
 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від «28»  листопада   2018 року    №  807-од 
 

м. Кропивницький 

 

 

Про проведення всеукраїнських  

та обласних науково-методичних  

заходів у 2019 році 

 
На виконання Законів України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року №2145-

VIII, «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року №651-ХІV, «Про 

дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року №2628-ІІІ, «Про позашкільну освіту» 

від 22 червня 2000 року №1841-ІІІ, «Про професійно-технічну освіту» від 

10 лютого 1998 року №103/98-ВР, «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року 

№1556-VІІ та з метою задоволення потреб педагогічних кадрів області щодо 

професійного зростання, забезпечення високого рівня методичної роботи, 

проведення інноваційної освітньої діяльності на основі національного й 

міжнародного освоєння перспективних педагогічних технологій  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план-графік всеукраїнських та обласних науково-методичних 

заходів у 2019 році згідно з додатком. 

2. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

(Корецька Л.В.): 

1) забезпечити проведення всеукраїнських та обласних науково-методичних 

заходів; 

2) дозволити погодинну оплату викладацької роботи під час проведення 

всеукраїнських та обласних науково-методичних заходів відповідно до чинного 

законодавства; 

3) створити належні умови для роботи і проживання учасників 

всеукраїнських та обласних науково-методичних заходів. 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, 

сільських рад об’єднаних територіальних громад, закладів дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти області та 

закладів освіти обласного підпорядкування рекомендувати взяти участь у 

всеукраїнських та обласних науково-методичних заходах спеціалістам органів 
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управління освітою райдержадміністрацій,  виконавчих комітетів міських рад міст 

обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних 

громад, працівникам районних (міських) методичних кабінетів (центрів), 

керівникам районних (міських) методичних об’єднань учителів, педагогічним 

працівникам. 

4. Витрати на відрядження учасників всеукраїнських та обласних науково-

методичних заходів здійснювати за рахунок установ, у яких вони працюють. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 
 
Заступник начальника управління Л.ШАТНА 

 
 

 
 

 

 



Додаток 

до наказу начальника 

управління освіти, науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації 

28.11.2018   №  807-од 
 

План-графік 

всеукраїнських та обласних науково-методичних заходів у 2019 році 
 

№ 

з/п 

Організаційна форма заходу,  категорія 

педпрацівників та проблема 
Дата Місце проведення 

Кількість  
вчителів від 

району 
(міста) 

Керівник, науковий 

керівник 

 січень 

1.  Семінар  учителів біології. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці 

учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з біології» 

03.01-

04.01 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Богданова О.П. 

2.  Семінар учителів математики. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці 

учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з математики» 

03.01-

04.01 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Ткаченко Л.А. 

3.  Обласна творча група (перше 

засідання) учителів предметів 

«Фізична культура»  та «Захист 

Вітчизни». 

Проблема: «Шляхи 

вдосконалення фахової 

компетентності вчителів фізичної 

культури та захисту Вітчизни» 

09.01 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Коробов М.Г. 

4.  Семінар учителів історії. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці 

учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з історії України» 

09.01-

10.01 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Черткова Н.С.  

5.  Семінар учителів хімії. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці 

учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з хімії» 

09.01-

10.01 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Ціперко Т.В. 

6.  Семінар  учителів фізики. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці 

учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з фізики» 

09.01-

10.01 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського»; 

Центральноукраїн-

ський державний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Винниченка 

список Дробін А.А. 
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7.  Творча група (перше засідання) 

учителів математики та 

інформатики. 

Проблема: «Методичні аспекти 

застосування прийомів усного 

рахунку на уроках математики та 

інформатики з використанням 

онлайнової платформи 

Прангліміне» 

10.01 КЗ «КОІППО  
імені Василя 

Сухомлинського»; 
Центральноукраїн-

ський державний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Винниченка 

список Чала М.С. 

Ткаченко Л.А. 

Скрипка Г.В. 

8.  Мейкатон «Інсайти сучасного 

вчителя, який продукує 

інноваційні ідеї навчання» для 

педагогічних працівників, які 

впроваджують здоров’язбережні 

технології навчання. 

Проблема: «Підвищення рівня 

фахової майстерності 

педагогічних працівників у 

форматі здоров’я «плюс»: 

креативність, комунікація, 

колаборація, компетентність» 

14.01-

18.01 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського»; 

міжнародний 

оздоровчо-

біосферний 

заповідник «Східні 

Карпати» 

список Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Гельбак А.М. 

 

9.  Постійно діючий семінар-

практикум учителів фізики. 

Проблема: «Олімпіадні задачі з 

фізики як засіб ефективної 

роботи з обдарованими дітьми» 

15.01-

17.01 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Дробін А.А. 

10.  Динамічна творча група (перше 

засідання) (дистанційна форма) 

учителів інформатики. 

Проблема: «Методичні принципи 

підготовки школярів до олімпіад 

з інформатики та інформаційних 

технологій» 

16.01 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Чала М.С. 

Шовенко О.С. 

Скрипка Г.В. 

11.  Методичний коучинг (перше 

засідання) педагогічних 

працівників закладів освіти. 

Проблема: «Підвищення 

ефективності уроку  в умовах 

модернізації освітнього процесу» 

22.01 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Литвиненко О.В. 

Скрипка Г.В. 

12.  Семінар учителів англійської 

мови. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у 

підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

англійської мови» 

23.01-

24.01 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

13.  Школа педагогічної 

майстерності (перше заняття) 

практичних психологів закладів 

освіти. 

Проблема: «Методи 

психологічно орієнтованої 

психотерапії в діяльності 

практичного психолога» 

24.01 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Чебоненко В.Ф. 

 Гельбак А.М. 
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14.  Онлайн-семінар учителів 

початкових класів пілотних шкіл. 

Проблема: «Особливості 

викладання у 2 класі відповідно 

до концептуальних засад Нової 

української школи» 

29.01 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

15.  Творча лабораторія «Креативний 

словесник» (перше заняття) 

учителів української та 

зарубіжної літератури. 

Проблема: «Технології 

комфортного навчання» 

30.01 КЗ «Навчально-

виховне об’єднання 

№35 

«Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області» 

список Ревнивцева О.В. 

Котляренко Н.М. 

Мінич Г.В. 

16.  Творча група (перше засідання) 

учителів образотворчого, 

музичного мистецтва та 

художньої культури. 

Проблема: «Шляхи реалізації 

змісту мистецької освіти в 

умовах функціонування Нової 

української школи» 

31.01 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Кондратова В.В. 

Черненко С.В. 

17.  Скайп-нарада директорів 

інклюзивно-ресурсних центрів. 

Проблема: «Організаційно-

методичні засади діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів 

31.01 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

закладу 

Червонець І.В. 

Бражнікова Т.О. 

 лютий 

18.  Відкрита обласна інтернет-

конференція педагогічних 

працівників закладів освіти. 

Проблема:  «Безпека дітей в 

Інтернеті: попередження, освіта, 

взаємодія» 

05.02 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Чала М.С. 

Скрипка Г.В. 

19.  Творча майстерня (перше 

засідання) (дистанційна форма) 

учителів української мови й 

літератури. 

Проблема:  «Інформаційні 

технології в роботі вчителя 

української мови й літератури» 

05.02 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Котляренко Н.М. 

20.  Семінар учителів математики. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці 

учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з математики» 

05.02-

06.02 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Ткаченко Л.А. 

21.  Семінар учителів фізики. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці 

учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з фізики» 

06.02-

07.02 

Центральноукраїн-

ський державний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Винниченка 

список Дробін А.А. 
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22.  Творча група (перше засідання) 

вчителів історії та 

суспільствознавчих дисциплін. 

Проблема: «Формування та 

удосконалення компетентностей 

(ключових, предметних) 

відповідно до концептуальних 

засад Нової української школи» 

07.02 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Черткова Н.С.  

Митрофаненко Ю.С. 

Буртовий С.В. 

23.  Семінар переможців другого туру 

всеукраїнського  конкурсу  

«Учитель року – 2019». 

Проблема: «Інноваційні технології 

у діяльності педагога» 

11.02-

15.02 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

 Голодюк Л.С. 

24.  Творча група (перше засідання) 

заступників директорів закладів 

освіти з виховної роботи, 

педагогів-організаторів, класних 

керівників, працівників закладів 

позашкільної освіти. 

Проблема: «Інтелектуально-

пізнавальні ігри як засіб 

формування ціннісних орієнтацій 

учнів» 

19.02 КПНЗ 

«Кіровоградський 

обласний центр 

дитячої та юнацької 

творчості» 

список Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

25.  Школа  менторінгу (очно-

дистанційна форма) методистів 

методичних кабінетів (центрів) 

органів управління освітою 

райдержадміністрацій, виконавчих 

комітетів міських рад міст обласного 

значення, міських,  селищних, 

сільських рад об’єднаних 

територіальних громад, заступників 

директорів закладів освіти. 

Проблема: «Освітні проекти як 

інструмент змін у Новій 

українській школі» 

19.02-

15.03 
І етап 

(очний) – 

19.02 

ІІ етап 

(дистан-

ційний) – 

20.02-

15.03 

КЗ «КОІППО 
 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Побережець О.С.  

Голодюк Л.С. 

26.  Творча група (перше засідання) 

учителів, які навчають учнів у 

класах з інклюзивним навчанням, 

спеціальних класах; асистентів 

вчителів. 

Проблема: «Підвищення 

ефективності освітнього процесу 

в класах з інклюзивним 

навчанням на основі 

впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій» 

20.02 КЗ «Навчально-
виховне об’єднання 

«Загальноосвітня 
школа-інтернат  

І-ІІІ ступенів, ліцей 
«Сокіл», центр 
позашкільного 

виховання 
Кіровоградської 

міської ради 
Кіровоградської 

області» 

список Червонець І.В. 

Литвиненко О.В.  

Скрипка Г.В. 

27.  Творча група (перше засідання) 

учителів української мови і 

літератури. 

Проблема: «Проблеми 

унормування сучасної 

української мови. Лексика» 

20.02 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Вікторіна О.М. 
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28.  Семінар (дистанційна форма) 

педагогічних працівників 

закладів дошкільної освіти. 

Проблема: «Stream-освіта як напрям 

інтегрованого навчання та 

виховання дітей дошкільного 

віку» 

21.02 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Гагаріна Н.П.  

Тарапака Н.В. 

29.  Семінар-практикум практичних 

психологів  закладів освіти. 

Проблема: «Технології, правила, 

процедури і прийоми роботи для 

зупинення булінгу та насилля в 

закладах освіти» 

21.02 КЗ «Навчально-

виховне об’єднання 

ліцей-школа-

дошкільний 

навчальний заклад 

«Вікторія-П» 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Чебоненко В.Ф. 

Молчанова О.М. 

30.  Семінар учителів української 

мови і літератури. 

Проблема:  «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у 

підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

української мови і літератури» 

25.02-

28.02 

КЗ «КОІППО 
 імені Василя 

Сухомлинського»; 

КЗ «Навчально-

виховне об’єднання 

«Спеціалізований 

загальноосвітній 

навчальний заклад 

І ступеня 

«Гармонія» - 

гімназія імені Тараса 

Шевченка - центр 

позашкільного 

виховання 

«Контакт» 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області» 

список Мінич Г.В. 

