
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

НАКАЗ 
 

28.12.2020                                         с.Миколаївка                                               № 146-вд 
 

Про відрядження працівників  

закладів освіти на курси  

підвищення кваліфікації  

до КЗ СОІППО у 2021р. 

 

  

Відповідно до статті 18  Закону України «Про освіту», на виконання наказів 

Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 

17.07.2020 року № 314-ОД «Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних 

кадрів, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти у 2021 році», від 

27.07.2020 № 320-ОД «Про підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, 

навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти у 2021 році» та з метою 

задоволення потреб педагогічних працівників у особистісному та професійному 

зростанні 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Відрядити працівників закладів освіти Миколаївської сільської ради на 

курси з підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, навчально-

допоміжного персоналу в галузі освіти до Комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти у 2020 році згідно з 

додатком 1. 

2. Керівникам закладів освіти Миколаївської сільської ради: 

 забезпечити своєчасне направлення керівних і педагогічних кадрів, 

навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти до комунального 

закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти у 

2021 році згідно з додатком 1; 

 оперативно 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. 

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 

Наталія МАКШЕЄВА 

 



Додаток 1 до наказу 
відділу освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради 
28.12.2020 № 146-вд 

 

План підвищення кваліфікації  

керівних і педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу  

в галузі освіти на курсах у КЗ СОІППО у 2021 році 

 
№ 

з/п 

ПІП Термін 

проходження 

курсів ПК  

Спеціальність слухачів курсів 

ПК  

Форма 

навчання 

Назва 

навчального 

закладу 

12 Макарець 

О.В. 

11.01-15.01 – 

наст. сесія; 

22.02-24.02 – 

екз. сесія 

Учителі фізики, астрономії Очно-

дистанційна 

Миколаївський 

НВК 

3 Чала С.П. 

11.01-13.01 

Упровадження ігрових та 

діяльнісних методів навчання в 

освітній процес початкової 

школи 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Лікарський 

НВК 

4 Увесь 

педагогічний 

колектив 

(25 чол.) 

01.02-03.02 

Використання інформаційно-

комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому процесі 

Курси за 

вибором 

(виїзні) 

Кровненський 

ЗЗСО 

5 Міщенко Г.М. 22.03-26.03 – 

наст. сесія; 

28.04-30.04 – 

екз. сесія 

Учителі хімії Очно-

дистанційна 

Миколаївський 

НВК 

6 Куценко Л.Ф. 

05.04-07.04 

Використання SТЕМ-технологій 

навчання при викладанні 

предметів природничо-

математичного циклу 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Северинівська 

ЗОШ 

7 Крамаренко 

А.І. 12.04-14.04 

Використання онлайн - 

інструментів в освітньому 

процесі 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Лікарський 

НВК 

8 Увесь 

педагогічний 

колектив 

(25 чол.) 

12.04-14.04 

Нові додатки Google для 

освітнього процесу 

Курси за 

вибором 

(виїзні) 

Миколаївський 

НВК 

9 Пермякова 

А.С. 

19.04-23.04 – 

наст. сесія; 

24.05-28.05 – 

екз. сесія 

Практичні психологи Очно-

дистанційна 

КДНЗ 

«Веселка» 

10 Куценко Ю.В. 

26.04-28.04 
Педагогіка початкової школи: 

фінський досвід 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Лікарський 

НВК 

11 Запрягайло 

Н.А. 28.04-30.04 

Формувальне оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів молодшого шкільного віку 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Северинівська 

ЗОШ 

12 Леоненко 

Ю.А. 04.05-06.05 

Нові додатки Google для 

освітнього процесу 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Северинівська 

ЗОШ 

13 Радчук Н.І. 
11.05-13.05 

Проведення нетрадиційних 

уроків з музичного мистецтва  

Курси за 

вибором 

Лікарський 

НВК 



(очна) 

14 Євдокименко 

О.В. 26.05-28.05 

Технології розвитку творчого та 

функціонального потенціалу 

педагогів 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Лікарський 

НВК 

15 Євдокименко 

О.В. 

31.05-02.06 

Форми здобуття учнями 

загальної середньої освіти. 

Нормативно-правове 

забезпечення здобуття загальної 

середньої освіти 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Лікарський 

НВК 

16 Совенко М.В. 

