. 
18.05-29.05 

Учителі (викладачі) біології, 

екології, хімії, природознавства 

Очна Северинівська 

ЗОШ 

23 Куриленко 

О.С. 18.05-20.05 

Основи та технології розвитку 

критичного мислення учнів 

Нової української школи 

Курси за 

вибором 

Кровненський 

ЗЗСО 

24 Пермякова 

А.С. 
18.05-20.05 

Особливості розвитку, навчання 

та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти 

Курси за 

вибором 

КДНЗ 

«Веселка» 

25 Бицан О.М. 

01.06-03.06 

Формування мовленнєвої 

компетенції  учнів при вивченні 

іноземної мови в умовах Нової 

української школи 

Курси за 

вибором 

Северинівська 

ЗОШ 

26 Путінцева 

Т.П. 
01.06-03.06 

Медіаграмотність учасників 

освітнього процесу 

Курси за 

вибором 

Кровненський 

ЗЗСО 

27 Чала С.П. 15.06-17.06 Розвиток критичного мислення Курси за Лікарський 



молодшого школяра в контексті 

Нової української школи 

вибором НВК 

28 Котенко А.І. 

15.06-17.06 

Специфіка викладання історії та 

суспільних дисциплін в умовах 

Нової української школи 

Курси за 

вибором 

Кровненський 

ЗЗСО 

29 Гончаренко 

О.В. 
15.06-17.06 

Інноваційні технології 

подолання мовленнєвих 

порушень у дітей з особливими 

освітніми потребами 

Курси за 

вибором 

Северинівська 

ЗОШ 

30 Никоненко 

Ю.В. 

31.08-04.09 – 

наст. сесія; 

05.10-07.10 – 

екз. сесія 

Учителі трудового навчання, 

креслення, предмета  

«Технології» (обслуговуючі 

види праці) 

Очно-

дистанційна 

Северинівська 

ЗОШ 

31 Яременко 

М.В. 
02.09-04.09 

Сучасні підходи роботи вчителя 

при викладанні хімії 

Курси за 

вибором 

Лікарський 

НВК 

32 Гребченко 

Л.В. 
07.09-09.09 

Сучасні технології формування 

навичок здорового способу 

життя серед дітей молодшого 

шкільного віку 

Курси за 

вибором 

Кровненський 

ЗЗСО 

33 Ковальова 

Н.О. 

14.09-18.09 – 

наст. сесія; 

19.10-21.10 – 

екз. сесія 

Учителі початкових класів Очно-

дистанційна 

Кровненський 

ЗЗСО 

34 Котенко С.М. 21.09-25.09 – 

наст. сесія; 

26.10-28.10 – 

екз. сесія 

Учителі російської мови, 

зарубіжної літератури 

Очно-

дистанційна 

Кровненський 

ЗЗСО 

35 Леоненко 

Ю.А. 28.09-30.09 

Методичні родзинки викладання 

предметів гуманітарного циклу 

в Новій українській школі. 

Курси за 

вибором 

Северинівська 

ЗОШ 

36 Матвієвський 

А.В. 28.09-30.09 

Організація проектної діяльності 

учнів в закладах загальної 

середньої освіти 

Курси за 

вибором 

Кровненський 

ЗЗСО 

37 Барбіна Ю.О. 
28.09-30.09 

Сучасні педагогічні технології в 

умовах Нової української школи 

Курси за 

вибором 

Кровненський 

ЗЗСО 

38 Леоненко 

Ю.А. 

05.10-09.10 – 

наст. сесія; 

09.11-11.11 – 

екз. сесія 

Учителі історії та суспільних 

дисциплін 

Очно-

дистанційна 

Северинівська 

ЗОШ 

39 Шищенко 

Н.М. 
07.10-09.10 

Медіаграмотність учасників 

освітнього процесу 

Курси за 

вибором 

Северинівська 

ЗОШ 

40 Запрягайло 

Н.А. 
21.10-23.10 

Використання інтерактивних 

дошок в освітньому процесі 

Курси за 

вибором 

Северинівська 

ЗОШ 

41 Євдокименко 

О.В. 

26.10-30.10 – 

наст. сесія; 

30.11-04.12 – 

екз. сесія 

Заступники директора з 

навчально-виховної роботи (усіх 

спеціальностей) 

Очно-

дистанційна 

Лікарський 

НВК 

42 Котенко О.П. 26.10-30.10 – 

наст. сесія; 

30.11-02.12 – 

екз. сесія 

Учителі фізичної культури та 

предмета  «Захист Вітчизни» 

Очно-

дистанційна 

Лікарський 

НВК 

43 Ковальова 

Т.С. 
26.10-30.10 

«Методика викладання основ 

здоров’я в основній школі на 

засадах розвитку життєвих 

навичок» (для вчителів основ 

Експрес-

курси 

Кровненський 

ЗЗСО 



здоров’я основної школи) 

44 Харченко 

О.Л. 04.11-06.11 

Специфіка викладання історії та 

суспільних дисциплін в умовах 

Нової української школи 

Курси за 

вибором 

Лікарський 

НВК 

45 Котенко С.О. 09.11-13.11 – 

наст. сесія; 

