
 
 

УКРАЇНА 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» 
 

вул.  Велика Перспективна, 39/63, м. Кіровоград, 25006, тел. (0522) 32-24-78, 

e-mail: koippo@ukr.net, код за ЄДРПОУ 02136577 
 
 

 

03.04.2015 № 283/07-09 

на №______________від_________ 

 

 

Начальникам відділів,  

управлінь  освіти 

райдержадміністрацій,  

міських рад 

  

Про проведення обласного 

методичного огляду-конкурсу 

«Проектування ІТ-контенту 

сучасного уроку» 

 
Повідомляємо, що відповідно до наказу комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського» від 20.02.2015 р. № 11  «Про проведення заочного 

етапу обласного методичного огляду-конкурсу «Проектування ІТ-контенту сучасного 

уроку» 10 квітня 2015 року відбудеться другий дистанційний етап даного огляду-

конкурсу за допомогою безкоштовної програми  Skype (режим демонстрації робочого 

столу). 

Звертаємо Вашу увагу, що 9 квітня 2015 року з 14.50 до 15.20 буде проводитись 

тестове підключення учасників конкурсу. Skype account учасника потрібно надіслати 

на електронну адресу (timso.koippo@gmail.com) до 9 квітня 2015 року. Інструкції з 

підключення до онлайнової групи та режиму демонстрації робочого столу будуть 

обговорені під час тестового підключення.   

Просимо забезпечити участь вчителів району (міста, закладу) у другому етапі 

конкурсу згідно з додатком. 

Початок зазначеного вище огляду-конкурсу о 10.30. 

 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. 

 

 
 

Заступник директора                                                                      Л. Голодюк 

 
 

 

Буртовий Сергій Вікторович 32-24-78 
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Додаток  

до листа КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

03.04.2015 № 283/07-09 
 

 

Список учасників  

другого (дистанційного) етапу обласного методичного огляду-конкурсу 

 «Проектування ІТ-контенту сучасного уроку» 

 
Бондар Ірина Юріївна, учитель математики та інформатики Маловисківської 

гімназії Маловисківської районної ради Кіровоградської області. 

 

Буран Лілія Миколаївна, учитель англійської мови Маловисківської гімназії 

Маловисківської районної ради Кіровоградської області. 

 

Бугайова Наталія Анатоліївна, учитель української мови і літератури 

Новопразької загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Олександрійської 

районної ради Кіровоградської області. 

 

Драганець Валентина Миколаївна, учитель математики Староосотської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олександрівської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області. 

 

Романич Наталія Василівна, методист методичного кабінету відділу освіти  

Маловисківської районної державної адміністрації. 

 

Романова Майя Миколаївна, учитель географії комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання №25 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, 

природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». 

 

Руденко Валентина Олександрівна, учитель математики Мар'янівської 

загальноосвітньої школи I-IІI ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області. 

 

Кунашенко Наталія Григорівна, учитель української мови та літератури  

навчально-виховного комплексу «Бобринецька гімназія - загальноосвітня школа I-

III ступенів №1»  Бобринецької районної ради Кіровоградської області. 

 

Калашник Олена Анатоліївна, учитель математики Добровеличківської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської 

обласної ради. 

 

Колісник Василь Олександрович, учитель фізики та математики навчально-

виховного комплексу «Долинська гімназія - загальноосвітня школа I-III ступенів 

№3». 


