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___23.04.2020  №  _283/04-14 

на №________від__________ 

 

Керівникам органів управління 

освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад 

міст обласного значення, міських, 

селищних, сільських рад об’єднаних 

територіальних громад 

Керівникам закладів освіти 

Про організацію освітнього  

процесу з 04 по 08 травня 2020 року  

  

Повідомляємо, що підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а саме 

навчання за програмами (перелік додається), з 04 по 08 травня  2020 року буде 

здійснюватися за заочною формою навчання 

(http://koippo.kr.ua/arhiv/2020/ppk_2020.pdf).  Здобувачам освіти необхідно обрати 

одну з тем випускних творчих робіт, що оприлюднені на головній сторінці сайту КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

(https://docs.google.com/document/d/1iKSnq5wbFKuku0kvvcaUrfmEjNOWOpADcwd

LMiEqD3M/edit?usp=drive_open&ouid=101396854489381377498), підготувати 

випускну творчу роботу та у визначені терміни надіслати її та індивідуальний 

навчальний план на електронну адресу наукового керівника (див. таблицю). Роботи, 

що будуть надіслані в інші терміни, розглядатися не будуть і, відповідно, 

здобувачу освіти не буде видано свідоцтво про підвищення кваліфікації. 

 Документи про підвищення кваліфікації будуть надіслані здобувачам освіти 

на їхні електронні адреси. 

 

Директор                      Людмила КОРЕЦЬКА 

 
 

Анжела Кирилюк 32 11 08
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Додаток 

до листа КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

від _23.04. 2020 № 283/04-14 

 

Навчання за програмами (травень-червень 2020 року) 

№ 

з/п 

Назва програми Дати навчання 

згідно з наказом 

Останній 

термін 

надсилання 

випускної 

творчої 

роботи 

Прізвище, ініціали наукового 

керівника та його електронна 

адреса 

1 Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

української мови і літератури. 

Піднапрям: знання і використання 

освітніх технологій викладання 

української мови і літератури 

04.05-08.05.2020 08.05.2020 

Олена ВІКТОРІНА 

lena.viktorina@gmail.com 

2 Розвиток професійних 

компетентностей вчителів фізики і 

астрономії.  

Піднапрям: новітні тенденції 

методики навчання фізики 

04.05-08.05.2020 08.05.2020 

Адам БИК 

Андрій ДРОБІН 

drobin_fizik@bigmir.net 

3 Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

суспільствознавчих дисциплін 

04.05-08.05.2020 08.05.2020 

Юрій МИТРОФАНЕНКО 

mitrofanenko77@gmail.com 

4 Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

початкових класів 
04.05-08.05.2020 08.05.2020 

Наталія ТІХОНОВА 

Олена ЧЕРНЕЦЬКА 

nata25_@ukr.net 

elena.chernecka1505@gmail.com 

5 Використання інформаційно-

комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому процесі. 

Піднапрям: проєктування 

інформаційно-навчального 

середовища з використанням 

мобільних пристроїв 

04.05-08.05.2020 08.05.2020 

Сергій БУРТОВИЙ 

Ганна СКРИПКА  

burtovoy@ukr.net 

hanna_skrypka@ukr.net 
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