
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ

29.12.2021                                         с.Миколаївка                                               № 166-вд

Про відрядження працівників 
закладів освіти на курси 
підвищення кваліфікації 
до КЗ СОІППО у 2022р.

 

Відповідно до статті 18, 54, 59 Закону України «Про освіту», статті 51 Закону
України «Про повну загальну середню освіту», на виконання наказів Департаменту
освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 07.07.2021 року № 359-
ОД  «Про  підвищення  кваліфікації  керівних  і  педагогічних  кадрів,  навчально-
допоміжного персоналу в галузі освіти у 2022 році», від 08.07.2021 № 361-ОД «Про
підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників
Сумської області у 2022 році» та з метою задоволення потреб працівників закладів
освіти в 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  2022  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
2022 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
29.12.2021 № 166-вд

План підвищення кваліфікації 
керівних і педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу 

в галузі освіти на курсах у КЗ СОІППО у 2022 році

№
з/п

ПІП Термін
проходження

курсів ПК 

Спеціальність слухачів
курсів ПК 

Форма
навчання

Назва закладу
освіти

1 Кондратенко 
В.П.

10.01-14.01 –
наст. сесія;

21.02-23.02 –
екз. сесія

Учителі  (викладачі)  фізичної
культури та  предмета  «Захист
України»

Очно-
дистанційна

Миколаївський
НВК

2 Шаповал Б.І.

10.01-14.01 –
наст. сесія;

09.03-11.03 –
екз. сесія

Учителі (викладачі) трудового 
навчання, креслення, предмета
«Технології», майстри 
виробничого навчання МНВК, 
які викладають у групах 
професійного та профільного 
навчання за технологічним 
напрямком

Очно-
дистанційна

Миколаївський
НВК

3 Лазебна С.В. 14.01 – наст.
сесія;

13.05 – екз.
сесія

Вихователі  закладів
дошкільної освіти

Дистанційна Миколаївський
НВК

4 Марченко С.М.

24.01-26.01

Інноваційні педагогічні 
технології інклюзивного 
навчання у професійній 
діяльності вчителя та 
асистента вчителя

Курси за
вибором
(очна)

Кровненський 
ЗЗСО

5 Бицан О.М.
21.02-23.02

Використання онлайн-
інструментів в освітньому 
процесі 

Курси за
вибором
(очна)

Северинівська 
ЗОШ

6 Чала С.П.

23.02-25.02

Організація освітнього 
середовища молодших 
школярів в умовах Нової 
української школи

Курси за
вибором
(очна)

Лікарський 
НВК

7 Прокопенко 
Л.І.

25.02 – наст.
сесія;

17.06 – екз.
сесія

Бібліотекарі Дистанційна Миколаївський
НВК

8 Курасова Ю.П. 28.02-04.03 –
наст. сесія;

04.04-08.04 –
екз. сесія

Сестри  медичні  закладів
дошкільної освіти

Очно-
дистанційна

КДНЗ 
«Веселка»

9 Ковальова О.О. 28.02-04.03 –
наст. сесія;

11.04-15.04 –
екз. сесія

Кухарі  закладів  загальної
середньої освіти

Очно-
дистанційна

Кровненський 
ЗЗСО

10 Шаповал Д.В.
Сергієнко Л.М.

28.02-02.03 Інноваційні педагогічні 
технології інклюзивного 

Курси за
вибором

Северинівська 
ЗОШ



навчання у професійній 
діяльності вчителя та 
асистента вчителя

(очна) Кровненський 
ЗЗСО

11 17 
пед.працівників
Миколаївського
НВК та 15 
пед.працівників
Кровненського 
ЗЗСО

28.02-02.03

Віртуальний  клас  для
ефективого  навчання:
Microsoft Teams

Курси за
вибором

(очна, на базі
школи)

Миколаївський
НВК 

12 Куценко Л.Ф.

09.03-11.03

Формування компетентностей 
учнів у шкільному курсі 
фізики, математики, 
астрономії

Курси за
вибором
(очна)

Северинівська 
ЗОШ

13 Панькова С.В.

