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22.04.2020_ № __280/04-14_ 

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  

 

 Надсилаємо перелік семінарів, тренінгів, проведення яких було 

заплановано у період з 19 березня по 24 квітня 2020 року за очною формою, 

та які будуть  проведені дистанційно (додається). 

 Здобувачам освіти, які вже зареєстровані на визначені заходи, необхідно 

дозаповнити онлайн-форми та у зазначену в додатку дату приєднатися до заходу 

за посиланням https://cutt..ly/0tGWyv7  
Звертаємо увагу, що кількість здобувачів у окремих групах збільшено до 

30 осіб, отже педагогічні працівники, які бажають стати учасниками заходів, 

можуть зареєструватися за посиланнями, що надані у додатку до листа, та 

приєднатися до участі. 

 Документи про підвищення кваліфікації будуть надіслані здобувачам 

освіти на електронні адреси, зазначені в онлайн-формах. 

 

 

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 ________ 2020 № _______ 

 

Перелік семінарів та тренінгів, які будуть проведені дистанційно 
 

№ Проблема Категорія педагогічних 

працівників 

Вид роботи К-сть 

год 

Запланована 

дата 

проведення 

(за очною 

формою) 

Викладачі Дата 

проведення 

(дистанційна 

форма) 

Посилання для  

додаткової реєстрації 

1 
Проєктування 
професійного розвитку 
педагогів закладу 
позашкільної освіти 

Методисти закладів 
позашкільної освіти 

Тренінг 8 19.03.2020 Юлія ФЕДОРОВА 
 Сергій ПЛЯКА 

07.05.2020 Реєстрація 

2 Тренінг «Особиста 

гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція» 

Практичні психологи та 

соціальні педагоги 

закладів освіти 

Тренінг 8 19.03.2020 Валентина 
ЧЕБОНЕНКО 

Наталія 
ДЗЮБАС 

Ольга 
ЗАБОЛОТНЯ 

04.05.2020 Реєстрація 

3 Реалізація завдань з 
питань адвокації, 
планування, моніторингу 
та оцінки заходів 
упровадження 
здоров'язбережних 
превентивних проєктів: від 
теорії до практики (Творча 
майстерня, І засідання 
(І група)) 

Учителі, які викладають 
основи здоров’я та 

впроваджують 
здоров’язбережні 

превентивні проєкти 

Семінар-
практикум 

(звіт) 

8 19.03-
20.03.2020 

Тетяна 
ЖЕЛЄЗНОВА 

 Сергій 
ТКАЧЕНКО 

Переноситься 

на ІІ півріччя 

 

4 
Навчання на засадах 
розвитку життєвих 
навичок 

Вчителі основ здоров’я 
(3-9 класи) 

Рефреш-
тренінг 

15 Березень 
(буде 

повідомлено 
додатково) 

Тетяна 
ЖЕЛЄЗНОВА 

05.05-

06.05.2020 

Реєстрація 

5 Кращі практики 

використання 

інтелектуальних конкурсів 

з цифрової грамотності 

Вчителі інформатики Семінар 8  02.04.2020 Марина ЧАЛА 

Олександр 

ШОВЕНКО 

29.04.2020  

https://drive.google.com/open?id=1ACIzlFXHQ0iq-cfP01FpNK6CBhXeyvU4iaUYpcptGoM
https://drive.google.com/open?id=1ZdmpYhwbm136FhyJrePnMbfIK8B8wZlY6n7FLXEsmuM
https://drive.google.com/open?id=1vhv-UwGPNLSYwLnndnEaHN0Q-jlAHXHZUfOlta0jN7o


(Бобер, iTalent, iParus 

тощо)  

6 Творчо-пошукова 

діяльність учителів 

трудового навчання  

Вчителі трудового 

навчання та технологій 

Практикум 

(творча 

група, 

 1 засідання) 

15  07.04.2020 Олена 

ТАТАРЕНКО 

06.05.2020  

7 Особливості викладання 
предметів освітньої галузі 
«Технології» в контексті 
оновлених програм та 
реалізації Концепції «Нова 
українська школа» 
(регіональний науково-
практичний семінар) 

