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_12.03.2020 року__ № _244/04-14_
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 КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
у період карантину
Повідомляємо, що на виконання наказу начальника управління освіти і
науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 11 березня
2020 року № 198-од «Про призупинення освітнього процесу», відповідно до
розʹяснень Міністерства освіти і науки України (лист від 11 березня 2020 року
№ 1/9-154) у КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського призупиняється
освітній процес на період з 12 березня по 03 квітня 2020 року.
Підвищення
кваліфікації
здобувачів
освіти
за
програмами,
запланованими у відповідний період, 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/1iKSnq5wbFKuku0kvvcaUrfmEjNOWOpADc
wdLMiEqD3M/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.
Захист випускних творчих робіт відбудеться 10 квітня 2020 року, початок
об 11 год 30 хв.

Таблиця
№
з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Назва програми

Розвиток професійних
компетентностей
вчителів української
мови і літератури
Розвиток професійних
компетентностей
вчителів математики.
Піднапрям: знання
фахових методик і
технологій
Розвиток професійних
компетентностей
вчителів історії
Розвиток професійних
компетентностей
вчителів основ
здоров’я та педагогів,
які викладають
факультативні курси
здоров’язбережувально
го профілактичного
спрямування
Розвиток професійних
компетентностей
вчителів початкових
класів
Розвиток професійних
компетентностей
вчителів фізики і
астрономії.
Піднапрям:
упровадження
сучасних технологій
навчання
Розвиток професійних
компетентностей
вчителів предмета
«Захист Вітчизни»
Розвиток професійних
компетенцій
педагогічних
працівників, які
працюють на посаді
бібліотекаря закладу
загальної середньої
освіти
Використання
інформаційнокомунікативних та
цифрових технологій в
освітньому процесі.
Піднапрям:
упровадження
елементів STEM-освіти

Дати
навчання
згідно з
наказом

16.0320.03.2020

Останній
термін
надсилання
випускної
творчої
роботи

Прізвище, ініціали наукового
керівника та його
електронна адреса

Дата захисту
випускної
творчої
роботи

№
ауди
торії

20 березня
2020 року

Олена ВІКТОРІНА
Ірина НЕБЕЛЕНЧУК
lena.viktorina@gmail.com
nebirina@ukr.net
Лариса ГОЛОДЮК
Любов ТКАЧЕНКО
golodiuk_larysa@ukr.net
LT54@ukr.net

10 квітня
2020 року

№420

10 квітня
2020 року

№411

Юрій МИТРОФАНЕНКО
Наталія ЧЕРТКОВА
mitrofanenko77@gmail.com
nata_klio@ukr.net
Світлана ЄФІМЕНКО
Тетяна ЖЕЛЄЗНОВА
svetlanaefs@ukr.net
tzheleznova74@gmail.com

10 квітня
2020 року

№408

10 квітня
2020 року

№300

Олена ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія КОНДРАТОВА
elena.chernecka1505@gmail.com
vika_v77@ukr.net
03 квітня Адам БИК
2020 року Андрій ДРОБІН
drobin_fizik@bigmir.net

10 квітня
2020 року

№421

10 квітня
2020 року

№305

Олександр ЖОСАН
Микола КОРОБОВ
koippo1@ukr.net
korver@ukr.net
Ірина НЕБЕЛЕНЧУК
Надія ДЯЧЕНКО
nebirina@ukr.net
nadin051@gmail.com

10 квітня
2020 року

№419

10 квітня
2020 року

№416

Сергій БУРТОВИЙ
Ганна СКРИПКА
hanna_skrypka@ukr.net

10 квітня
2020 року

№304

20 березня
2020 року
16.0320.03.2020

16.0320.03.2020

20 березня
2020 року
20 березня
2020 року

16.0320.03.2020

16.0320.03.2020

20 березня
2020 року

30.0303.04.2020

30.0303.04.2020

03 квітня
2020 року
03 квітня
2020 року

30.0303.04.2020

03 квітня
2020 року
30.0303.04.2020

на уроках природничоматематичних
дисциплін

Терміни навчання здобувачів освіти з 30.03-03.04.2020 року за
програмою «Розвиток професійних компетентностей вчителів початкових
класів, які працюватимуть за освітньою програмою початкової школи
науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» у закладах загальної
середньої освіти» переноситься на 15.06-19.06.2020 року.
Дати проведення семінарів, тренінгів, практикумів (очна форма), що
заплановані у період з 12 березня по 03 квітня 2020 року, будуть визначені
після зняття в Україні обмежувальних заходів.
Директор

Анжела Кирилюк 32 11 08

Людмила КОРЕЦЬКА