Котляренко Н.М. 

31.  Творча група вчителів хімії. 

Проблема: «ІКТ-супровід 

підготовки учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання» 

27.02 КЗ «Навчально-

виховне об’єднання 

природничо-

економіко-

правовий ліцей - 

спеціалізована 

школа І-ІІІ ст. №8 - 

позашкільний центр 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області» 

список Ціперко Т.В. 

Федірко Ж.В. 

32.  Семінар учителів англійської 

мови. 
Проблема: «Актуальні аспекти 
підвищення рівня педагогічної 
майстерності вчителя у 
підготовці учнів до зовнішнього 
незалежного оцінювання з 
англійської мови» 

27.02-

28.02 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 
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 березень 

33.  Оперативне навчання переможців 

другого туру всеукраїнського  

конкурсу «Учитель року – 2019». 
Проблема: «Методична 
майстерня вчителя» 

2 дні на 

кожного 

переможця 

Навчальний заклад, 

у якому працює 

переможець 

другого туру 

всеукраїнського 

конкурсу «Учитель 

року – 2019» 

 Голодюк Л.С. 
Коробов М.Г. 

Коса І.Т. 
Хлань Л.М. 

Червонець І.В. 
Желєзнова Т.П. 

34.  Творча група вчителів початкових 

класів. 

Проблема: «Формування 

предметних компетентностей 

учнів у процесі  реалізації вимог 

Державного стандарту початкової 

загальної освіти» 

04.03 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Тіхонова Н.Г. 

35.  Семінар учителів хімії. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у 

підготовці учнів до ЗНО з хімії» 

05.03-

06.03 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Ціперко Т.В. 

36.  Семінар-практикум педагогічних 

працівників, які впроваджують 

STEM-освіту. 

Проблема: «STEM-освіта як 

напрям інноваційного розвитку 

сучасної освіти» 

12.03 КЗ «Навчально-

виховне об'єднання 

«Спеціалізований 

загальноосвітній 

навчальний заклад 

І ступеня 

«Гармонія» - 

гімназія імені 

Тараса Шевченка - 

центр позашкільного 

виховання «Контакт» 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Марченко І.А. 

 

37.  Літературно-методичний клуб 

(перше засідання) учителів 

зарубіжної літератури. 

Проблема:  «Як навчати 

ефективно і радісно?» 

14.03 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Ревнивцева О.В. 

38.  Педагогічна альтанка вчителів 

предметів духовно-морального 

спрямування. 

Проблема: «Моральне виховання 

учнів на основі християнських 

цінностей: сучасні підходи» 

14.03 Олександрівська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

№ 1 

КЗ «Олександрівське 

НВО № 1» 

Олександрівської 

районної ради 

Кіровоградської 

області 

список Жосан О.Е. 

Войтко В.В. 



7   Продовження додатка   

 

39.  Науково-методичний семінар 

завідувачів (директорів), 

методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад 

міст обласного значення, міських,  

селищних, сільських рад 

об’єднаних територіальних громад. 

Проблема:  «Педагогічні ідеї 

В.О.Сухомлинського в творчій 

лабораторії методиста» 

18.03-

19.03 

Методичний 

кабінет відділу 

освіти 

Онуфріївської 

районної державної 

адміністрації; 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Половенко О.В. 

Голодюк Л.С. 

40.  Обласний науково-практичний 

семінар (дистанційна форма) 

координаторів конкурсу 

«ГЕЛІАНТУС». 

Проблема: «Інтелектуальна гра 

«Геліантус» як засіб підвищення 

знань учнів шляхом організації 

позакласної роботи з 

природничих дисциплін» 

19.03 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Ціперко Т.В. 

41.  Творча група (перше засідання) 
учителів трудового навчання та 
технологій. 
Проблема: «Творчо-пошукова 
діяльність учителів трудового 
навчання» 

19.03 Обласна 

універсальна 

наукова бібліотека 

імені Д.Чижевського 

список Татаренко О.В. 

Буртовий С.В. 

42.  Науково-практичний семінар 

методистів закладів позашкільної 

освіти. 

Проблема: «Професійний 

розвиток педагогів позашкільної 

освіти як важлива умова 

формування особистості дитини» 

19.03 Олександрівський 

районний центр 

дитячої та юнацької 

творчості  

по  

1 особі від 

закладу 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

43.  Творча група (перше засідання) 

учителів правознавства та 

громадянської освіти. 

Проблема: «Формування 

громадянської компетентності та 

правових орієнтирів учнів під час 

навчання предметів освітньої 

галузі «Суспільствознавство» 

20.03 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Відіборенко І.В. 

Митрофаненко Ю.С. 

Скрипка Г.В. 

44.  Творча група (перше засідання) 

учителів початкових класів. 

Проблема: «Компетентнісний 

підхід до викладання освітньої 

галузі «Математика» у 

початковій школі» 

20.03 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Чернецька О.Г. 

45.  Семінар учителів біології. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці 

учнів до ЗНО з біології» 

21.03-

22.03 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Богданова О.П. 
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46.  Науково-практичний семінар 

практичних психологів і соціальних 

педагогів закладів освіти. 

Проблема: «Теоретико-прикладні 

аспекти сучасної психологічної 

служби в Україні» 

Буде 

повідом-

лено 

додатково 

Центральноукраїн-

ський державний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Винниченка 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Чебоненко В.Ф.  

Молчанова О.М. 

Гейко Є.В.  

(за згодою) 

 квітень 

47.  Оперативне навчання 

переможців другого туру 

всеукраїнського  конкурсу  

«Учитель року – 2019». 

Проблема: «Методична 

майстерня учителя» 

2 дні на 

кожного 

перемож

ця 

Навчальний заклад, 

у якому працює 

переможець 

другого туру 

всеукраїнського 

конкурсу «Учитель 

року – 2019» 

 Голодюк Л.С. 

Коробов М.Г. 

Коса І.Т. 

Хлань Л.М. 

Червонець І.В. 

Желєзнова Т.П. 

48.  Науково-практичний семінар 

методистів математики, фізики. 

Проблема: «Методичний 

супровід удосконалення 

професійної компетентності 

вчителів фізики та математики в 

умовах Нової української школи» 

02.04-

04.04 

КЗ «КОІППО 
 імені Василя 

Сухомлинського»; 
комунальна 

установа 
«Петрівський 

районний центр із 
обслуговування 
закладів освіти» 

по  
1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Дробін А.А. 

Ткаченко Л.А. 

49.  Обласний науково-практичний 

семінар учителів історії та 

суспільствознавчих дисциплін. 

Проблема: «Особливості 

викладання актуальних проблем 

історії ХХ століття в закладах 

загальної середньої освіти» 

03.04 КЗ «КОІППО 
 імені Василя 

Сухомлинського»; 
Центральноукраїн-
ський державний 

педагогічний 
університет імені 

Володимира 
Винниченка 

 Черткова Н.С. 

Відіборенко І.В. 

50.  Тренінг учителів та асистентів 

учителів закладів загальної 

середньої освіти. 

Проблема: «Педагогічні технології 

інклюзивного навчання – 

практичний інструментарій для 

вчителів, які працюють з дітьми з 

особливими освітніми потребами» 

03.04 Навчально-
виховний комплекс 
«Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№3 – гімназія» 
Знам'янської 
міської ради 

Кіровоградської 
області 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Червонець І.В. 

51.  Творча група (перше засідання) 

вихователів шкіл-інтернатів та 

груп подовженого дня. 

Проблема: «Застосування 

інформаційно-комунікаційних 

технологій у роботі вихователя» 

04.04 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Павлюх В.В.  

Жосан О.Е. 

52.  Відеофест «Педагогічний 

креатив» педагогічних 

працівників закладів освіти. 

Проблема:  «Відеофестиваль 

педагогічних ідей» 

08.04-

12.04 

YouTube канал кафедри 

ТіМСО КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

(https://www.youtube.com/

channel/UCIRGxaOqRZK

BAnKifsunp5w) 

 Буртовий С.В. 

Яковова Г.Я. 
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53.  Авторська творча майстерня 

вчителя зарубіжної літератури 

та російської мови КЗ «НВК 

«Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№26 – дошкільний навчальний 

заклад – дитячий юнацький 

центр «Зорецвіт» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської 

області» О.О.Гузь (перше заняття) 

для вчителів зарубіжної 

літератури та російської мови. 

Проблема:  «Моделювання 

електронного освітнього 

середовища на уроках зарубіжної  

літератури» 

09.04 КЗ «НВК 

«Спеціалізований 

загальноосвітній 

навчальний заклад 

 І-ІІІ ступенів №26 – 

дошкільний 

навчальний заклад – 

дитячий юнацький 

центр «Зорецвіт» 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області» 

список Ревнивцева О.В. 

54.  Творча група (перше засідання) 

учителів зарубіжної та 

української літератури. 

Проблема: «Аналітико-

інтерпретаційна діяльність 

суб’єктів навчання у процесі 

роботи над художнім твором» 

09.04 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Небеленчук І.О. 

55.  Науково-дослідницьке об’єднання 

учителів (перше засідання) 

початкових класів, наставників 

закладів загальної середньої 

освіти, які пілотують новий 

державний стандарт початкової 

освіти, тренерів Кіровоградської 

області для підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників, які навчатимуть 

учнів відповідно до Концепції 

«Нова українська школа». 

Проблема:  «Дидактичні 

особливості освітнього процесу в 

умовах реалізації концептуальних 

засад Нової української школи» 

10.04 Навчально-

виховний комплекс 

«Олександрійський 

колегіум – 

спеціалізована 

школа» 

Олександрійської 

міської ради 

Кіровоградської 

області 

список Кондратова В.В. 

Чернецька О.Г. 

56.  Тренінг педагогічних працівників 

закладів дошкільної освіти. 

Проблема:  «Інформаційно-

розвивальний простір закладів 

дошкільної освіти» 

16.04 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Гагаріна Н.П. 

Скуренко С.Л. 

57.  Обласна творча група (перше 

засідання) учителів англійської 

мови. 

Проблема:  «Шляхи оптимізації 

навчання аудіювання в 

допрофільній школі» 

17.04 Обласна 

універсальна 

наукова бібліотека 

імені 

Д.І.Чижевського 

список Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 
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58.  Семінар-практикум методистів 

методичних кабінетів (центрів) 

органів управління освітою 

райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад 

міст обласного значення, міських,  

селищних, сільських рад 

об’єднаних територіальних 

громад з бібліотечних фондів. 

Проблема: «Використання 

Інтернет-ресурсів у підвищенні  

професійної компетентності 

бібліотекарів» 

17.04 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Дяченко Н.І. 

59.  Регіональний науково-

практичний семінар  учителів 

предметів освітньої галузі 

«Технології» Долинського, 

Новгородківського, Петрівського, 

Устинівського районів. 

