
 
 

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 
 

 

 

13.10.2020  № 530/04-14 

на №_______від______ 

 

Керівникам закладів освіти 
 

Керівникам органів управління 

освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад 

міст обласного значення, міських, 

селищних, сільських рад об’єднаних 

територіальних громад 

 

Про організацію освітнього процесу 

в період з 19 жовтня  

по 15 листопада 2020 року  

  

Повідомляємо, що підвищення кваліфікації здобувачів освіти за програмами, 

запланованими у період з 19 жовтня по 15 листопада 2020 року, буде 

здійснюватися за заочною формою навчання. 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 у визначені терміни надіслати її та індивідуальний навчальний план 

на електронну адресу керівника (додаток).  

Роботи, що будуть надіслані в інші терміни, розглядатися не будуть, і, 

відповідно, здобувачу освіти не буде видано свідоцтво про підвищення кваліфікації. 

Захист випускних робіт відбудеться онлайн на платформі Вigbluebutton у 

дати, визначені у додатку до листа. Початок о 9 год. Посилання для доступу буде 

розміщено на сайті навчально-організаційного центру освітньої діяльності о 

8.30 у день проведення захисту робіт. 

Документи про підвищення кваліфікації в електронному вигляді будуть 

надіслані здобувачам освіти на їхні електронні адреси. 

Семінари, тренінги, майстер-класи, практикуми, визначені додатком до листа 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 01.09.2020 року №418/04-14 «Про 

зміни в організації освітнього процесу з вересня 2020 року» за посиланням 

https://sites.google.com/koippo.in.ua/zahody2020/ переводяться в онлайн формат.  

  

Додаток: на 2 арк. в 1 прим.  

 

Заступник директора       Лариса ГОЛОДЮК 

 
Анжела Кирилюк 32 11 08
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Додаток 
до листа КЗ «КОІППО імені 
Василя Сухомлинського» 
від _13.10.2020_ №_530/04-14__ 
 

Навчання за програмами  

у період з 19 жовтня по 15 листопада 2020 року 

№ 

з/п 
Назва програми 

Дати навчання 

згідно з наказом 

Останній 

термін 

надсилання 

випускної 

роботи 

Дата 

проведення 

захисту 

випускних 

робіт 

Прізвище, ініціали керівника та 

його електронна адреса 

1 Розвиток професійних 
компетентностей вчителів 
української мови і 
літератури. Піднапрям: 
знання і використання 
освітніх технологій 
викладання української мови 
і літератури 

19.10-23.10.2020 19.10.2020 23.10.2020 
Наталія 

КОТЛЯРЕНКО 
nml_ukr@ukr.net 

2 Розвиток професійних 
компетентностей вчителів 
географії. Піднапрям: 
методика викладання 
географії 

19.10-23.10.2020 19.10.2020 23.10.2020 
Людмила ХЛАНЬ 

hlan22@ukr.net 

3 Формування вчителями 
англійської мови у 
здобувачів іншомовної освіти 
спільних для ключових 
компетентностей вмінь 

19.10-23.10.2020 19.10.2020 23.10.2020 
Юлія ЗАДУБНЯК 
koippo_419@ukr.net 

4 Формування вчителями-
дефектологами, вчителями-
реабілітологами, 
корекційними педагогами у 
здобувачів спеціальної 
освіти спільних для 
ключових компетентностей 
вмінь 

19.10-23.10.2020 19.10.2020 23.10.2020 
Вікторія ПАВЛЮХ 
pavlyukh1969@ukr.net 

5 Розвиток професійних 
компетентностей 
педагогічних працівників 
закладів дошкільної освіти. 
Піднапрям: розвиток 
професійних 
компетентностей вихователів 

19.10-30.10.2020 19.10.2020 30.10.2020 

Наталія ТАРАПАКА 
tarapaka_nata1@ukr.net 

Наталія ГАГАРІНА 

gagara8@ukr.net 

6 Розвиток професійних 
компетентностей вчителів 
зарубіжної літератури, 
інтегрованого курсу 
«Література» та російської 
мови. Піднапрям: розвиток 
фахових методик та 
технологій викладання 
зарубіжної літератури 