09.03-11.03

Упровадження проекту 
«Вчимося жити разом» в 
освітньому процесі з предметів
«Основи здоров’я» та «Я 
досліджую світ»

Курси за
вибором
(очна)

Северинівська 
ЗОШ

14 Леоненко Ю.А. 

09.03-11.03

Компетентнісний підхід у 
викладанні освітньої галузі 
«Мистецтво» в контексті 
Нової української школи 
(основна та старша школа)

Курси за
вибором
(очна)

Северинівська 
ЗОШ

15 Мірошниченко 
С.В. 09.03-11.03

Сучасні підходи до організації 
та проведення уроків фізичної 
культури 

Курси за
вибором
(очна)

Яструбинський
НВК

16 Макаренко К.В.

14.03-16.03

Особливості викладання 
предметів суспільно-
гуманітарного циклу в умовах 
очного, дистанційного та 
змішаного навчання

Курси за
вибором
(очна)

Лікарський 
НВК

17 Гончаренко 
Г.Л.

14.03-18.03 –
наст. сесія;

18.04-20.04 –
екз. сесія

Вихователі  закладів
дошкільної освіти

Очно-
дистанційна

Лікарський 
НВК

18 Простатіна 
О.О.

14.03-18.03 –
наст. сесія;

18.04-22.04 –
екз. сесія

Директори закладів загальної 
середньої освіти, навчально-
виховних комплексів, 
спеціальних шкіл (усіх 
спеціальностей)

Очно-
дистанційна

Кровненський 
ЗЗСО

19 Шмакова О.Л.
16.03-18.03

Ефективна взаємодія з 
особливими дітьми: лайфхаки 
для вчителя і батьків

Курси за
вибором
(очна)

Лікарський 
НВК

20 Зайцева Т.В. 21.03-25.03 –
наст. сесія;

26.04-29.04 –
екз. сесія

Кухарі закладів дошкільної 
освіти

Очно-
дистанційна

Миколаївський
НВК

21 Євдокименко 
О.В. 21.03-23.03

Створення інтерактивних 
елементів уроку засобами ІКТ 

Курси за
вибором
(очна)

Лікарський 
НВК

22 Пугач Н.П.
21.03-23.03

Створення мультимедійної 
презентації та навчального 
відео 

Курси за
вибором
(очна)

Яструбинський
НВК

23 Парфенюк І.О. 23.03-25.03 Педагогічна підтримка дітей з Курси за Северинівська 



особливими освітніми 
потребами в інклюзивному 
середовищі

вибором
(очна)

ЗОШ

24 Шаповал О.П.
28.03-30.03

Формувальне оцінювання 
навчальних досягнень учнів 
молодшого шкільного віку

Курси за
вибором
(очна)

Яструбинський
НВК

25 Никоненко 
Ю.В. 28.03-30.03

Формування мовної та 
літературної компетенції учнів
на засадах Концепції Нової 
української школи 

Курси за
вибором
(очна)

Северинівська 
ЗОШ

26 Совенко М.В.
Василенко О.А. 04.04-06.04

Уроки здорового харчування в 
закладах освіти (для вчителів 
основ здоров’я та класних 
керівників)

Курси за
вибором
(очна)

Северинівська 
ЗОШ
Яструбинський
НВК

27 Запрягайло 
Н.А. 04.04-06.04

Компетентнісний підхід змісту
початкової освіти у вимірі 
сьогодення

Курси за
вибором
(очна)

Северинівська 
ЗОШ

28 Шова В.В. 11.04-15.04 –
наст. сесія;

16.05-18.05 –
екз. сесія

Вихователі закладів 
дошкільної освіти

Очно-
дистанційна

КДНЗ 
«Веселка»

29 Будакова Л.А. 11.04-15.04 –
наст. сесія;

16.05-20.05 –
екз. сесія

Завідуючі,  вихователі закладів
дошкільної освіти

Очно-
дистанційна

Кровненський 
ЗДО 
«Пролісок»

30 Говорун В.О.

11.04-13.04

Внутрішня система 
забезпечення якості освіти у 
закладі загальної середньої 
освіти

Курси за
вибором
(очна)

Яструбинський
НВК

31 Волошина Н.М.
Усик О.В.

