
 
 

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 
 

 

 

_30.09.2020___№ _496/04-18___ 

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 05 по 09 жовтня 2020 року  
 

 Повідомляємо, що у зв’язку з відсутністю водопостачання у 

м. Кропивницькому з 06 жовтня по 08 жовтня 2020 року (лист обласного 

комунального виробничого пiдприємства "Днiпро-Кiровоград" від 24.09.2020 р. 

№2740/06/07-21 «Про ремонтні роботи») 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/1iKSnq5wbFKuku0kvvcaUrfmEjNOWOpADcwdLMi

EqD3M/edit?usp=drive_open&ouid=101396854489381377498), підготувати випускну 

творчу роботу та до 12.00 05 жовтня 2020 року надіслати її та індивідуальний 

навчальний план на електронну адресу наукового керівника, куратора 

(див. таблицю 1). 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 09 жовтня 2020 року, початок о 

10.00. 
Таблиця 1 

№ 

з/п 

Назва програми Науковий керівник та його електронна адреса 

1 Розвиток професійних компетентностей 
вчителів фізичної культури 

Микола КОРОБОВ, korver@ukr.net 

2 Розвиток професійних компетентностей 
вчителів початкових класів, які 
працюватимуть за освітньою програмою 
початкової школи науково-педагогічного 
проєкту «Інтелект України» у закладах 
загальної середньої освіти 

Олена ЧЕРНЕЦЬКА, 
elena.chernecka1505@gmail.com 

mailto:koippo@ukr.net
http://koippo.kr.ua/arhiv/2020/ppk_2020.pdf
https://docs.google.com/document/d/1iKSnq5wbFKuku0kvvcaUrfmEjNOWOpADcwdLMiEqD3M/edit?usp=drive_open&ouid=101396854489381377498
https://docs.google.com/document/d/1iKSnq5wbFKuku0kvvcaUrfmEjNOWOpADcwdLMiEqD3M/edit?usp=drive_open&ouid=101396854489381377498
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3 Формування вчителями, які викладають 
предмет «Образотворче мистецтво» та 
інтегрований курс «Мистецтво» у 
закладах загальної середньої освіти, 
спільних для ключових 
компетентностей вмінь 

Наталія ТІХОНОВА, nata25_@ukr.net 

 

4 Розвиток управлінських 
компетентностей керівників закладів 
загальної середньої освіти 

Валентина ТРУБІНА, valdorot@gmail.com 

 
Дати проведення семінарів, тренінгів, практикумів (очна форма), що заплановані на 

07-08 жовтня 2020 року, змінені (див. таблицю 2).  

Таблиця 2 

Тема, форма 
проведення  

Категорія 
педагогічних 
працівників 

Вид 
роботи 

Дата 
проведення  

Автор-
розробник 

Місце 
проведення 

Партнерство і 
співпраця закладу 
позашкільної освіти 
та громади: нові 
можливості для 
розвитку 
вихованців 

Керівники закладів 
позашкільної освіти 

Практикум 12.10-
13.10.2020 

Юлія МІЦАЙ 
 Сергій ПЛЯКА 

КЗ 

"Кіровоградський 

обласний центр 

еколого-

натуралістичної 

творчості 

учнівської 

молоді" 

Особливості 

психологічного 

супроводу розвитку 

та навчання учнів, 

які навчаються за 

нетиповими 

освітніми 

програмами 

«Інтелект України» 

Практичні 
психологи, які 
впроваджують 

програму «Інтелект 
України» 

Семінар 15.10.2020 Валентина 

ЧЕБОНЕНКО 

 Наталія 

ДЗЮБАС 

 Ольга 

ЗАБОЛОТНЯ  

КЗ 

«Кіровоградський 

обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти імені 

Василя 

Сухомлинського» 

(вул. Полтавська, 

буд.35) 

Науково-
методичний 
супровід 
безперервного 
професійного 
розвитку фахівця 

Завідувачі 
(директори), 
методисти 

методичних кабінетів 
(центрів) органів 

управління освітою 
райдерж-

адміністрацій, 
виконавчих комітетів 

міських рад міст 
обласного значення, 
міських,  селищних, 

сільських рад 
об’єднаних 

територіальних 
громад, директори 

центрів професійного 
розвитку 

Семінар 24.11.2020 Олена 
ПОЛОВЕНКО 

КЗ 

«Кіровоградський 

обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної 

освіти імені 

Василя 

Сухомлинського» 

 

Директор Людмила КОРЕЦЬКА 
 

 

 

Анжела Кирилюк  32 11 08  


