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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

07.04.2020 № 267/04-14
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 проведення заходів
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 у КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського
призупинено освітній процес до 24 квітня 2020 року. Підвищення кваліфікації
здобувачів освіти за програмами, запланованими у відповідний період,
здійснюється за заочною формою навчання. Також повідомляємо, що частина
семінарів, тренінгів, проведення яких планувалося за очною формою, буде
проведена дистанційно. Перелік заходів, дати їх проведення та посилання
для реєстрації здобувачів освіти подано у додатку.
Здобувачам освіти, які зареєстровані на визначені заходи, необхідно
дозаповнити онлайн-форми та у визначену дату приєднатися до заходу за
посиланням https://cutt..ly/0tGWyv7
Звертаємо увагу, що кількість здобувачів у групах збільшено до 30 осіб,
отже педагогічні працівники, які бажають стати учасниками заходів, можуть
зареєструватися та приєднатися до участі.
Документи про підвищення кваліфікації будуть надіслані здобувачам
освіти на електронні адреси, зазначені в онлайн-формах.

Директор

Анжела КИРИЛЮК, 32 11 08

Людмила КОРЕЦЬКА

Додаток
до листа КЗ «КОІППО імені
Василя Сухомлинського»
від 07.04. 2020 № 267/04-14

Перелік семінарів та тренінгів, які будуть проведені дистанційно
№

1

2
3

4

5

6
7

Проблема

Аналітико-інтерпретаційна
діяльність суб’єктів
навчання у процесі роботи
над художнім твором
Проблеми унормування
української мови. Лексика

Категорія педагогічних
працівників

Вид роботи

К-сть
год

Запланована
дата
проведення
(за очною
формою)

Викладачі

Учителі української
літератури та зарубіжної
літератури

Практикум

8

02.04.2020

Ірина
НЕБЕЛЕНЧУК

23.04.2020

02.04.2020

Олена ВІКТОРІНА

17.04.2020

Реєстрація

02.04.2020

Сергій БУРТОВИЙ

21.04.2020

Реєстрація

02.04.2020

Валентина
ВОЙТКО
Антоніна
КЕНДЮХОВА

20.04.2020

Реєстрація

02.04.2020

Наталія
ТІХОНОВА

23.04.2020

Реєстрація

Юрій
МИТРОФАНЕНКО

23.04.2020

Реєстрація

09.04.2020

Олександр ЖОСАН
Валентина
ВОЙТКО

16.04.2020

Реєстрація

Вчителі української мови і Практикум
літератури

8

Майстер-клас
Відео/аудіомонтаж: основи Педагогічні працівники
8
створення навчальних відео різних фахів, керівники
закладів освіти
Вчителі навчальних
Психолого-педагогічні
Практикум
8
предметів спеціальних
особливості оцінювання
шкіл, навчальноучнів з особливими
реабілітаційних
центрів,
освітніми потребами
спеціальних та
інклюзивних класів
закладів освіти, асистенти
вчителів
Розвиток компетентностей Вчителі початкових класів Семінар15
як вимога сьогодення щодо
практикум
соціалізації та успішної
(1 засідання)
навчальної діяльності
молодших школярів
Маніпулятивний світ медіа
8 год.
Вчителі громадянської
Семінарта мистецтва в умовах
освіти
практикум
інформаційного суспільства
Вчителі-дефектологи
Шляхи модернізації
Семінар
8
(логопеди,
сурдопедагоги,
корекційної освіти (Трендова
тифлопедагоги,
студія)

09.04.2020

Дата
Посилання для реєстрації
проведення
(дистанційна
форма)

Реєстрація

олігофренопедагоги)
Вчителі початкових класів Практикум

Розроблення та
використання навчальних
матеріалів у початковій
школі
Розвиток підприємливості та
Вчителі економіки
9
фінансової грамотності як
напрям реалізації
компетентісних засад змісту
економічної освіти
Психолого-педагогічні
Педагогічні працівники
10
особливості оцінювання
закладів освіти
учнів з особливими
освітніми потребами
8

Корекційно-розвиткова
Вчителі інклюзивних
складова роботи з учнями з класів закладів освіти
психофізичними
порушеннями
Візуалізація матеріалу на
Учителі української мови і
12
уроках української мови і
літератури, учителі
літератури
початкових класів
Інтерактивні технології на
Вчителі трудового
13
уроках трудового навчання
навчання (технології)
11

22.04.2020

Реєстрація

17.04.2020

Реєстрація

Валентина
ВОЙТКО
Антоніна
КЕНДЮХОВА
Оксана
МОЛЧАНОВА
Вікторія ПАВЛЮХ

21.04.2020

Реєстрація

21.0422.04.2020

Реєстрація

Олена ВІКТОРІНА

22.04.2020

Реєстрація

23.04.2020

Реєстрація

8

Світлана
ЄФІМЕНКО
Олена ТАТАРЕНКО
23.04.2020 Наталія ГАГАРІНА

23.04.2020

Реєстрація

8

23.04.2020

Валентина
ВОЙТКО

23.04.2020

Реєстрація

15

23.0424.04.2020

Оксана
МОЛЧАНОВА
Вікторія ПАВЛЮХ

23.0424.04.2020

Реєстрація

09.04.2020

Тренінг

8

16.04.2020

Практикум

8

16.04.2020

Семінар

15

21.0422.04.2020

Тренінг

8 год.

22.04.2020

Семінар

8

23.04.2020

Інструменти розвитку
Педагогічні працівники
Тренінг
критичного мислення у
закладів дошкільної освіти
дошкільників
Нейропсихологічна корекція Педагогічні працівники
Майстер-клас
15
розвитку дітей 6-7 років
закладів загальної
середньої освіти
Корекційно-розвиткова
Практичні психологи
Семінар
16
складова роботи з учнями з
дошкільних закладів
психофізичними
освіти, закладів загальної
порушеннями
середньої та професійної
(професійно-технічної)
освіти
14

Вікторія
КОНДРАТОВА
Олена
ЧЕРНЕЦЬКА
Оксана
БОГДАНОВА
Анжела ГЕЛЬБАК

8