14.12-16.12 – 

екз. сесія 

Учителі початкових класів Очно-

дистанційна 

Миколаївський 

НВК 

46 Кондратенко 

Л.В. 23.11-04.12 

Учителі (викладачі) біології, 

екології, географії, 

природознавства 

Очна Миколаївський 

НВК 

47 Ковальова 

Т.С. 
23.11-25.11 

Сучасні педагогічні технології в 

умовах Нової української школи 

Курси за 

вибором 

Кровненський 

ЗЗСО 

48 Простатіна 

Ю.А. 
23.11-25.11 

Розвиток інтелектуальної, 

творчої та  загальнокультурної 

сфери учнів в умовах Нової 

української школи 

Курси за 

вибором 

Кровненський 

ЗЗСО 

49 Лістунова 

О.В. 
23.11-25.11 

Врахування індивідуальних 

особливостей учнів - одна з 

умов створення комфортного 

освітнього середовища 

Курси за 

вибором 

Северинівська 

ЗОШ 

50 Простатіна 

О.О. 30.11-02.12 

Особистісно-професійна 

компетентність педагога в 

умовах Нової української школи 

Курси за 

вибором 

Кровненський 

ЗЗСО 

51 Полякова О.І. 

30.11-02.12 

Формування компетентностей 

учнів у шкільному курсі фізики, 

математики, астрономії 

Курси за 

вибором 

Кровненський 

ЗЗСО 

52 Пономаренко 

С.І. 
02.12-04.12 

Нові додатки  Google для 

освітнього процесу 

Курси за 

вибором 

Кровненський 

ЗЗСО 

53 Гребченко 

Л.В. 
02.12-04.12 

Профілактика дитячої 

агресивності та жорстокості 

(булінгу) в освітньому 

середовищі 

Курси за 

вибором 

Кровненський 

ЗЗСО 

54 Совенко М.В. 

07.12-09.12 

Формування компетентностей 

учнів у шкільному курсі 

біології, біології та екології, 

природознавства 

Курси за 

вибором 

Северинівська 

ЗОШ 

55 Євдокименко 

О.В. 
09.12-11.12 

Використання інтерактивних 

дошок в освітньому процесі 
Курси за 

вибором 

Лікарський 

НВК 

56 Волошина 

Н.М. 09.12-11.12 
Інноваційні технології в роботі 

практичного психолога Нової 

української школи 

Курси за 

вибором 

Кровненський 

ЗЗСО 

57 Путінцева 

Т.П. 09.12-11.12 
Інформаційно-цифрова 

компетентність педагога: 

реалізація освітнього процесу 

Курси за 

вибором 

Кровненський 

ЗЗСО 

58 Куценко Р.Л. 

09.12-11.12 

Сучасні підходи до організації та 

проведення уроків фізичної 

культури в умовах Нової 

української школи 

Курси за 

вибором 

Северинівська 

ЗОШ 

59 Барбіна Ю.О. 

14.12-18.12 

«Методика викладання основ 

здоров’я в початковій школі на 

засадах розвитку життєвих 

навичок» (для реалізації 

навчальних програм 

здоров’яспрямованого змісту в 

Експрес-

курси 

Кровненський 

ЗЗСО 



початкових класах (основи 

здоров’я; «Я досліджую світ») 

60 Панькова 

С.В. 
16.12-18.12 

Використання інтерактивних 

дошок в освітньому процесі 
Курси за 

вибором 

Северинівська 

ЗОШ 

61 Шищенко 

Н.М. 22.12-24.12 
Інноваційні методи навчання й 

менеджменту: новітні світові та 

українські практики 

Курси за 

вибором 

Северинівська 

ЗОШ 

62 Антошенко 

М.Ю. 
22.12-24.12 

Сучасні педагогічні технології в 

умовах Нової української школи 
Курси за 

вибором 

Кровненський 

ЗЗСО 

 

 

 
Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту 

 Наталія МАКШЕЄВА 

 



Додаток 2 до наказу 
відділу освіти, молоді та спорту 

  17.01.2020 № 10-вд 

 

Інформація  

про організований початок навчальних занять  

на курсах ПК в КЗ СОІППО 

 

Форми  

навчання 

Термін  

навчання 

Початок 

занять 

 очна 2 тижні 12.30 

 очно-дистанційна 1 тиждень - н.с., 

3 дні - е.с. 

12.30 

9.30 

 очно-дистанційна з оволодінням 

програмою Intel 

1 тиждень - н.с., 

1 тиждень -е.с. 

12.30 

9.30 

 проблемно-тематичні 1 тиждень - н.с., 

1 тиждень -е.с. 

12.30 

9.30 

 дистанційна 1 день - н.с., 

1 день -е.с. 

9.30 

9.30 

 очно-дистанційна (виїзні) 1 тиждень - н.с., 

1 тиждень -е.с. 

Згідно з 

розкладом 

 експрес-курси 1 тиждень 14.00 

 курси за вибором понеділок - середа 

середа - п’ятниця 

9.30 

14.00 

 курси за вибором (виїзні) понеділок - середа 

середа - п’ятниця 

Згідно з 

розкладом 

 стажування 1 день - н.с., 

1 день -е.с. 

9.30 

9.30 

 

 
Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту 

 Наталія МАКШЕЄВА 

 