26.04-28.04

Уроки здорового харчування в 
закладах освіти (для вчителів 
основ здоров’я та класних 
керівників)

Курси за
вибором
(очна)

Кровненський 
ЗЗСО
Лікарський 
НВК

32 Недайхліб Л.В.
26.04-28.04

Створення інтерактивних 
елементів уроку засобами ІКТ 

Курси за
вибором
(очна)

Лікарський 
НВК

33 Папушенко 
А.Л.

03.05-06.05 –
наст. сесія;

06.06-10.06 –
екз. сесія

Кухарі  закладів  загальної
середньої освіти

Очно-
дистанційна

Миколаївський
НВК

34 Антонченко 
Н.А. 10.05-12.05

Упровадження ігрових та 
діяльнісних методів навчання 
в освітній процес початкової 
школи

Курси за
вибором
(очна)

Яструбинський
НВК

35 Радчук Н.І.
10.05-12.05

Створення дидактичного 
забезпечення уроку засобами 
Microsoft Office 

Курси за
вибором
(очна)

Лікарський 
НВК

36 Котенко О.П.
23.05-25.05

Методика викладання футболу
в закладах загальної середньої 
освіти

Курси за
вибором
(очна)

Лікарський 
НВК

37 Василенко О.А. 30.05-01.06 Упровадження декоративно-
ужиткового мистецтва в 
освітній процес трудового 
навчання і образотворчого 
мистецтва (проведення 

Курси за
вибором
(очна)

Яструбинський
НВК



майстер-класів)
38 Іванченко О.Г.

06.06-08.06

Використанні методів 
інтерактивного навчання на 
уроках образотворчого 
мистецтва в умовах НУШ

Курси за
вибором
(очна)

Миколаївський
НВК

39 Босак Ю.В.

06.06-08.06

Сучасні підходи до 
просвітницько-профілактичної
роботи практичного 
психолога: техніки та 
технології роботи з учнями, 
підтримка вчителів та батьків 

Курси за
вибором
(очна)

Лікарський 
НВК

40 Коропець Т.О. 05.09-09.09 –
наст. сесія;

10.10-13.10 –
екз. сесія

Кухарі закладів загальної 
середньої освіти

Очно-
дистанційна

Яструбинський
НВК

41 Чечель Н.М.
Пархоменко 
Н.В.

07.09-09.09

Упровадження ігрових та 
діяльнісних методів навчання 
в освітній процес початкової 
школи

Курси за
вибором
(очна)

Яструбинський
НВК
Северинівська 
ЗОШ

42 Забара І.Г. 12.09-16.09 –
наст. сесія;

17.10-19.10 –
екз. сесія

Бібліотекарі Очно-
дистанційна

Лікарський 
НВК

43 Криницька Л.О. 12.09-16.09 –
наст. сесія;

17.10-19.10 –
екз. сесія

Музичні керівники закладів 
дошкільної освіти

Очно-
дистанційна

КДНЗ 
«Веселка»

44 Чала А.В. 
12.09-14.09

Сучасні технології організації 
освітнього процесу на уроках 
української мови та літератури

Курси за
вибором
(очна)

Лікарський 
НВК

45 Куценко Ю.В.

12.09-14.09

Cучасні інструменти успішної 
комунікативної взаємодії: 
методи ненасильницького 
спілкування, подолання 
комунікативних бар’єрів, 
вирішення конфліктів, 
профілактика булінгу

Курси за
вибором
(очна)

Лікарський 
НВК

46 Усик О.В.
12.09-14.09

Створення інтерактивних 
елементів уроку засобами ІКТ 

Курси за
вибором
(очна)

Лікарський 
НВК

47 Котенко С.М.
19.09-23.09 –
наст. сесія;

24.10-28.10 –
екз. сесія

Заступники директора з 
навчально-виховної роботи, з 
навчально виробничого 
навчання (які опікуються 
виховною роботою) (усіх 
спеціальностей)

Очно-
дистанційна

Кровненський 
ЗЗСО

48 Українець Д.М. 19.09-23.09 –
наст. сесія;