Вчителі предметів 
освітньої галузі 

«Технології» 
Долинського, 

Новгородківського, 
Петрівського, 

Устинівського районів 

Семінар 8 16.04.2020 Марина ЧАЛА 
 Олександр 
ШОВЕНКО 

 Олена 
ТАТАРЕНКО 

Переноситься 

на ІІ півріччя 

 

8 
Тренінг «Розвиток 
життєстійкості/стресостійк
ості у дітей та дорослих в 
закладах освіти» 

Практичні психологи та 
соціальні педагоги 

закладів освіти 

Тренінг 8  16.04.2020 Валентина 
ЧЕБОНЕНКО 

 Наталія 
ДЗЮБАС 

 Ольга 
ЗАБОЛОТНЯ  

07.05.2020 Реєстрація 

9 Візуалізація як тренд 

цифрового освітнього 

середовища 

Усі категорії 

педагогічних 

працівників 

Тренінг 8 21.04.2020 Ольга 

ЛИТВИНЕНКО 

28.04.2020 Реєстрація 

10 Організаційно-методичні 

засади діяльності 

інклюзивно-ресурсних 

центрів 

Директори інклюзивно-

ресурсних центрів 

Семінар 8 21.04.2020 Олена 

ПОЛОВЕНКО, 

 Інна 

ЧЕРВОНЕЦЬ, 

Тетяна 

БРАЖНІКОВА 

08.05.2020 Реєстрація 

11 Урок як основна 
організаційна форма 
предмета «Захист 
Вітчизни» в закладах 
загальної середньої освіти 

Вчителі предмета 
«Захист Вітчизни» 

Тренінг 15  21.04-
22.04.2020 

Микола 
КОРОБОВ 

 Сергій САВЕНКО 

06.05-

07.05.2020 

Реєстрація 

12 Шляхи оптимізації 
підготовки до ДПА з 
англійської мови  

Учителі англійської 
мови 

Семінар 
(творча 
група) 

8  22.04.2020 Ірина КОСА 
 Юлія ЗАДУБНЯК 

04.05.2020  

13 
Організація діяльності 
вчителів фізико-
математичних дисциплін 

Методисти методичних 
кабінетів (центрів) 
органів управління 

Майстер-
клас 

15 22.04-
23.04.2020 

Андрій ДРОБІН 
 Любов 

ТКАЧЕНКО 

05.05-

06.05.2020 

 

https://drive.google.com/open?id=1ROOqiNLuG-PMoyWjQjrZEfx87ONfnB_2apbU7toIimY
https://drive.google.com/open?id=1Mj8h_mUATmGzbei9Nydhxbm_S8U5u92dOfG0BsdFfEQ
https://drive.google.com/open?id=1WgXqZQqL1makP0WDs8cnD6cHnGMetBdQiGiR9J9tODw
https://drive.google.com/open?id=1fMW3jV0iTjG-OSNLhujQYXy03PFMTUS9oFp6ZbjSEEc


відповідно до Державного 
стандарту базової 
середньої освіти в умовах 
модернізації освіти 

освітою 
райдержадміністрацій, 
виконавчих комітетів 

міських рад міст 
обласного значення, 
міських, селищних, 

сільських рад 
об’єднаних 

територіальних громад 

14 Створення інноваційного 

освітнього середовища в 

закладах загальної 

середньої освіти шляхом 

проведення 

моніторингових 

досліджень 

Методисти методичних 
кабінетів (центрів) 
органів управління 

освітою 
райдержадміністрацій, 
виконавчих комітетів 

міських рад міст 
обласного значення, 
міських,  селищних, 

сільських рад 
об’єднаних 

територіальних громад, 
які відповідають за 

проведення 
моніторингових 

досліджень 

Семінар 8 23.04.2020 Любов КОРЖ 

Тетяна 

ШАПОВАЛОВА 

07.05.2020 Реєстрація 

 

https://drive.google.com/open?id=1kzD80xzolOHcixwpqcE9ydpZ7_JLJ_9zIjMU3a6F_ls