Проблема: «Особливості 

викладання предметів освітньої 

галузі «Технології» в контексті 

оновлених програм та реалізації 

Концепції «Нова українська школа» 

17.04 Районний 

методичний кабінет 

відділу освіти, 

молоді та спорту 

Долинської 

районної державної 

адміністрації та 

заклади освіти 

Долинського 

району 

по  

5 осіб від 

району 

Чала М.С.  

Шовенко О.С.  

Татаренко О.В. 

60.  Майстер-клас директорів 

опорних закладів освіти, які 

працюють над створенням 

сучасної моделі закладу освіти – 

Школи сприяння здоров’ю. 

Проблема:  «Заклад освіти як 

простір для партнерства у процесі 

формування 

здоров’язбережувальної 

компетентності учнів» 

18.04 ОНЗ «Петрівський 

начально-виховний 

комплекс 

«Дошкільний 

навчальний заклад-

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» 

Знам’янської 

районної ради 

Кіровоградської 

області 

по  

1 особі від 

закладу 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

61.  Творча майстерня (друге 

засідання) учителів української 

мови й літератури. 

Проблема: «Інформаційні 

технології в роботі вчителя 

української мови і літератури» 

18.04-

19.04 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»; 

Полтавський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

ім. М.В. Остроград-

ського 

список Котляренко Н.М. 

62.  Творча група (перше засідання) 

учителів української мови й 

літератури. 

Проблема: «Шляхи аналізу 

літературного твору у шкільній 

практиці. Сучасні технології 

роботи з текстом художнього 

твору» 

18.04-

19.04 

 

КЗ «КОІППО імені 
Василя 

Сухомлинського»; 
Полтавський 

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти  
ім.М.В. Остроград-

ського 

список Мінич Г.В. 
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63.  Майстер-клас для вчителів, які 

викладають основи здоров’я та 

впроваджують здоров’язбережні 

превентивні  проекти. 

Проблема:  «Удосконалення 

професійної майстерності 

педагогічних кадрів, підвищення 

результативності і якості 

освітнього процесу шляхом 

упровадження навчання на 

засадах розвитку життєвих 

навичок» 

18.04- 

19.04 

КЗ «КОІППО 
 імені Василя 

Сухомлинського»; 
Михайлівська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
КЗ «Михайлівське 
навчально-виховне 

об’єднання» 
Олександрівської 

районної ради 
Кіровоградської 

області;  
Лісівська філія 

КЗ «Михайлівське 
навчально-виховне 

об’єднання» 
Олександрівської 

районної ради 
Кіровоградської 

області 

список Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Гельбак А.М. 

 

64.  Творча група заступників 

директорів закладів освіти, які 

відповідають за організацію 

освітнього процесу в початковій 

школі. 

Проблема: «Педагогічний квест 

«Якою має бути Нова українська 

школа?» 

23.04 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Половенко О.В. 

Кірішко Л.М. 

Тарапака Н.В. 

 

65.  Обласна науково-практична 

конференція (дистанційна форма) 

учителів трудового навчання та 

технологій. 

Проблема:  «Теоретико-практична 

спадщина Івана Гуровича 

Ткаченка (до 100-річчя від дня 

народження)» 

23.04 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Татаренко О.В. 

Буртовий С.В. 

66.  Обласний семінар-практикум з 

національно-патріотичного 

виховання для відповідальних за 

проведення районних (міських) 

етапів Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» (Джура). 

Проблема: «Всеукраїнська 

дитячо-юнацька військово-

патріотична гра «Сокіл» (Джура): 

особливості підготовки та 

основні аспекти її проведення» 

23.04-

24.04 

КЗ 
«Кіровоградський 

обласний центр 
туризму, 

краєзнавства та 
екскурсій 

учнівської молоді» 

по 2 особи 

від району 
(міста, 
ОТГ) 

(відповіда-
льні за 

підготовку 
команди та 
методисти з 

націона-
льно-пат-
ріотичного 
виховання) 

Міцай Ю.В. 

Митрофаненко Ю.С. 

Лісота А.А. 

(за згодою) 

67.  Школа педагогічної 

майстерності (друге заняття) 

практичних психологів закладів 

освіти. 

Проблема:  «Методи психологічно 

орієнтованої психотерапії в 

діяльності практичного 

психолога» 

24.04 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Чебоненко В.Ф. 

Гельбак А.М. 
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68.  Науково-методичний семінар 
методистів методичних кабінетів 
(центрів) органів управління 
освітою райдержадміністрацій, 
виконавчих комітетів міських рад 
міст обласного значення, міських,  
селищних, сільських рад 
об’єднаних територіальних громад. 
Проблема:  «Моніторинг якості 
освіти в умовах модернізації 
освітнього простору» 

24.04 Відділ освіти 

виконавчого 

комітету 

Новоукраїнської 

міської ради 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Корж Л.Ф.  

Шаповалова Т.А.  

Голодюк Л.С. 

69.  Творча група (перше засідання) 

учителів географії. 

Проблема: «Використання 

географічного потенціалу щодо 

удосконалення фахової 

компетентності вчителя» 

24.04-

25.04 

КЗ «Петрівське 
навчально-виховне 

об’єднання 
«загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
– гімназія» 
Петрівської 

районної ради 
Кіровоградської 

області; 
 КЗ «КОІППО 
 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Хлань Л.М. 

Федірко Ж.В. 

70.  Семінар-практикум учителів-

дефектологів (тифлопедагогів). 

Проблема: «Корекційно-розвиткова 

робота з дітьми з порушеннями 

зору: сучасні підходи» 

25.04 

 

Світловодська 
спеціальна 

загальноосвітня 
школа-інтернат  
І-ІІІ ступенів №1 
Кіровоградської 
обласної ради 

список Войтко В.В. 

Жосан О.Е. 

71.  Скайп-нарада директорів 

інклюзивно-ресурсних центрів. 

Проблема: «Організаційно-

методичні засади діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів 

25.04 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

закладу 

Червонець І.В. 

Бражнікова Т.О. 

 травень 

72.  Науково-методичний семінар 
методистів методичних кабінетів 
(центрів) органів управління 
освітою райдержадміністрацій, 
виконавчих комітетів міських рад 
міст обласного значення, міських,  
селищних, сільських рад 
об’єднаних територіальних 
громад з дошкільної освіти. 
Проблема: «Реалізація принципу 
наступності дошкільної та 
початкової освіти в умовах Нової 
української школи» 

06.05 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Тарапака Н.В. 

Гагаріна Н.П. 

73.  Обласний семінар-нарада 

директорів міжшкільних 

навчально-виробничих комбінатів. 

Проблема: «Розвиток ключових 

компетентностей школярів у 

процесі профільного навчання в 

умовах міжшкільного навчально-

виробничого комбінату та 

загальноосвітнього закладу освіти» 

06.05 КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Татаренко О.В. 

Буртовий С.В. 
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74.  Тренінг фахівців інклюзивно-

ресурсних центрів, практичних 

психологів закладів освіти. 

Проблема: «Психолого-

педагогічний супровід дітей з 

особливими освітніми потребами» 

07.05 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Чебоненко В.Ф.  

Червонець І.В. 

Молчанова О.М. 

75.  Міжвузівська науково-практична 

конференція голів  районних 

(міських) методичних об’єднань 

учителів географії. 

Проблема: «Формування 

географічних компетенцій учнів в 

умовах упровадження 

Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої 

освіти» 

14.05-

16.05 

КЗ «КОІППО  
імені Василя 

Сухомлинського»; 
Центральноукраїн-
ський державний 

педагогічний 
університет імені 

Володимира 
Винниченка; 

Миколаївський 
обласний інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Хлань Л.М.  

Мирза-

Сіденко В.М. 

 (за згодою) 

Федірко Ж.В. 

76.  Міжвузівська науково-практична 

конференція голів  районних 

(міських) методичних об’єднань 

учителів хімії та біології. 

Проблема: «Компетентнісно 

зорієнтоване навчання – 

стратегічний напрям 

реформування освіти» 

14.05-

16.05 

Кіровоградська 
гімназія нових 

технологій навчання 
Кіровоградської 

міської ради 
Кіровоградської 

області; 
Миколаївський 

обласний інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти 

по  
1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Ціперко Т.В.  

Богданова О.П. 

77.  Авторська творча майстерня 

Молчанової О.М. (перше засідання) 

для педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема:  «Арт-педагогіка в 

освітньому процесі» 

16.05 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Молчанова О.М. 

78.  Творча майстерня (перше 

засідання) учителів, які 

викладають основи здоров’я та 

впроваджують здоров’язбережні 

превентивні  проекти. 

Проблема: «Реалізація завдань з 

питань адвокації, планування, 

моніторингу та оцінки заходів 

упровадження здоров’язбережних 

превентивних проектів: від теорії 

до практики» 

16.05-

17.05 

КЗ «КОІППО імені 
Василя 

Сухомлинського»; 
навчально-виховний 

комплекс 
«Перегонівська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
- дошкільний 

навчальний заклад» 
Голованівської 
районної ради 

Кіровоградської 
області 

список Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Гельбак А.М. 

79.  Творча група (друге засідання) 
(дистанційна форма) учителів 

історії та суспільствознавчих 
дисциплін. 
Проблема: «Формування та 
удосконалення компетентностей 
(ключових, предметних) 
відповідно до концептуальних 
засад Нової української школи» 

22.05 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Черткова Н.С.  

Митрофаненко Ю.С. 

Буртовий С.В. 
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80.  Школа педагогічної майстерності 

(третє заняття) практичних 

психологів закладів освіти. 

Проблема: «Методи психологічно 

орієнтованої психотерапії в 

діяльності практичного психолога» 

22.05 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Чебоненко В.Ф.  

Гельбак А.М. 

81.  Обласний онлайн-семінар 
методистів методичних кабінетів 
(центрів) органів управління 
освітою райдержадміністрацій, 
виконавчих комітетів міських рад 
міст обласного значення, міських,  
селищних, сільських рад 
об’єднаних територіальних 
громад з початкової освіти. 
Проблема: «Шляхи реалізації 
нових підходів до навчання в 
Новій українській школі» 

22.05 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Кондратова В.В.  

Чернецька О.Г. 

82.  Семінар директорів інклюзивно-

ресурсних центрів. 

Проблема: «Організаційний 

аспект діяльності інклюзивно-

ресурсного центру» 

23.05 Інклюзивно-

ресурсний центр 

Маловисківської 

районної ради 

по  

1 особі від 

закладу 

Червонець І.В. 

Половенко О.В. 

Бражнікова Т.О. 

83.  Творча лабораторія «Креативний 

словесник» (друге заняття) 

учителів української та 

зарубіжної літератури. 

Проблема: «Технології 

комфортного навчання» 

Буде 

повідом-

лено до-

датково 

Книжковий арсенал 

(м. Київ) 

список Ревнивцева О.В. 

Котляренко Н.М. 

Мінич Г.В. 

84.  Авторська творча майстерня 
вчителя зарубіжної літератури 
та російської мови КЗ «НВК 
«Спеціалізований загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
№26 – дошкільний навчальний 
заклад – дитячий юнацький центр 
«Зорецвіт» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» 
О.О.Гузь (друге заняття) для 
учителів зарубіжної літератури та 
російської мови. 
Проблема: «Моделювання 

електронного освітнього 

середовища на уроках зарубіжної  

літератури» 

Буде 

повідом-

лено до-

датково 

Книжковий арсенал 

(м. Київ) 

список Ревнивцева О.В. 

