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19.09.2016 № 567/24-09 

на №____________ від ___________ 

Керівникам органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних 

територіальних громад 

 

Керівникам закладів 

освіти обласного 

підпорядкування 

Про зміну термінів проведення 

семінару-практикуму 

 

Повідомляємо, що семінар-практикум «Особливості організації та 

проведення дистанційного навчального процесу» (друге засідання), визначений 

п.67 додатка до наказу директора департаменту освіти і науки Кіровоградської 

обласної державної адміністрації від 15.12.2015 року № 449 “Про проведення 

обласних науково-методичних заходів, конференцій, семінарів, засідань 

творчих груп, занять шкіл педагогічної майстерності, майстер-класів, тренінгів 

тощо у 2016 році” та попередньо запланований на 12 жовтня 2016 року, 

переноситься на 22 листопада 2016 року.  

Початок роботи заходу о 9 годині в ауд. 305 КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського».  

Просимо забезпечити участь у семінарі-практикумі педагогічних 

працівників, визначених додатком. 

 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.  

Директор Л.Корецька 
 

 

Частаков Артур Васильович (0522) 24-66-08 

mailto:koippo@ukr.net


  

Додаток 

до листа КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

від 19.09.2016 № 567/24-09 
Список 

учасників семінару-практикуму 

«Особливості організації та проведення дистанційного навчального процесу» 
 

1. Аман І.С. - учитель інформатики Знам’янської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів; 

2. Ахмедова Ю.Н. - учитель української мови та літератури Компаніївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

3. Барановська Т.І. - методист навчально-методичного центру управління освіти, 

молоді та спорту Олександрійської міської ради; 

4. Жабчіц Я.В. - учитель математики навчально-виховного комплексу 

"Перегонівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" Голованівської районної 

ради; 

5. Козяр О.С. - учитель математики та інформатики Златопільської гімназії 

м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради; 

6. Копаниця О.М. - методист методичного кабінету відділу освіти Долинської 

районної державної адміністрації; 

7. Кузьменко В.В. - учитель математики, економіки та інформатики, 

Долинської загальноосвітньої школи I-III ступенів №4; 

8. Лютинська М.О. - учитель інформатики загальноосвітньої школи  

I-III ступенів с. Солгутове Гайворонського району; 

9. Мердак Н.А. - учитель інформатики комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області»; 

10. Олефіренко Л.І. - учитель інформатики Олександрівського навчально-

виховного комплексу №2 "загальноосвітній навчальний 

заклад I-IIІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" 

Олександрівської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області; 

11. Ошега З.С. - методист районного методичного кабінету відділу освіти 

Петрівської райдержадміністрації; 

12. Побережець О.С. - директор інформаційно-ресурсного методичного центру 

відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської 

райдержадміністрації; 

13. Погрібна Н.В. - методист інформаційно-ресурсного методичного центру 

відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської 

райдержадміністрації; 

14. Руденко В.О. - учитель математики Мар'янівської загальноосвітньої школи 

I-IІI ступенів Маловисківської районної ради; 

15. Таровик О.І. - учитель інформатики Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №8 Новоукраїнської районної ради; 

16. Шибіста В.Ю. - учитель інформатики комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області». 

 