31.05-02.06 

Нові додатки Google для 

освітнього процесу 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Северинівська 

ЗОШ 

17 Путінцева 

Т.П. 14.06-16.06 

Медіаграмотність учасників 

освітнього процесу 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Кровненський 

ЗЗСО 

18 Дунай С.П. 02.09 – наст. 

сесія; 

24.12 – екз. 

сесія 

Учителі історії та суспільних 

дисциплін 

Дистанційна Миколаївський 

НВК 

19 Видиш Л.О. 

Макарець 

О.В. 

03.09 – наст. 

сесія; 

21.12 – екз. 

сесія 

Учителі математики Дистанційна Миколаївський 

НВК 

20 Криницька 

Л.О. 

06.09-10.09 – 

наст. сесія; 

11.10-13.10 – 

екз. сесія 

Асистент вихователя 

інклюзивного навчання 

Очно-

дистанційна 

КДНЗ 

«Веселка» 

21 Недайхліб 

Л.В. 
08.09-10.09 

Компетентнісне навчання учнів 

початкової школи за 

інтегрованим курсом «Я 

досліджую світ» 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Лікарський 

НВК 

22 Босак Ю.В. 

15.09-17.09 

Психолого-педагогічні умови 

організації індивідуального 

навчання учнів 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Лікарський 

НВК 

23 Шищенко 

Н.М. 20.09-22.09 

Теорія та методика навчання 

української мови та літератури 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Северинівська 

ЗОШ 

24 Шмакова 

О.Л. 27.09-29.09 
Методика проведення SТЕМ-

уроку  

Курси за 

вибором 

(очна) 

Лікарський 

НВК 

25 Устименко 

А.В. 29.09-01.10 

Сучасні підходи роботи вчителя 

при викладанні хімії  

Курси за 

вибором 

(очна) 

Северинівська 

ЗОШ 

26 Тютюнник 

О.В. 
11.10-13.10 

Профілактика дитячої 

агресивності та жорстокості 

(булінгу) в освітньому 

середовищі 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Лікарський 

НВК 

27 Калантай 

Є.А. 

11.10-13.10 

Методологічні основи 

викладання української мови та 

літератури в Новій українській 

школі: концептуальні положення, 

специфіка, інструментарій   

Курси за 

вибором 

(очна) 

Лікарський 

НВК 

28 Босак Ю.В. 

18.10-20.10 

Психологічний супровід Нової 

Української школи 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Лікарський 

НВК 



29 Ортікова С.В. 

15.11-17.11 

Формувальне оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів молодшого шкільного віку 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Лікарський 

НВК 

30 Никоненко 

Ю.В. 15.11-17.11 

Методичні родзинки уроків 

української мови, літератури, 

зарубіжної літератури 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Северинівська 

ЗОШ 

31 Усик О.В. 

17.11-19.11 

Природничо-географічна освіта в 

контексті вимог Нової 

української школи 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Лікарський 

НВК 

32 Котенко О.П. 

22.11-24.11 

Методика викладання футболу в 

закладах загальної середньої 

освіти 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Лікарський 

НВК 

33 Євдокименко 

О.В. 29.11-01.12 

Актуальні питання викладання 

іноземної мови 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Лікарський 

НВК 

34 Харченко 

О.Л. 29.11-01.12 

Підготовка до ЗНО з історії 

України : проблеми та 

перспективи впровадження 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Лікарський 

НВК 

35 Бицан О.М. 

29.11-01.12 

Використання інтерактивних 

дошок в освітньому процесі 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Северинівська 

ЗОШ 

36 Панькова 

С.В. 01.12-03.12 

Формувальне оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів молодшого шкільного віку 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Северинівська 

ЗОШ 

37 Лістунова 

О.В. 06.12-08.12 

Інноваційні технології подолання 

мовленнєвих порушень у дітей з 

особливими освітніми потребами 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Северинівська 

ЗОШ 

38 Чала А.В. 

13.12-15.12 

Методичні родзинки уроків 

української мови, літератури, 

зарубіжної літератури 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Лікарський 

НВК 

39 Гончаренко 

О.В. 13.12-15.12 

Використання інтерактивних 

дошок в освітньому процесі 

Курси за 

вибором 

(очна) 

Северинівська 

ЗОШ 

 

 

 
Начальник відділу освіти, 
молоді та спорту 

 Наталія МАКШЕЄВА 

 
 