 червень 

85.  Творча група (друге засідання) 
(дистанційна форма) учителів 
правознавства, громадянської 
освіти. 
Проблема:  «Формування 

громадянської компетентності та 

правових орієнтирів учнів під час 

навчання предметів освітньої 

галузі «Суспільствознавство» 

03.06 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Відіборенко І.В. 

Митрофаненко Ю.С. 

Скрипка Г.В. 
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86.  Семінар керівників методичних 

об’єднань учителів інформатики. 

Проблема: «Роль і місце 

методичних формувань у 

розвитку професійної 

компетентності вчителя 

інформатики» 

05.06 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Чала М.С.  

Скрипка Г.В. 

87.  Презентація педагогічного 

досвіду (дистанційна форма) для 

учителів початкових класів. 

Проблема: «Інноваційне науково-

методичне середовище регіону – 

запорука успішного 

впровадження інновацій» 

10.06-

20.06 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Чернецька О.Г. 

88.  Літературно-методичний клуб 

(друге засідання) учителів 

зарубіжної літератури. 

Проблема: «Як навчати 

ефективно і радісно?» 

12.06 Культурно-освітній 

центр «Толока» 

с.Попельнасте 

Олександрійського 

району 

список Ревнивцева О.В. 

89.  Тренінг учителів початкових 

класів, учасників всеукраїнського 

науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України» (1 клас). 

Проблема:  «Методичний 

супровід організації освітнього 

процесу в 1-му (проектному) 

класі початкової школи» 

18.06-

20.06 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»; 

комунальний заклад 

«Навчально-

виховне об'єднання 

– «Загальноосвітня 

школа I-III ступенів 

№31 з гімназійними 

класами, центр 

дитячої та юнацької 

творчості "Сузір'я" 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області» 

Відповідно 

до 

замовлень 

від 

закладів 

освіти 

Половенко О.В. 

90.  Тренінг учителів початкових 

класів, учасників всеукраїнського 

науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України» (2-3 класи). 

Проблема:  «Методичний 

супровід організації освітнього 

процесу в 2-му та 3-му 

(проектних) класах початкової 

школи» 

20.06-

21.06 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»; 

КЗ «Навчально-

виховне об'єднання 

– «Загальноосвітня 

школа I-III ступенів 

№31 з гімназійними 

класами, центр 

дитячої та юнацької 

творчості "Сузір'я" 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області» 

список Половенко О.В. 
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91.  Педагогічний арт-пікнік 

педагогічних працівників 

закладів соціально-психологічної 

реабілітації дітей з інвалідністю. 

Проблема:  «Світ без обмежень» 

21.06 КЗ «Центр соціальної 

реабілітації 

(денного догляду) 

дітей з інвалідністю 

Фортечної районної 

у м. Кропивницькому 

ради» 

по 5 осіб 

від  

спеціаль-

ного 

закладу 

освіти 

Гельбак А.М. 

Молчанова О.М. 

92.  Школа педагогічної майстерності 

(третє заняття) практичних 

психологів закладів освіти. 

Проблема: «Методи психологічно 

орієнтованої психотерапії в 

діяльності практичного 

психолога» 

25.06 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Чебоненко В.Ф.  

Гельбак А.М. 

 липень 

93.  Літня школа керівників, 

методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад 

міст обласного значення, міських,  

селищних, сільських рад  

об’єднаних територіальних 

громад, директорів закладів 

загальної середньої освіти. 

Проблема:  «Розвиток професійної 

мобільності педагогів у вимірах 

нового освітнього простору» 

01.07-

05.07 

Заклади освіти 

Голованівського 

району 

 

за 

результа-

тами 

онлайн-

опиту-

вання 

Половенко О.В. 

Трубіна В.Г. 

Кірішко Л.М. 

Побережець О.С. 

Голодюк Л.С. 

 серпень 

94.  Обласний семінар-практикум для 

вчителів предмета «Захист 

Вітчизни» та організаторів 

патріотичної роботи на місцях. 

Проблема:  «Організація 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді: 

практичний аспект» 

27.08-

29.08 

КЗ «Світловодська 

загальноосвітня 

санаторна школа-

інтернат  

І-ІІ ступенів № 2 

Кіровоградської 

обласної ради» 

по  

2 особи 

від району 

(міста, 

ОТГ) 

Коробов М.Г. 

Вєтров О.М. 

Лісота А.А. 

(за згодою) 

95.  Обласний онлайн-семінар 

районних (міських) методичних 

об’єднань учителів історії та 

суспільствознавчих дисциплін. 

Проблема: «Науково-методичне 

забезпечення та освітні технології 

навчання у процесі викладання 

історії та суспільствознавчих 

дисциплін» 

28.08 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Черткова Н.С. 

96.  Вебінар  районних координаторів 

Міжнародного конкурсу з 

інформатики та комп’ютерної 

грамотності «Бобер». 

Проблема:  «Роль Міжнародного 

конкурсу з інформатики та 

комп’ютерної грамотності 

«Бобер» у розвитку цифрової 

компетентності учнів» 

29.08 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Чала М.С. 
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 вересень 

97.  Науково-методичний семінар 
керівників методичних об’єднань 
учителів іноземних мов. 
Проблема: «Навчально-методичне 
та нормативне забезпечення 
предмета «Іноземні мови» у 
закладах освіти» 

10.09 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  

2 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Коса І.Т. 

Кендюхова А.А. 

98.  Постійно діючий семінар-
практикум учителів фізики. 
Проблема: «Методика 
розв’язування олімпіадних задач з 
фізики» 

11.09 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Дробін А.А. 

99.  Творча група (третє засідання) 
учителів української мови і 
літератури. 
Проблема:  «Інформаційні 
технології в роботі вчителя 
української мови і літератури» 

12.09 КЗ «КОІППО імені 
Василя 

Сухомлинського»; 
Бобринецький 

район 

список Котляренко Н.М. 

100.  Творча група  (друге засідання) 

учителів української мови і 

літератури. 

Проблема:  «Шляхи аналізу 

літературного твору у шкільній 

практиці. Сучасні технології 

роботи з текстом художнього 

твору» 

12.09 КЗ «КОІППО імені 
Василя 

Сухомлинського»; 
Бобринецький 

район 

список Мінич Г.В. 

101.  Творча група (друге засідання) 

учителів української мови і 

літератури. 

Проблема: «Проблеми 

унормування сучасної української 

мови. Лексика» 

17.09 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Вікторіна О.М. 

102.  Обласний онлайн-семінар  

районних, міських координаторів 

міжнародного конкурсу «Колосок». 

Проблема: «Особливості 

проведення та аналіз результатів 

участі учнів закладів освіти області 

у Міжнародному природничому 

інтерактивному конкурсі 

“Колосок”» 

17.09 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Тіхонова Н.Г. 

103.  Регіональний семінар учителів 

предметів природничо-

математичного циклу 

Гайворонського, Благовіщенського, 

Голованівського, Вільшанського, 

Новоархангельського районів. 

Проблема:  «Методичний супровід 

викладання предметів 

природничо-математичного 

циклу в умовах Нової української 

школи» 

18.09 Голованівський 

ресурсний центр 

по  

5 осіб від 

району 

Дробін А.А. 

Хлань Л.М. 

Ціперко Т.В. 

Ткаченко Л.А. 

Богданова О.П. 
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104.  Науково-практичний семінар 
керівників краєзнавчих гуртків, 
музеїв при закладах освіти. 
Проблема:  «Інформаційно-
технологічні ресурси Державного 
архіву Кіровоградської області у 
процесі реалізації спільних 
краєзнавчих проектів закладів 
освіти і місцевих громад» 

18.09 Державний архів 

Кіровоградської 

області 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Гайда Л.А. 

105.  Постійно діючий семінар 
методистів методичних кабінетів 
(центрів) органів управління 
освітою райдержадміністрацій, 
виконавчих комітетів міських рад 
міст обласного значення, міських,  
селищних, сільських рад 
об’єднаних територіальних громад, 
керівників методичних об’єднань, 
відповідальних за викладання 
предмета «Основи здоров’я» та 
впровадження здоров’язбережних 
превентивних проектів. 
Проблема:  «Модернізація 
методичної роботи в контексті 
суспільних трансформацій та 
забезпечення рівного доступу до 
реалізації якісної 
здоров’язбережної освіти» 

19.09-

20.09 

КЗ «КОІППО імені 
Василя 

Сухомлинського»; 
Живанівське 

відділення 

КЗ «Компаніївське 

навчально-виховне 

об’єднання» 

Компаніївської 

селищної ради 

Кіровоградської 

області; 

Червоновершська 

ЗШ І-ІІІ ступенів 

Компаніївської 

районної ради 

Кіровоградської 

області 

список Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Гельбак А.М. 

106.  Методичний брифінг методистів, 
які відповідають за психологічну 
службу. 
Проблема:  «Роль, місце та 
основні завдання психологічної 
служби в Новій українській 
школі» 

24.09 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Чебоненко В.Ф.  

Гельбак А.М. 

107.  Обласний постійно діючий 

семінар учителів історії, які мають 

стаж роботи за фахом до 7 років. 

Проблема: «Сучасний урок історії: 

компетентнісний аспект» 

25.09 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Черткова Н.С. 

Митрофаненко Ю.С. 

108.  Вебінар учителів початкових 

класів, математики, інформатики. 
Проблема: «Дидактичні 
можливості тренажерів з усного 
математичного рахунку та 
особливості проведення 
Міжнародних змагань 
«Прангліміне» 

25.09 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

 Чала М.С. 

Сібіберт О.Є. 

Ткаченко Л.А. 

109.  Творча група вчителів німецької 

мови. 

Проблема:  «Упровадження 

елементів змішаного навчання на 

уроках німецької мови» 

26.09 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Гринюкова Р.А. 

Кендюхова А.А. 

110. ї Скайп-нарада директорів 

інклюзивно-ресурсних центрів. 

Проблема: «Організаційно-

методичні засади діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів» 

26.09 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

закладу 

Червонець І.В. 

Бражнікова Т.О. 
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 жовтень 

111.  Науково-дослідницьке об’єднання 

вчителів початкових класів, 

наставників закладів загальної 

середньої освіти, які пілотують 

новий державний стандарт 

початкової освіти, тренерів 

Кіровоградської області для 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, які 

навчатимуть учнів відповідно до 

Концепції «Нова українська 

школа». 

Проблема: «Дидактичні 

особливості освітнього процесу в 

умовах реалізації концептуальних 

засад Нової української школи» 

01.10 КЗ «КОІППО імені 
Василя 

Сухомлинського»  
 

список Кондратова В.В.  

Чернецька О.Г. 

112.  Трендова студія вчителів-

дефектологів (логопедів, 

тифлопедагогів, сурдопедагогів, 

олігофренопедагогів), керівників 

спеціальних шкіл та спеціальних 

шкіл-інтернатів. 

Проблема:  «Корекційна освіта: 

стан і перспективи» 

02.10 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

вчителі-

дефекто-

логи 

спеціаль-

них 

закладів 

освіти 

Войтко В.В. 
Павлюх В.В. 
Жосан О.Е. 