24.10-28.10 –
екз. сесія

Сестри медичні закладів 
дошкільної освіти

Очно-
дистанційна

Кровненський 
ЗДО 
«Пролісок»

49 Стеценко М.А. 19.09-23.09 –
наст. сесія;

24.10-28.10 –
екз. сесія

Кухарі закладів дошкільної 
освіти

Очно-
дистанційна

КДНЗ 
«Веселка»

50 Куценко Р.Л. 19.09-21.09 Методика викладання футболу Курси за Северинівська 



в закладах загальної середньої 
освіти

вибором
(очна)

ЗОШ

51 Лістунова О.В.
19.09-21.09

Соціально-психологічні 
аспекти роботи з сім’єю в 
сучасних умовах

Курси за
вибором
(очна)

Северинівська 
ЗОШ

52 Калантай Є.А.

24.10-26.10

Методологічні основи 
викладання української мови 
та літератури в Новій 
українській школі

Курси за
вибором
(очна)

Лікарський 
НВК

53 Демченко О.В. 31.10-04.11 –
наст. сесія;

05.12-09.12 –
екз. сесія

Заступники директора з 
навчально-виховної роботи, з 
навчально виробничого 
навчання (усіх спеціальностей)

Очно-
дистанційна

Миколаївський
НВК

54 Пархоменко 
Т.М.

31.10-04.11 –
наст. сесія;

05.12-09.12 –
екз. сесія

Кухарі  закладів  дошкільної
освіти

Очно-
дистанційна

Кровненський 
ЗДО 
«Пролісок»

55 Гейвич Н.М.
31.10-02.11

Створення мультимедійної 
презентації та навчального 
відео 

Курси за
вибором
(очна)

Яструбинський
НВК

56 Янченко Н.В. 07.11-11.11 –
наст. сесія;

12.12-14.12 –
екз. сесія

Асистент вихователя 
інклюзивної групи

Очно-
дистанційна

КДНЗ 
«Веселка»

57 Тютюнник О.В.
14.11-16.11

Технологічна компетентність 
учителя трудового навчання, 
предмету «Технології» 

Курси за
вибором
(очна)

Лікарський 
НВК

58 Гниденко М.І.
Соколенко А.П.

16.11-18.11

Сучасний урок біології в 
контексті компетентнісної 
освіти

Курси за
вибором
(очна)

Яструбинський
НВК
Лікарський 
НВК

59 Устименко А.В.
21.11-23.11

Профілактика та подолання 
стресів як умова підтримки 
психологічного здоров'я

Курси за
вибором
(очна)

Северинівська 
ЗОШ

60 Гончаренко 
О.В.
Великород Р.А.

28.11-30.11

Ефективна взаємодія з 
особливими дітьми: лайфхаки 
для вчителя і батьків

Курси за
вибором
(очна)

Северинівська 
ЗОШ
Яструбинський
НВК

61 Крамаренко 
А.І. 28.11-30.11

Інформатика в Новій 
українській школі: 
перезавантаження

Курси за
вибором
(очна)

Лікарський 
НВК

62 Міщенко Г.М.
05.12-07.12

Формування компетентностей 
учнів у шкільному курсі 
біології, біології та екології

Курси за
вибором
(очна)

Миколаївський
НВК

63 Московченко 
А.М.

05.12-07.12

Краєзнавство в системі 
викладання соціально-
гуманітарних дисциплін 
закладу освіти

Курси за
вибором
(очна)

Яструбинський
НВК

64 Шищенко Н.М.
05.12-07.12

Сучасні технології організації 
освітнього процесу на уроках 
української мови та літератури

Курси за
вибором
(очна)

Северинівська 
ЗОШ

65 Ортікова С.В.

07.12-09.12

Упровадження ігрових та 
діяльнісних методів навчання 
в освітній процес початкової 
школи

Курси за
вибором
(очна)

Лікарський 
НВК



Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА


	
	Про відрядження працівників
	закладів освіти на курси
	підвищення кваліфікації
	до КЗ СОІППО у 2022р.