26.10-30.10.2020 26.10.2020 30.10.2020 
Олена РЕВНИВЦЕВА 

rev410@ukr.net 

7 Розвиток професійних 
компетентностей вчителів 
фізики і астрономії. 
Піднапрям: методика 
розв’язування задач з фізики 

26.10-30.10.2020 26.10.2020 30.10.2020 
Андрій ДРОБІН 

drobin_fizik@bigmir.net 

8 Розвиток професійних 
компетентностей вчителів 
біології і екології. 
Піднапрям: методика 
розв’язання задач з біології 

26.10-30.10.2020 26.10.2020 30.10.2020 
Оксана БОГДАНОВА 
o.bogdanova2014@ukr.net 
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9 Розвиток професійних 
компетентностей вчителів 
предмета «Захист Вітчизни» 

26.10-30.10.2020 26.10.2020 30.10.2020 
Микола КОРОБОВ 

korver@ukr.net 

10 Розвиток управлінських 
компетентностей керівників 
закладів загальної 
середньої освіти 

26.10-30.10.2020 26.10.2020 30.10.2020 
Валентина ТРУБІНА 
v.g.trubina@koippo.in.ua 

11 Розвиток професійних 
компетентностей вчителів 
математики. Піднапрям: 
методика навчання 
математики 

02.11-06.11.2020 02.11.2020 06.11.2020 
Лариса ГОЛОДЮК 

golodiuk_larysa@ukr.net 

12 Розвиток професійних 
компетентностей вчителів 
початкових класів 02.11-06.11.2020 02.11.2020 06.11.2020 

Олена ЧЕРНЕЦЬКА 
elena.chernecka1505@gmail.com 

Наталія ТІХОНОВА 
nata25_@ukr.net 

13 Розвиток професійних 
компетентностей вчителів 
закладів загальної середньої 
освіти з інклюзивним та 
інтегрованим навчанням 

02.11-06.11.2020 02.11.2020 06.11.2020 
Інна ЧЕРВОНЕЦЬ 

nml-io@ukr.net 

14 Формування вчителями 
історії (основ правознавства, 
громадянської освіти) у 
здобувачів 
суспільствознавчої освіти 
спільних для ключових 
компетентностей вмінь 

02.11-06.11.2020 02.11.2020 06.11.2020 

Юрій 

МИТРОФАНЕНКО 
mitrofanenko77@gmail.com 

Наталія ЧЕРТКОВА 
nata_klio@ukr.net 

15 Формування практичними 
психологами спільних для 
ключових компетентностей 
вмінь у здобувачів закладів 
загальної освіти 

02.11-06.11.2020 02.11.2020 06.11.2020 
Валентина 

ЧЕБОНЕНКО 
kirovograd11@ukr.net 

16 Розвиток професійних 
компетентностей вчителів  
англійської мови. 
Піднапрям: розвиток 
фахових методик та 
технологій 

09.11-13.11.2020 09.11.2020 13.11.2020 
Ірина КОСА 

koippo_419@ukr.net 

17 Розвиток професійних 
компетентностей вчителів 
фізики і астрономії. 
Піднапрям:  технології та 
методика навчання фізики 

09.11-13.11.2020 09.11.2020 13.11.2020 
Андрій ДРОБІН 

drobin_fizik@bigmir.net 

18 Формування вихователями 
спеціальних закладів освіти 
спільних для ключових 
компетентностей вмінь 

09.11-13.11.2020 09.11.2020 13.11.2020 
Вікторія ПАВЛЮХ 
pavlyukh1969@ukr.net 

19 Мовленнєва компетентність 
вчителів філологічних 
дисциплін 

09.11-13.11.2020 09.11.2020 13.11.2020 
Наталія КОТЛЯРЕНКО 

nml_ukr@ukr.net 

20 Розвиток професійних 
компетентностей 
педагогічних працівників 
закладів дошкільної освіти. 
Піднапрям: розвиток 
професійних 
компетентностей вихователів 

09.11-20.11.2020 09.11.2020 20.11.2020 

Наталія ТАРАПАКА 
tarapaka_nata1@ukr.net 

Наталія ГАГАРІНА 

gagara8@ukr.net 
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