113.  Постійно діючий семінар-

практикум (дистанційна форма) 

учителів фізики. 

Проблема: «Методика 

розв’язування олімпіадних задач 

з фізики» 

03.10 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Дробін А.А. 

114.  Динамічна творча група вчителів, 

які викладають предмети 

освітньої галузі «Технології» 

(інформатика, трудове навчання 

тощо), керівників гуртків науково-

технічної творчості. 

Проблема: «Освітня 

робототехніка як засіб розвитку 

здібностей до наукової і творчої 

діяльності» 

03.10-

04.10 

КЗ «КОІППО імені 
Василя 

Сухомлинського» 

список Чала М.С. 

ШовенкоО.С. 

Татаренко О.В. 

Пляка С.М. 

Скрипка Г.В. 

115.  Семінар  учителів біології. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у 

підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

біології» 

07.10-

08.10 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Богданова О.П. 

116.  Семінар  учителів фізики. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у 

підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

фізики» 

08.10-

09.10 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Дробін А.А. 
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117.  Творча лабораторія методистів 

методичних кабінетів (центрів) 

органів управління освітою 

райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад 

міст обласного значення, міських, 

селищних, сільських рад 

об’єднаних територіальних 

громад, які відповідають за 

виховну роботу і позашкільну 

освіту та заступників директорів 

з виховної роботи. 

Проблема:  «Педагог як співавтор 

освітнього та духовного простору 

дитини» 

09.10 Методичний 

кабінет відділу 

освіти виконавчого 

комітету 

Знам'янської 

міської ради; 

Навчально-

виховний комплекс 

«Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

№3 – гімназія» 

Знам'янської 

міської ради 

Кіровоградської 

області 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

118.  Обласна творча група (друге 

засідання) учителів англійської 

мови. 

Проблема:  «Шляхи оптимізації 

навчання аудіювання в 

допрофільній школі» 

09.10 Обласна 

універсальна 

наукова бібліотека 

імені 

Д.І.Чижевського 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

119.  Семінар  учителів хімії. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у 

підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з хімії» 

09.10-

10.10 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Ціперко Т.В. 

 

120.  Творча лабораторія  

«Креативний словесник» (третє 

заняття) учителів української та 

зарубіжної літератури. 

Проблема:  «Технології 

комфортного навчання» 

10.10 КЗ «Златопільська 

загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів» 

Бобринецької 

районної ради 

Кіровоградської 

області 

список Ревнивцева О.В. 

Котляренко Н.М. 

Мінич Г.В. 

121.  Регіональна школа новаторства 

завідувачів (директорів), 

методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад 

міст обласного значення, міських,  

селищних, сільських рад 

об’єднаних територіальних 

громад. 

Проблема: «Розвиток 

інноваційного потенціалу 

педагогічних працівників та його 

реалізація в проектній 

діяльності» 

10.10-

11.10 

Полтавський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

ім. М.В. Остроград-

ського;  

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»  
 

список Кірішко Л.М.  

Жосан О.Е.  
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122.  Творча майстерня (друге 

засідання) учителів, які 

викладають основи здоров’я та 

впроваджують здоров’язбережні 

превентивні  проекти. 

Проблема:  «Реалізація завдань з 

питань адвокації, планування, 

моніторингу та оцінки заходів 

упровадження здоров’язбережних 

превентивних проектів: від теорії 

до практики» 

10.10-

11.10 

КЗ «КОІППО імені 
Василя 

Сухомлинського»; 
Грузьківський 

навчально-
виховний комплекс 

«загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

- дошкільний 
навчальний заклад» 

Кіровоградської 
районної державної 

адміністрації 
Кіровоградської 

області; 
Івано-Благодатнен-
ський навчально-

виховний комплекс 
«загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
- дошкільний 

навчальний заклад» 
Кіровоградської 

районної державної 
адміністрації 

Кіровоградської 
області; 

КЗ «Миколаївське 
навчально-виховне 

об'єднання» 
Кіровоградської 
районної ради 

Кіровоградської 
області 

список Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Гельбак А.М. 

123.  Методичний коучинг (друге 

засідання) педагогічних 

працівників закладів освіти. 

Проблема:  «Підвищення 

ефективності уроку  в умовах 

модернізації освітнього процесу» 

16.10 КЗ «Навчально-
виховне об'єднання 
«Спеціалізований 
загальноосвітній 

навчальний заклад 
І ступеня «Гармонія» 

- гімназія імені 
Тараса Шевченка - 
центр позашкільного 

виховання 
«Контакт» 

Кіровоградської 
міської ради 

Кіровоградської 
області» 

список Скрипка Г.В. 

Литвиненко О.В. 

124.  Науково-практичний семінар 
директорів закладів позашкільної 
освіти. 
Проблема: «Нова модель закладу 
позашкільної освіти – нові 
можливості для розвитку 
територіальної громади» 

16.10-

17.10 

КЗ «Центр дитячої 

та юнацької 

творчості»  

Бобринецької 

міської ради 

по  

1 особі від 

закладу 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

125.  Конкурс управлінської 
майстерності завідувачів філій, 
заступників директорів з 
навчальної, навчально-виховної 
роботи закладів загальної 
середньої освіти 

17.10-

18.10 

 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Корецька Л.В. 

Половенко О.В. 

Трубіна В.Г. 

 



22   Продовження додатка   

 

126.  Постійно діючий семінар-

практикум (дистанційна форма) 

учителів фізики. 

Проблема: «Методика 

розв’язування олімпіадних задач з 

фізики» 

18.10 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Дробін А.А. 

127.  Відкрита інтернет-конференція 

педагогічних працівників закладів 

освіти. 

Проблема: «Технологія фахової 

майстерності: інновації у 

навчанні (ХV Хмурівські 

методичні читання)» 

21.10-

24.10 

Блог кафедри теорії і 

методики середньої 

освіти  КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://timso.koippo.kr.ua

/internet-konferentsiji/) 

 Яковова Г.Я. 

Буртовий С.В. 

128.  Обласний семінар учителів історії. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці 

учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з історії України» 

22.10-

23.10 

КЗ «КОІППО імені 
Василя 

Сухомлинського» 

список Черткова Н.С. 

129.  Творча група учителів біології. 

Проблема: «Реалізація 

компетентнісного підходу у 

викладанні біології» 

23.10 Помічнянська 
загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№1 імені Героя 

України Березняка 
Євгена Степановича 

Помічнянської 
міської ради 

Кіровоградської 
області 

список Богданова О.П. 

130.  Творча група (друге засідання) 
(дистанційна форма)  учителів 
математики та інформатики. 
Проблема: «Методичні аспекти 
застосування прийомів усного 
рахунку на уроках математики та 
інформатики з використанням 
онлайнової платформи 
Прангліміне» 

23.10 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Чала М.С. 

Ткаченко Л.А. 

Скрипка Г.В. 

 

131.  Науково-методичний семінар 
завідувачів (директорів), 
методистів методичних кабінетів 
(центрів) органів управління 
освітою райдержадміністрацій, 
виконавчих комітетів міських рад 
міст обласного значення, міських,  
селищних, сільських рад 
об’єднаних територіальних громад. 
Проблема:  «Розвиток сервісної 
діяльності методичної служби 
засобами мережевих технологій» 

23.10-

24.10 

Методичний 

кабінет відділу 

освіти 

Гайворонської 

райдержадміністра-

ції; 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського» 
 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Половенко О.В. 

Голодюк Л.С. 

132.  Семінар  учителів англійської 

мови. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у 

підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

англійської мови» 

29.10-

30.10 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 
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133.  Обласна практико орієнтована 

конференція (дистанційна 

форма) педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема:  «Цифрове освітнє 

середовище» 

29.10-

01.11 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

 Литвиненко О.В. 

134.  Постійно діючий семінар-

практикум (дистанційна форма) 

учителів фізики. 

Проблема: «Методика 

розв’язування олімпіадних задач 

з фізики» 

30.10 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Дробін А.А. 

135.  Майстер-клас практичних 

психологів та соціальних 

педагогів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Проблема: «Створення і 

збереження безпечного і 

психологічно комфортного 

середовища в закладі освіти» 

31.10 Навчально-
методичний кабінет 

професійно-
технічної освіти у 
Кіровоградській 

області 

по  

2 особи 

від 

закладу 

Чебоненко В.Ф. 

Дубілевська Н.С. 

 (за згодою) 

Молчанова О.М. 

136.  Семінар  учителів математики. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у 

підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з 

математики» 

31.10-

01.11 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Ткаченко Л.А. 

137.  Науково-практичний семінар 

учителів-тренерів закладів освіти 

з упровадження європейських 

стандартів превентивної освіти 

(«Школа, дружня до дитини»). 

Проблема: «Партнерство 

громади, школи та батьківської 

громадськості – запорука 

успішного становлення і 

розвитку здоров’язбережного 

освітнього середовища» 

31.10-

01.11 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»; 

Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

№10 

Світловодської 

міської ради 

Кіровоградської 

області 

список Желєзнова Т.П. 

Ткаченко С.В. 

Гельбак А.М. 

138. ї Підсумкова нарада спеціалістів 

органів управління освітою, 

методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад 

міст обласного значення, міських,  

селищних, сільських рад 

об’єднаних територіальних 

громад, які відповідають за 

проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Проблема:  «Зовнішнє незалежне 

оцінювання: підсумки, проблеми, 

перспективи» 

Буде 

повідом-

лено до-

датково 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Корж Л.Ф.  

Бутенко Л.М. 



24   Продовження додатка   

 

 листопад 

139.  Обласний семінар (дистанційна 

форма) районних (міських) 

координаторів Міжнародного 

математичного конкурсу 

«Кенгуру» та Всеукраїнського 

фізичного конкурсу «Левеня». 

Проблема: «Організація 

проведення Всеукраїнських 

предметних конкурсів «Левеня» 

та «Кенгуру» у Кіровоградській 

області» 

01.11 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  

2 особи 

від району 

(міста, 

ОТГ) 

Ткаченко Л.А. 

Дробін А.А. 

140.  Інтернет-семінар бібліотекарів 

закладів освіти. 

Проблема: «Розширення 

читацької аудиторії засобами веб-

ресурсів в умовах нового змісту 

освіти» 

04.11-

08.11 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

 Дяченко Н.І. 

141.  Обласний конкурс «Інновації в 

освітньому просторі: тренди 2019» 

(дистанційна форма) 

05.11-

15.11 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Литвиненко О.В.  

Буртовий С.В. 

Скрипка Г.В. 

142.  Школа молодого керівника 

завідувачів філій, директорів, 

заступників директорів з 

навчальної, навчально-виховної,  

роботи закладів загальної 

середньої освіти. 

Проблема:  «Розвиток закладу 

загальної середньої освіти в 

сучасних умовах» 

06.11 Заклади освіти 

Новоукраїнського 

району 

Ново-

призначені 

керівники 

закладів 

освіти  

Трубіна В.Г. 

Корецька Л.В.  

 

143.  Творча група (друге засідання) 

учителів початкових класів. 

