
 
 

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 
 

 
 

05.05.2020 № 290/04-14 

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 

в період з 18 по 29 травня 2020 року  

  

Повідомляємо, що підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а 

саме навчання за програмами (перелік додається),у період з 18 по 28 травня 

2020 року буде здійснюватися за заочною формою навчання.   

Семінари, тренінги, майстер-класитощо, заплановані на травень 

2020 року, будуть проведені онлайн за посиланням https://cutt..ly/0tGWyv7 у 
дати, зазначені у додатку 2 до наказу управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської облдержадміністрації від 23 грудня 2019 року №922-ОД 

“Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2020 році”.  

 Документи про підвищення кваліфікації будуть надіслані здобувачам 

освіти на їхні електронні адреси. 

 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.  

 

 

Директор       Людмила КОРЕЦЬКА 

 
 

 

 

 

Анжела Кирилюк 32 11 08

mailto:koippo@ukr.net
https://cutt.ly/0tGWyv7


Додаток 

до листа КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

від  05.05.2020 №290/04-14 

 

Навчання за програмами  

у період з 18 по 29 травня 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 

зарубіжної літератури, 

інтегрованого курсу «Література» 

та російської мови 

18.05-22.05.2020 22.05.2020 

Ірина НЕБЕЛЕНЧУК 

nebirina@ukr.net 

2 Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

географії. 

Піднапрям:  методика викладання 

географії 

18.05-22.05.2020 22.05.2020 

Жанна ФЕДІРКО 

jeannefedirko@gmail.com 

3 Використання інформаційно-

комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому процесі. 

Піднапрям: основи безпеки в 

інтернеті 

18.05-22.05.2020 22.05.2020 

Сергій БУРТОВИЙ 

Ганна СКРИПКА 

burtovoy@ukr.net 

hanna_skrypka@ukr.net 

4 Розвиток професійних 

компетентностей педагогічних 

працівників закладів дошкільної 

освіти. 

Піднапрям: розвиток професійних 

компетентностей вихователів 

18.05-29.05.2020 29.05.2020 

Наталія ГАГАРІНА  

Наталія ТАРАПАКА 

gagara8@ukr.net 

tarapaka_nata1@ukr.net 

5 Розвиток професійних 

компетентностей керівників 

гуртків декоративно-прикладного 

мистецтва закладів освіти 

18.05-29.05.2020 29.05.2020 

Вікторія КОНДРАТОВА 

vika_v77@ukr.net 

6 Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

природничо-математичних 

дисциплін (фізика, математика, 

хімія, біологія, географія). 

Піднапрям: технології STEM-

навчання 

25.05-29.05.2020 29.05.2020 

Адам БИК 

Людмила ХЛАНЬ 

hlan22@ukr.net 

7 Розвиток професійної 

компетентності вихователів 

спеціальних шкіл, санаторних 

шкіл, навчально-реабілітаційних 

центрів, вихователів та чергових з 

режиму шкіл соціальної 

реабілітації, професійних училищ 

соціальної реабілітації та 

інтернатів у складі цих закладів 

25.05-29.05.2020 29.05.2020 

Олександр ЖОСАН  

Вікторія ПАВЛЮХ 

koippo1@ukr.net 

pavlyukh1969@ukr.net 
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