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__01.04.2020____ № _261/04-17__
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 до 24 квітня 2020 року
Повідомляємо, що на виконання наказу начальника управління освіти і
науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 27 березня
2020 року № 236-од «Про вжиття додаткових профiлактичних заходiв з протидiї
гострої респiраторної хвороби COVID-l9, спричиненої корона вipycoм SARS
СоV-2 в закладах освiти областi», відповідно до розʹяснень Міністерства освіти і
науки України (лист від 27 березня 2020 року № 1/9-178) у КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського призупиняється освітній процес до 24 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/1iKSnq5wbFKuku0kvvcaUrfmEjNOWOpADcw
dLMiEqD3M/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.
Дата захисту випускних творчих робіт буде повідомлена додатково. Також
повідомляємо, що захист творчих робіт, запланований на 10 квітня 2020 року,
переноситься; дата проведення буде повідомлена пізніше.

Таблиця
№
з/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Назва програми

Розвиток професійних
компетентностей вчителів зарубіжної
літератури, інтегрованого курсу
«Література» та російської мови.
Піднапрям: розвиток фахових
методик та технологій викладання
зарубіжної літератури
Розвиток професійних
компетентностей вчителів
англійської мови, які викладають у
початковій школі
Розвиток професійних
компетентностей асистентів вчителів
закладів загальної середньої освіти з
інклюзивним та інтегрованим
навчанням
Розвиток професійної компетентності
вчителів-дефектологів (логопедів,
тифлопедагогів, сурдопедагогів,
олігофренопедагогів), вчителівреабілітологів, асистентів вчителівреабілітологів, корекційних педагогів
Розвиток професійних
компетентностей педагогічних
працівників закладів дошкільної
освіти.
Піднапрям: розвиток професійних
компетентностей вихователів
Розвиток професійних
компетентностей вчителів
української мови і літератури.
Піднапрям: знання і використання
фахових методик викладання
української мови
Розвиток професійних
компетентностей вчителів
інформатики
Розвиток професійних
компетентностей педагогіворганізаторів закладів загальної
середньої освіти
Розвиток професійних
компетентностей вихователів груп
подовженого дня

Дати
навчання
згідно з
наказом

Останній
термін
надсилання
випускної
творчої роботи

10 квітня
2020 року

10 квітня
2020 року

Антоніна КЕНДЮХОВА
kendyuhova-aa@ukr.net

10 квітня
2020 року

Ірина КОСА
koippo_419@ukr.net
Оксана МОЛЧАНОВА
oksanamolchanova@ukr.net

10 квітня
2020 року

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ
chervonets1979@gmail.com
Валентина ВОЙТКО
oyo_1956@ukr.net

06.04-10.04

06.04-10.04

Вікторія ПАВЛЮХ
pavlyukh1969@ukr.net

17 квітня
2020 року
06.04-17.04

13.04-17.04

13.04-17.04

13.04-17.04

Наталія ТАРАПАКА
tarapaka_nata1@ukr.net
Наталія ГАГАРІНА
gagara8@ukr.net

17 квітня
2020 року

13.04-17.04

Ірина НЕБЕЛЕНЧУК
nebirina@ukr.net
Олена РЕВНИВЦЕВА
olrew2307@gmail.com

06.04-10.04

06.04-10.04

Прізвище, ініціали наукового
керівника та його електронна
адреса

Олена ВІКТОРІНА
lena.viktorina@gmail.com
Галина МІНИЧ
nml_ukr@ukr.net

17 квітня
2020 року

17 квітня
2020 року

17 квітня
2020 року

Ганна СКРИПКА
hanna_skrypka@ukr.net
Олександр ШОВЕНКО
glorikum@gmail.com
Вікторія ПАВЛЮХ
pavlyukh1969@ukr.net
Сергій ПЛЯКА
pliaka.serhiy@gmail.com
Оксана МОЛЧАНОВА
oksanamolchanova@ukr.net
Тетяна БРАЖНІКОВА
nml-io@ukr.net

Дати проведення семінарів, тренінгів, практикумів (очна форма), що заплановані у
період з 12 березня по 24 квітня 2020 року, будуть визначені після зняття в Україні
обмежувальних заходів.

Заступник директора
Анжела Кирилюк 32 11 08

Василь НУДНИЙ