Проблема: «Компетентнісний 

підхід до викладання освітньої 

галузі «Математика» у 

початковій школі» 

06.11 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Чернецька О.Г. 

144.  Тренінг із національно-

патріотичного виховання класних 

керівників, заступників 

директорів шкіл з виховної 

роботи, педагогів-організаторів. 

Проблема: «З Україною в серці» 

06.11 КПНЗ 

«Кіровоградський 

обласний центр 

дитячої та юнацької 

творчості» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

145.  Творча лабораторія вчителів 

початкових класів. 

Проблема: «Компетентнісна 

спрямованість розвивального 

навчання в початковій школі в 

умовах сучасних освітніх 

тенденцій» 

07.11 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Тіхонова Н.Г. 
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146.  Обласна творча група (друге 

засідання) (дистанційна форма) 

учителів предметів «Фізична 

культура» та «Захист Вітчизни». 

Проблема: «Шляхи вдосконалення 

фахової компетентності вчителів 

фізичної культури та Захисту 

Вітчизни» 

07.11 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Коробов М.Г. 

147.  Науково-методичний семінар 

методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад 

міст обласного значення, міських,  

селищних, сільських рад 

об’єднаних територіальних 

громад. 

Проблема:  «Інноваційна освітня 

діяльність: організаційно-

методичний аспект» 

12.11 КЗ «Навчально-
виховний комплекс 
«Спеціалізований 
загальноосвітній 

навчальний заклад 
I-III ступенів № 26 – 

дошкільний 
навчальний заклад 
– дитячо-юнацький 
центр «Зорецвіт» 
Кіровоградської 

міської ради 
Кіровоградської 

області» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Марченко І.А. 

Побережець О.С. 

Кендюхова А.А. 

148.  Творча група (друге засідання) 

заступників директорів закладів 

освіти з виховної роботи, 

педагогів-організаторів, класних 

керівників, працівники закладів 

позашкільної освіти. 

Проблема: «Інтелектуально-

пізнавальні ігри як засіб 

формування ціннісних орієнтацій 

учнів» 

12.11 КЗ «Навчально-

виховне об'єднання 

«Загальноосвітній 

навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів №16 - 

дитячий юнацький 

центр "Лідер" 

Кіровоградської 

міської ради 

Кіровоградської 

області» 

список Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

149.  Творча група (друге засідання) 

учителів географії. 

Проблема:  «Використання 

географічного потенціалу щодо 

вдосконалення фахової 

компетентності вчителя» 

14.11 КЗ «КОІППО імені 
Василя 

Сухомлинського»; 
КЗ «Навчально-

виховне об'єднання 
«Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
№17 - центр 
естетичного 
виховання 
"Калинка" 

Кіровоградської 
міської ради 

Кіровоградської 
області» 

список Хлань Л.М. 

Федірко Ж.В. 

150.  Постійно діючий семінар-

практикум (дистанційна форма) 

учителів фізики. 

Проблема: «Методика 

розв’язування олімпіадних задач 

із фізики» 

15.11 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Дробін А.А. 



26   Продовження додатка   

 

151.  Школа менторінгу (очно-
дистанційна форма) методистів 
методичних кабінетів (центрів) 
органів управління освітою 
райдержадміністрацій, виконавчих 
комітетів міських рад міст 
обласного значення, міських, 
селищних, сільських рад 
об’єднаних територіальних 
громад, заступників директорів 
закладів освіти. 
Проблема: «Освітні проекти як 
інструмент змін у Новій 
українській школі» 

18.11-

06.12 
І етап 

(очний) – 

18.11 

ІІ етап 

(дистан-

ційний) –  

19.11- 

06.12  

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Побережець О.С. 

 Голодюк Л.С. 

152.  Творча група (друге засідання) 
учителів зарубіжної та української 
літератури. 
Проблема: «Аналітико-
інтерпретаційна діяльність 
суб’єктів навчання у процесі 
роботи над художнім твором» 

19.11 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Небеленчук І.О. 

153.  Вебінар методистів об’єднаних 
територіальних громад, які 
відповідають за проведення 
моніторингових досліджень. 
Проблема: «Моніторинг якості 
освіти: теоретико-
методологічний аспект» 

20.11 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

району 

(міста, 

ОТГ) 

Корж Л.Ф.  

Шаповалова Т.А. 

154.  Творча група (друге засідання) 
учителів трудового навчання та 
технологій. 
Проблема: «Творчо-пошукова 
діяльність учителів трудового 
навчання» 

20.11 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Татаренко О.В. 

Буртовий С.В. 

155.  Творча група (друге засідання) 
(дистанційна форма) вихователів 
шкіл-інтернатів та груп 
подовженого дня. 
Проблема: «Застосування 
інформаційно-комунікаційних 
технологій у роботі вихователя» 

21.11 КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Павлюх В.В.  

Жосан О.Е. 

156.  Творча група (друге засідання) 
учителів, які навчають учнів у 
класах з інклюзивним навчанням, 
спеціальних класах; асистентів 
вчителів. 
Проблема: «Підвищення 
ефективності освітнього процесу 
в класах з інклюзивним 
навчанням на основі 
впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій» 

26.11 Інклюзивно-

ресурсний центр 

управління освіти 

Міської ради 

м.Кропивницького 

список Червонець І.В. 

Литвиненко О.В  

Скрипка Г.В. 

157.  Творча група (друге засідання) 
учителів образотворчого, музичного 
мистецтва та художньої культури. 
Проблема: «Шляхи реалізації 
змісту мистецької освіти в 
умовах функціонування Нової 
української школи» 

26.11 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Кондратова В.В. 

Черненко С.В. 
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158.  Постійно діючий семінар-
практикум учителів математики. 
Проблема: «Методичні 
особливості роботи вчителя 
математики з обдарованими та 
здібними учнями» 

27.11-

28.11 

Центральноукраїн-
ський державний 

педагогічний 
університет імені 

Володимира 
Винниченка 

список Ткаченко Л.А. 

159.  Постійно діючий семінар-
практикум учителів фізики. 
Проблема: «Олімпіадні задачі з 
фізики як ефективний засіб 
роботи з обдарованими дітьми» 

27.11-

29.11 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

по  
1 особі від 

району 
(міста, 
ОТГ) 

Дробін А.А. 

160.  Скайп-нарада директорів 
інклюзивно-ресурсних центрів. 
Проблема: «Організаційно-
методичні засади діяльності 
інклюзивно-ресурсних центрів 

28.11 КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

по  

1 особі від 

закладу 

Червонець І.В. 

Бражнікова Т.О. 

161.  Школа педагогічної майстерності 
(четверте заняття) практичних 
психологів закладів освіти. 
Проблема: «Методи психологічно 
орієнтованої психотерапії в 
діяльності практичного психолога» 

29.11 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Чебоненко В.Ф.  

Гельбак А.М. 

162.  Динамічна творча група (друге 

засідання) учителів інформатики. 

Проблема: «Методичні принципи 

підготовки школярів до олімпіад 

з інформатики та інформаційних 

технологій» 

Буде 

повідом-

лено 

додатково 

Національний 
технічний 

університет України 
«Київський 

політехнічний 
інститут ім. Ігоря 

Сікорського» 

список Чала М.С. 

Шовенко О.С. 

Скрипка Г.В. 

 

 грудень 

163.  Семінар учителів української 
мови і літератури. 
Проблема:  «Актуальні аспекти 
підвищення рівня педагогічної 
майстерності вчителя у 
підготовці учнів до зовнішнього 
незалежного оцінювання з 
української мови і літератури» 

02.12-

05.12 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Котляренко Н.М. 

Мінич Г.В. 

164.  Обласний науково-практичний 
інтернет-семінар, присвячений 
120-річчю від дня народження 
Г. Костюка практичних психологів, 
соціальних педагогів, учителів. 
Проблема: «Наукова спадщина 
Григорія Костюка як основа 
розвитку вітчизняної психолого-
педагогічної науки» 

02.12-

06.12 

Веб-сайт кафедри 

ППКО КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

 Гельбак А.М. 

Войтко В.В. 

165.  Тренінг практичних психологів та 
соціальних педагогів закладів 
освіти. 
Проблема: «Базові навички 
медіатора шкільної служби 
порозуміння» 

03.12 КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

 Чебоненко В.Ф. 

Молчанова О.М. 
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166.  Семінар учителів англійської 

мови. 

Проблема: «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці 

учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання з англійської мови» 

09.12-

10.12 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

167.  Обласний семінар учителів 
історії. 
Проблема: «Актуальні аспекти 
підвищення рівня педагогічної 
майстерності вчителя у підготовці 
учнів до зовнішнього незалежного 
оцінювання з історії України» 

09.12-

10.12 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Черткова Н.С. 

168.  Семінар учителів математики. 
Проблема: «Актуальні аспекти 
підвищення рівня педагогічної 
майстерності вчителя у підготовці 
учнів до зовнішнього незалежного 
оцінювання з математики» 

11.12-

12.12 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

список Ткаченко Л.А. 

169.  Обласний семінар учителів 
біології. 
Проблема: «Актуальні аспекти 
підвищення рівня педагогічної 
майстерності вчителя у 
підготовці учнів до зовнішнього 
незалежного оцінювання з 
біології» 

11.12-

12.12 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Богданова О.П. 

170.  Обласний семінар учителів хімії. 
Проблема: «Актуальні аспекти 
підвищення рівня педагогічної 
майстерності вчителя у підготовці 
учнів до зовнішнього незалежного 
оцінювання з хімії» 

16.12-

17.12 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

список Ціперко Т.В. 

171.  Авторська творча майстерня 
Молчанової О.М. (друге засідання) 
(дистанційна форма) для 
педагогічних працівників закладів 
освіти. 
Проблема:  «Арт-педагогіка в 

освітньому процесі» 

17.12 Веб-сайт кафедри 

ППКО КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

список Молчанова О.М. 

172.  Семінар-тренінг учителів фізики. 

Проблема: «Комплексне 

використання навчального 

обладнання кабінетів фізики» 

18.12-

19.12 

КЗ «КОІППО імені 
Василя 

Сухомлинського; 
Рівнянська 

загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 
№5 Новоукраїнської 

районної ради 
Кіровоградської 

області 

список Дробін А.А. 

173.  Система вебінарів учителів, які 
викладають предмети освітньої 
галузі «Технології» (інформатика, 
трудове навчання). 
Проблема: «Актуальні питання 
викладання предметів освітньої 
галузі «Технології» (інформатика, 
трудове навчання)» 

Друга 

середа 

кожного 

місяця 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

 Чала М.С. 

Шовенко О.С. 

Татаренко О.В. 
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174.  Дистанційний тренінг для 

директорів закладів середньої 

освіти. 

Проблема: «Фандрейзинг в 

управлінні» 

14.01-

22.01 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Трубіна В.Г. 

175.  Дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема: «Створення 

онлайнових інтерактивних 

вправ» 

14.01-

23.01 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Частаков А.В. 

176.  Дистанційний курс (апробація) 

для педагогічних працівників 

закладів освіти. 
Проблема: «Організація 
дистанційного навчання за 
допомогою сервісу 
GoogleClassroom» 

14.01-

30.01 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Частаков А.В. 

