
 

 
 

УКРАЇНА 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
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e-mail: koippo@ukr.net, код за ЄДРПОУ 02136577 
 

 
 

17.02.2016  № 166/24-09 

на №______________від_________ 

Начальникам відділів, 

управлінь освіти 

райдержадміністрацій,  

міських рад 

 

Керівникам закладів  

освіти обласного 

підпорядкування 

Про проведення семінару-практикуму 

з проблеми «Особливості організації 

та проведення дистанційного  

навчального процесу»  

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 15.12.2015 р. № 449 «Про 

проведення обласних науково-методичних заходів, конференцій, семінарів, 

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

тренінгів тощо у 2016 році» 23 лютого 2016 року на базі КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» буде проводитись семінар-практикум з проблеми 

«Особливості організації та проведення дистанційного навчального процесу». 

Просимо забезпечити участь педагогічних працівників у вищезазначеному 

заході згідно з додатком. 

Початок семінару-практикуму – о 9 годині, ауд. 305. 

Витрати на відрядження – за рахунок сторони, що відряджає. 

Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 

Заступник директора Л. Голодюк 

 
Частаков Артур Васильович (0522)24-66-08

mailto:koippo@ukr.net


Додаток 

до листа КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

17.02.2016  № 166/24-09 

 
 

Склад учасників семінару-практикуму 

з проблеми «Особливості організації та проведення 

дистанційного навчального процесу» 
 
 

1. Аман Ірина Семенівна, учитель інформатики Знам'янської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів Кіровоградської обласної 

ради. 

2. Безкровна Інна Миколаївна, учитель інформатики Компаніївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

3. Бондарєва Неля Петрівна, учитель інформатики Іскрівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Петрівської районної ради 

Кіровоградської області. 

4. Борщ Світлана Вікторівна, учитель математики Новопразького 

навчально-виховного комплексу Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області. 

5. Жабчіц Ярослав Валерійович, учитель математики навчально-

виховного комплексу "Перегонівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" Голованівської районної ради Кіровоградської 

області. 

6. Кирилюк Оксана Юріївна, учитель інформатики спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області. 

7. Козяр Оксана Станіславівна, учитель математики та інформатики 

Златопільської гімназії м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області. 

8. Крушеніцька Тетяна Леонідівна, учитель інформатики 

Новоградівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Бобринецької районної 

ради Кіровоградської області. 

9. Лук'яненко Тетяна Федорівна, учитель інформатики 

Червоновершської загальноосвітньої школи I-III ступенів. 

10. Луньова Наталія Вікторівна, учитель української мови та літератури 

Оникіївської загальноосвітньої школи I-IІI ступенів Маловисківської районної 

ради Кіровоградської області. 

11. Лютинська Марина Олександрівна, учитель інформатики 

загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Солгутове Гайворонського району 

Кіровоградської області. 
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12. Мажара Олександр Васильович, учитель фізики комунального 

закладу "Навчально-виховне об'єднання "Багатопрофільний ліцей - фізико-

математична школа -загальноосвітня школа I-III ступенів №18 - центр дитячої 

та юнацької творчості "Надія" Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області". 

13. Панов Геннадій Олександрович, учитель української мови та 

літератури Великовисківської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської області. 

14. Руденко Валентина Олександрівна, учитель математики 

Мар'янівської загальноосвітньої школи I-IІI ступенів Маловисківської районної 

ради Кіровоградської області. 

15. Сайко Сергій Валентинович, учитель інформатики 

Червонокостянтинівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Петрівської 

районної ради Кіровоградської області. 

16. Саприга Алла Миколаївна, учитель математики Дмитрівської 

загальноосвітньої школи I-IІІ ступенів №1 Знам'янської районної ради 

Кіровоградської області. 

17. Тарасенко Оксана Миколаївна, учитель математики Рівнянської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області. 

18. Таровик Ольга Іванівна, учитель інформатики Новоукраїнської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області. 

19. Фудар Наталія Іванівна, учитель математики Калмазівського 

навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад  

I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад" Вільшанської районної ради 

Кіровоградської області. 

20. Шинковенко Світлана Володимирівна, учитель фізики 

Новоархангельського навчально-виховного комплексу "загальноосвітня школа  

I-III ступенів - гімназія" Новоархангельської районної ради Кіровоградської 

області. 

 

 

 


