УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО»
вул. Велика Перспективна, 39/63, м. Кропивницький, 25006, тел. (0522) 32-24-78,
e-mail: koippo@ukr.net, код за ЄДРПОУ 02136577

21.05.2020 № 312/04-14
на №________від______
Керівникам закладів освіти
Про зміни в організації
освітнього процесу в
червні 2020 року
Повідомляємо, що підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а
саме навчання за програмами (додаток 1) у червні 2020 року буде
здійснюватися за заочною формою. Навчання здобувачів освіти за програмою
«Розвиток професійних компетентностей вчителів початкових класів, які
працюватимуть за освітньою програмою початкової школи науковопедагогічного проєкту «Інтелект України» у закладах загальної середньої
освіти» (попередньо заплановано на 30.03-03.04.2020 року) буде організовано у
період з 17 по 21.08.2020 року.
Також інформуємо про зміни термінів проведення деяких семінарів,
тренінгів (додаток 2).
Додатки: додаток 1 на 1арк. в 1 прим.;
додаток 2 на 1 арк. в 1 прим.
Директор

Анжела Кирилюк 32 11 08

Людмила КОРЕЦЬКА

Додаток 1
до листа КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
від _________ №________

Навчання за програмами
у червні 2020 року
№
з/п

1

2
3

4

5

Назва програми

Дати навчання
згідно з наказом

Розвиток професійних
компетентностей вчителів
зарубіжної літератури,
01.06-05.06.2020
інтегрованого курсу «Література» та
російської мови
Розвиток професійних
01.06-05.06.2020
компетентностей вчителів історії
Розвиток професійних
компетентностей фахівців
інклюзивно-ресурсних центрів
Розвиток професійної
компетентності вихователів гімназій
і ліцеїв, закладів спеціалізованої
освіти, інтернатів у складі закладів
загальної середньої освіти, закладів
професійної (професійно-технічної)
освіти, гуртожитків
Використання інформаційнокомунікативних та цифрових
технологій в освітньому процесі.
Піднапрям: освітній процес на
засадах змішаного навчання

01.06-05.06.2020

01.06-05.06.2020

Останній
термін
надсилання
випускної
творчої
роботи

Прізвище, ініціали наукового
керівника та його електронна
адреса

Ірина НЕБЕЛЕНЧУК
nebirina@ukr.net

05.06.2020

05.06.2020

Юрій МИТРОФАНЕНКО
mitrofanenko77@gmail.com

05.06.2020

Оксана МОЛЧАНОВА
oksanamolchanova@ukr.net

05.06.2020

Олександр ЖОСАН
Анжела ГЕЛЬБАК
koippo1@ukr.net
angela223@ukr.net

Ганна СКРИПКА
hanna_skrypka@ukr.net
01.06-05.06.2020

05.06.2020

Додаток2
до листа КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
від _________ №________

Зміни термінів проведення деяких семінарів, тренінгів
Вид роботи
Дата
(тренінг,
Дата
проведення
Категорія
№
практикум,
проведення
згідно
Тема, форма проведення педагогічних
майстер(перенесен
з/п
наказу
працівників клас, вебінар,
ня)
семінар)
1
Завідувачі
Навички «4 К» педагогу
Практикум
29.06Дата та
(директори),
сучасної школи
(Літня
03.07.2020 посилання
методисти
школа)
для
методичних
реєстрації
кабінетів (центрів)
будуть
органів управління
повідомлеосвітою
ні
райдержадміністра
додатково
цій, виконавчих
комітетів міських
рад міст обласного
значення, міських,
селищних,
сільських рад
об’єднаних
територіальних
громад, керівники
закладів освіти
2
Методичний супровід
Вчителі
Практикум За окремим 26.08.2020
організації освітнього
початкових
№3
графіком
процесу у 2 класі
класів (2 клас),
початкової школи
які реалізують
нетипову освітню
програму
«Інтелект
України»
3
Методичний супровід
Вчителі
Практикум За окремим 27.08.2020
організації освітнього
початкових
№3
графіком
процесу у 3 класі
класів (3 клас),
початкової школи
які реалізують
нетипову освітню
програму
«Інтелект
України»

Відповідальна
особа

Олена
ПОЛОВЕНКО
Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ
Людмила
КІРІШКО
Валентина
ТРУБІНА

Олена
ЧЕРНЕЦЬКА

Олена
ЧЕРНЕЦЬКА