177.  Дистанційний курс для 

методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад 

міст обласного значення, міських,  

селищних, сільських рад 

об’єднаних територіальних 

громад, заступників директорів  

закладів  освіти. 

Проблема: «Інноваційні підходи 

до науково-методичної роботи та 

критерії її ефективності» 

21.01-

06.02 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Кірішко Л.М. 

Вареха А.Г. 

178.  Дистанційний курс (апробація) 

для педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема: «Формувальне 

оцінювання – оцінювання для 

розвитку» 

21.01-

06.02 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Чала М.С. 

179.  Дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників. 

Проблема: «Інфографіка як 

ефективний спосіб подачі даних» 

21.01-

30.01 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Литвиненко О.В. 

180.  Дистанційний курс для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема: «Як спланувати 

навчальний проект» 

04.02-

20.02 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Скрипка Г.В. 

181.  Дистанційний курс для вчителів 

географії. 

Проблема:  «Дослідження як 

елемент творчої діяльності учнів 

у процесі вивчення географії» 

04.02-

20.02 

КЗ «КОІППО 

 імені Василя 

Сухомлинського» 

У міру 

формува-

ння груп 

Хлань Л.М. 
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182.  Дистанційний курс для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема: «Освітній процес на 

засадах змішаного навчання» 

04.02-

20.02 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Литвиненко О.В. 

183.  Дистанційний курс для 

практичних психологів та 

соціальних педагогів закладів 

освіти. 

Проблема: «Організація роботи з 

розв’язання проблеми насильства 

в школі» 

11.02-

27.02 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Снітко І.Ю. 

184.  Дистанційний курс (апробація) 

для педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема: «Індивідуальна 

траєкторія розвитку 

обдарованого учня» 

11.02-

27.02 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Гельбак А.М. 

185.  Дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема:  «Створення, 

налаштування та подальша 

оптимізація свого персонального 

YouTube каналу» 

11.02-

18.02 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Буртовий С.В. 

186.  Дистанційний курс (апробація) 

для вчителів музичного 

мистецтва. 

Проблема: «Художньо-

педагогічні технології на уроках 

мистецтва» 

18.02-

06.03 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Черненко С.В. 

187.  Дистанційний тренінг 

(апробація) для вчителів 

зарубіжної літератури. 

Проблема:  «Стратегії роботи з 

текстом» 

11.03-

20.03 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Ревнивцева О.В. 

188.  Дистанційний тренінг для 

вчителів інформатики. 

Проблема:  «Програмування в 

KODU» 

11.03-

20.03 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Шовенко О.С. 

189.  Дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема: «Основи інклюзивного 

навчання» 

11.03-

20.03 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Бражнікова Т.О. 

190.  Дистанційний курс для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема: «Орфоепічні норми 

сучасного українського 

літературного мовлення» 

11.03-

27.03 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Вікторіна О.М. 
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191.  Дистанційний курс для вчителів 

української мови і літератури, 

зарубіжної літератури, 

початкових класів. 

Проблема:  «Кольористика як 

засіб зображення внутрішнього 

світу героя» 

11.03-

27.03 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Небеленчук І.О. 

192.  Дистанційний курс для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема: «Освітній сторітеллінг: 

навчання, яке захоплює» 

18.03-

03.04 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Федірко Ж.В. 

193.  Дистанційний курс для вчителів 

історії. 

Проблема:  «Формування 

інформаційної компетентності на 

уроках історії» 

18.03-

04.04 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Відіборенко І.В. 

194.  Дистанційний курс для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема: «Технологія веб-квесту 

для проведення навчальних 

занять» 

18.03-

03.04 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Литвиненко О.В. 

195.  Дистанційний курс для 

бібліотекарів закладів освіти. 

Проблема:  «Сучасні підходи до 

створення нової моделі 

бібліотеки – інформаційно-

ресурсного центру закладів 

загальної середньої освіти» 

01.04-

17.04 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Дяченко Н.І. 

196.  Дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема: «HOT POTATOES V 6.0» - 

інструментальна оболонка для 

створення інтерактивних завдань, 

тестів та кросвордів» 

01.04-

08.04 

Платформа 

дистанційного 

навчання 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Буртовий С.В. 

197.  Дистанційний курс для вчителів 

біології. 

Проблема:  «Розвиток критичного 

мислення учнів на уроках 

біології» 

01.04-

17.04 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Богданова О.П. 

198.  Дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема: «Використання 

скрайбингу в освітньому 

процесі» 

08.04-

17.04 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Литвиненко О.В. 

199.  Дистанційний курс для учителів 

історії. 

Проблема: «Технологія розвитку 

критичного мислення на уроках 

історії» 

08.04-

24.04 

Платформа 

дистанційного 

навчання 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Черткова Н.С. 
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200.  Дистанційний курс «Методика 

викладання футболу» для 

вчителів фізичної культури, 

керівників спортивних гуртків. 

Проблема: «Фізична культура для 

першокласників Нової 

української школи» 

08.04-

24.04 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Коробов М.Г. 

201.  Дистанційний курс (апробація) 

для директорів, завідувачів філій, 

заступників директорів із 

навчальної, навчально-виховної 

роботи закладів загальної 

середньої освіти, в яких 

функціонують інклюзивні класи. 

Проблема: «Організаційно-

методичне забезпечення 

інклюзивного навчання в 

закладах загальної середньої 

освіти та особливості створення 

освітнього середовища для дітей 

з особливими освітніми 

потребами» 

08.04-

24.04 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Червонець І.В. 

Бражнікова Т.О. 

202.  Дистанційний курс (апробація) 

для вчителів німецької мови. 

Проблема: «Сучасна 

комунікативна методика як 

ефективний засіб засвоєння 

лінгвістичного матеріалу в 

рамках міжнародної програми 

DLL» 

08.04-

24.04 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Гринюкова Р.А. 

203.  Дистанційний курс для вчителів 

фізики. 

Проблема:  «Якісні та 

розрахункові задачі з фізики: 

розв’язання та складання» 

15.04-

30.04 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Дробін А.А. 

204.  Дистанційний курс (апробація) 

для заступників директорів 

закладів загальної середньої 

освіти. 

Проблема:  «Організаційно-

методичний аспект дослідно-

експериментальної діяльності в 

закладі освіти» 

15.04-

30.04 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Марченко І.А. 

205.  Дистанційний курс для вчителів 

англійської мови. 

Проблема: «Особливості  

навчання англійської мови 

молодших школярів» 

06.05-

22.05 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Задубняк Ю.А. 

206.  Дистанційний курс для вчителів 

інформатики. 

Проблема: «Особливості 

підготовки учнів до 

розв’язування задач олімпіади з 

інформаційних технологій: 

табличний процесор» 

06.05-

22.05 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Шовенко О.С. 
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207.  Дистанційний курс для 

педагогічних працівників, які 

працюють із дітьми з особливими 

освітніми потребами. 

Проблема: «Діти з порушеннями 

аутичного спектра в освітньому 

просторі» 

06.05-

22.05 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Павлюх В.В. 

208.  Дистанційний курс для 

практичних психологів та 

соціальних педагогів закладів 

освіти. 

Проблема: «Базові навички 

медіатора в закладі освіти» 

06.05-

22.05 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Мирська А.А. 

209.  Дистанційний курс для вчителів 

математики. 

Проблема: «Урок математики на 

засадах компетентнісного 

підходу» 

13.05-

29.05 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Голодюк Л.С. 

210.  Дистанційний курс для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема:«Використання 

хмарних технологій в практиці 

педагога» 

13.05-

29.05 

Платформа 

дистанційного 

навчання 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Скрипка Г.В. 

211.  Дистанційний курс для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема: «Шляхи подолання 

антиінноваційних бар’єрів в 

освіті» 

13.05-

29.05 

Платформа 

дистанційного 

навчання 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Федірко Ж.В. 

212.  Дистанційний курс для вчителів 

української мови і літератури, 

зарубіжної літератури, 

початкових класів. 

Проблема: «Кольористика як 

засіб зображення внутрішнього 

світу героя» 

13.05-

29.05 

Платформа 

дистанційного 

навчання 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Небеленчук І.О. 

213.  Дистанційний курс для вчителів 

трудового навчання та 

технологій. 

Проблема: «Проектна технологія 

на уроках трудового навчання» 

13.05-

29.05 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Татаренко О.В. 

214.  Дистанційний курс для 

педагогічних працівників 

закладів дошкільної освіти. 

Проблема: «Упровадження 

інноваційних освітніх технологій 

з урахуванням сучасних 

пріоритетів дошкільної освіти» 

20.05-

05.06 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Гагаріна Н.П. 

215.  Дистанційний курс для вчителів 

хімії. 

Проблема:  «Розв’язування задач 

шкільного курсу «Хімія» 

03.06-

19.06 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Ціперко Т.В. 
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216.  Дистанційний курс з методики 

основ формування 

здоров’язбережної і соціальної 

компетентності для вчителів, які 

викладають основи здоров’я та 

впроваджують здоров’язбережні 

превентивні  проекти, педагогів-

організаторів, психологів, 

класних керівників, адміністрації 

закладів загальної середньої 

освіти. 

Проблема: «Підвищення рівня 

фахової майстерності 

педагогічних працівників з 

методики розвитку соціальних та 

життєвих навичок в організації 

навчальної діяльності учнів, 

спрямованої на формування 

здоров’язбережної і соціальної 

компетентності» 

03.06-

19.06 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Ткаченко С.В. 

Литвиненко О.В. 

217.  Дистанційний курс для вчителів 

природознавства. 

Проблема:  «Практична діяльність 

на уроках природознавства» 

03.06-

19.06 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Хлань Л.М. 

218.  Дистанційний курс для вчителів 

англійської мови. 

Проблема: «Комунікативний 

метод – шлях успішного 

навчання англійської мови» 

10.06-

26.06 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Коса І.Т. 

219.  Дистанційний курс для вчителів 

української мови й літератури. 

Проблема: «Методика підготовки 

до зовнішнього незалежного 

оцінювання. Як створити власне 

висловлення» 

10.06-

26.06 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Мінич Г.В. 

220.  Дистанційний курс для вчителів 

української мови й літератури. 

Проблема: «Сучасний урок 

української мови: технології, 

методи, прийоми» 

10.06-

26.06 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Котляренко Н.М. 

221.  Дистанційний курс для 

педагогічних працівників 

закладів загальної середньої 

освіти, які працюють з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

Проблема: «Організація 

навчання, виховання та розвитку 

дітей із особливими освітніми 

потребами в умовах 

інклюзивного навчання» 

10.06-

26.06 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Червонець І.В. 

Бражнікова Т.О. 

http://dk.koippo.kr.ua/course/view.php?id=82
http://dk.koippo.kr.ua/course/view.php?id=82
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222.  Дистанційний курс (апробація) 

для вчителів інформатики. 

Проблема:  «Запити та звіти в 

базах даних» 

12.08-

28.08 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Шовенко О.С. 

223.  Дистанційний курс «Навчання 

на засадах розвитку життєвих 

навичок» для вчителів, які 

викладають основи здоров’я та 

впроваджують здоров’язбережні 

превентивні  проекти, педагогів-

організаторів, психологів, 

класних керівників, адміністрації 

закладів загальної середньої 

освіти. 

Проблема:  «Підвищення рівня 

фахової майстерності 

педагогічних працівників з 

методики розвитку життєвих 

навичок, сприятливих для 

здоров’я, безпеки і гармонійного 

розвитку» 

19.08-

05.09 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Ткаченко С.В. 

Литвиненко О.В. 

224.  Дистанційний курс для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема:  «Як встигнути все, або 

тайм менеджмент для вчителів» 

19.08-

05.09 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Скрипка Г.В. 

225.  Дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема:  «Використання карт 

знань у практичній діяльності 

педагога» 

09.09-

17.09 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Литвиненко О.В. 

226.  Дистанційний курс для вчителів 

української мови і літератури, 

зарубіжної літератури, 

початкових класів. 

Проблема:  «Теорія та методика 

аналізу художнього твору» 

09.09-

25.09 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Небеленчук І.О. 

227.  Дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема: «Особливості 

розвитку, навчання та виховання 

дітей з особливими освітніми 

потребами» 

16.09-

23.09 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Войтко В.В. 

228.  Дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема:  «Створення 

онлайнових інтерактивних вправ» 

16.09-

23.09 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Частаков А.В. 
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229.  Дистанційний курс «Основи 

медичних знань і допомоги» для 

вчителів, викладачів предмета 

«Захист Вітчизни». 

Проблема: «Підвищення 

ефективності уроку предмету 

«Захист Вітчизни» 

16.09-

03.10 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Коробов М.Г. 

230.  Дистанційний курс для вчителів 

та асистентів вчителів закладів 

загальної середньої освіти. 

Проблема: «Диференційоване 

викладання в класі з інклюзивним 

навчанням» 

16.09-

03.10 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Червонець І.В. 

231.  Дистанційний курс для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема:  «Освітній процес на 

засадах змішаного навчання» 

16.09-

03.10 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Литвиненко О.В. 

232.  Дистанційний курс для вчителів 

української мови і літератури. 

Проблема:  «Сучасний урок 

української мови: технології, 

методи, прийоми» 

16.09-

03.10 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Котляренко Н.М. 

233.  Дистанційний курс для методистів 

методичних кабінетів (центрів) 

органів управління освітою 

райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад 

міст обласного значення, міських,  

селищних, сільських  рад 

об’єднаних територіальних 

громад, керівників закладів 

загальної середньої освіти. 

Проблема:  «Розвиток професійної 

компетентності педагога» 

16.09-

03.10 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Вареха А.Г. 

234.  Дистанційний курс (апробація) 

для учителів інформатики. 

Проблема:  «Особливості 

підготовки учнів до розв’язування 

задач олімпіади з інформаційних 

технологій: PowerPoint» 

16.09-

03.10 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Шовенко О.С. 

235.  Дистанційний курс для 

завідувачів (директорів), 

методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад 

міст обласного значення, міських,  

селищних, сільських  рад 

об’єднаних територіальних 

громад, керівників закладів 

загальної середньої освіти. 

Проблема:  «Методичний 

менеджмент: технологія 

впровадження» 

23.09-

10.10 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Половенко О.В. 
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236.  Дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників 

закладів освіти, які мають свій 

YouTube-канал. 

Проблема: «Як зробити свій 

YouTube-канал популярним?» 

30.09-

07.10 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Буртовий С.В. 

237.  Дистанційний курс для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема: «Як не спійматися на 

гачок, або критичне оцінювання 

ресурсів Інтернету» 

02.10-

17.10 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Скрипка Г.В. 

238.  Дистанційний курс (апробація) 

для педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема: «Технологічні 

прийоми використання 

інтерактивної дошки  SmartBoard 

(ПЗ Notebook)» 

02.10-

17.10 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Голодюк Л.С. 

239.  Дистанційний курс для вчителів 

української мови і літератури, 

зарубіжної літератури, 

початкових класів. 

Проблема: «Аналіз ліричного 

твору» 

15.10-

31.10 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Небеленчук І.О. 

240.  Дистанційний курс для 

практичних психологів та 

соціальних педагогів закладів 

освіти. 

Проблема: «Основи педагогічної 

конфліктології» 

15.10-

31.10 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Чебоненко В.Ф. 

241.  Дистанційний курс (апробація) 

для керівників закладів освіти, 

методистів, учителів. 

Проблема: «Методи 

формувального оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів 

освіти» 

15.10-

31.10 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Кендюхова А.А. 

242.  Дистанційний курс для вчителів 

зарубіжної літератури. 

Проблема: «Сучасний урок 

зарубіжної літератури та 

російської мови: інноваційна 

парадигма» 

15.10-

31.10 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Ревнивцева О.В. 

243.  Дистанційний курс для вчителів 

музичного мистецтва. 

Проблема: «Сучасні підходи до 

викладання мистецтва в закладах 

загальної середньої освіти» 

15.10-

01.11 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Черненко С.В. 
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244.  Дистанційний курс для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема: «Антропонімія 

сучасної української літературної 

мови» 

21.10-

06.11 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Вікторіна О.М. 

245.  Дистанційний курс для 

педагогічних працівників 

закладів дошкільної освіти. 

Проблема: «Формування 

фонетико-граматичної 

компетенції дітей дошкільного 

віку» 

21.10-

06.11 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Гагаріна Н.П. 

246.  Дистанційний курс (апробація) 

для вчителів історії та 

суспільствознавчих дисциплін. 

Проблема:  «Практичні заняття на 

уроках історії та 

суспільствознавчих дисциплін» 

21.10-

06.11 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Черткова Н.С. 

247.  Дистанційний курс (апробація) 

для вчителів трудового навчання 

та технологій. 

Проблема: «Інноваційні 

технології на уроках трудового 

навчання» 

21.10-

06.11 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Татаренко О.В. 

248.  Дистанційний курс для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 
Проблема: «Організація 
дистанційного навчання за 
допомогою сервісу 
GoogleClassroom» 

21.10-

04.11 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Частаков А.В. 

249.  Дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 
Проблема: «Інфографіка як 
ефективний спосіб подачі даних» 

21.10-

30.10 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Литвиненко О.В. 

250.  Дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема: «Використання 

скрайбингу в освітньому 

процесі» 

28.10-

05.11 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Литвиненко О.В. 

251.  Дистанційний курс для 

педагогічних працівників 

закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Проблема: «Робота з учнями 

закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, які 

мають особливі освітні потреби: 

психолого-педагогічні аспекти» 

04.11-

20.11 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Молчанова О.М. 
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252.  Дистанційний курс (апробація) 
для педагогічних працівників 
закладів освіти. 
Проблема: «Створення, охорона 
та використання об`єктів 
інтелектуальної власності» 

04.11-

20.11 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Федірко Ж.В. 

253.  Дистанційний курс для 
вчителів математики 
Проблема: «Задачі практичного 
змісту в шкільному курсі 
математики» 

04.11-

20.11 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Ткаченко Л.А. 

254.  Дистанційний курс для 
завідувачів (директорів), 
методистів методичних кабінетів 
(центрів) органів управління 
освітою райдержадміністрацій, 
виконавчих комітетів міських рад 
міст обласного значення, міських, 
селищних, сільських рад 
об’єднаних територіальних 
громад, заступників директорів 
закладів освіти. 
Проблема: «Формування 
освітнього середовища» 

11.11-

28.11 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Кірішко Л.М. 

255.  Дистанційний курс для вчителів 
освітньої галузі 
«Суспільствознавство». 
Проблема: «Події Української 
революції 1917-1921 рр. на 
теренах нашого краю» 

11.11-

28.11 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Митрофаненко Ю.С. 

256.  Дистанційний курс (апробація) 
для вчителів історії та 
суспільствознавчих дисциплін. 
Проблема: «Технологія 
проектного навчання на уроках 
історії, правознавства та 
громадянської освіти» 

11.11-

28.11 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Відіборенко І.В. 

257.  Дистанційний курс з методики 
основ формування 
здоров’язбережної і соціальної 
компетентності для вчителів, які 
викладають основи здоров’я та 
впроваджують здоров’язбережні 
превентивні  проекти, педагогів-
організаторів, психологів, 
класних керівників, адміністрації 
закладів загальної середньої 
освіти. 
Проблема: «Підвищення рівня 

фахової майстерності 

педагогічних працівників з 

методики розвитку соціальних та 

життєвих навичок в організації 

навчальної діяльності учнів, 

спрямованої на формування 

здоров’язбережної і соціальної 

компетентності» 

11.11-

28.11 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп  

Ткаченко С.В. 

Литвиненко О.В. 
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258.  Дистанційний курс для вчителів 

економіки. 

Проблема: «Технологія 

проблемного навчання на уроках 

економіки» 

11.11-

28.11 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Богданова О.П. 

259.  Дистанційний тренінг для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема: «Освітні можливості 

Вікіпедії (вільної багатомовної 

онлайн-енциклопедії)» 

11.11-

20.11 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Чала М.С. 

260.  Дистанційний курс для 

методистів, класних керівників, 

заступників директорів закладів 

освіти з виховної роботи, 

педагогів-організаторів, 

педагогів-краєзнавців, керівників 

гуртків та музеїв. 

Проблема: «Національно-

патріотичне виховання учнів в 

умовах сучасного освітнього 

простору» 

25.11-

11.12 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Міцай Ю.В. 

Пляка С.М. 

Гайда Л.А. 

261.  Дистанційний тренінг 

(апробація) для учителів 

зарубіжної літератури. 

Проблема:  «Стратегії роботи з 

текстом» 

25.11-

04.12 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Ревнивцева О.В. 

262.  Дистанційний курс для вчителів 

української мови і літератури, 

зарубіжної літератури, 

початкових класів. 

Проблема: «Теорія та методика 

аналізу художнього твору» 

25.11-

11.12 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Небеленчук І.О. 

263.  Дистанційний курс для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема: «Як створити та 

наповнити сайт учителя, 

використовуючи сервіси Google» 

02.12-

18.12 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Скрипка Г.В. 

264.  Дистанційний курс для 

педагогічних працівників 

закладів освіти. 

Проблема: «Учитель як агент 

змін та суб’єкт розбудови нової 

української школи» 

02.12-

18.12 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Жосан О.Е. 
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265.  Дистанційний курс для 

завідувачів (директорів), 

методистів методичних кабінетів 

(центрів) органів управління 

освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад 

міст обласного значення, міських,  

селищних, сільських рад 

об’єднаних територіальних 

громад, заступників директорів 

закладів освіти. 

Проблема: «Професійний 

розвиток педагога: від стандарту 

до інновацій» 

02.12-

18.12 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Побережець О.С. 

266.  Дистанційний курс (апробація) 

для вчителів англійської мови. 

Проблема: «Розвиток 

професійної компетентності 

вчителя іноземної мови» 

02.12-

18.12 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

(http://dk.koippo.kr.ua/) 

У міру 

формува-

ння груп 

Коса І.Т. 

Задубняк Ю.А. 

 


