
 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
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_10.11.2020 № 593/04-14 

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 організацію освітнього процесу 

з 16 листопада 2020 року  
  

Повідомляємо, що підвищення кваліфікації здобувачів освіти за програмами, 

запланованими у період з 16 листопада 2020 року буде здійснюватися в онлайн 

форматі з 14.00 до 17.00 (пʹятниця - з 9.00 до 13.20) згідно з розкладом, який буде 

розміщено на сайті КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського».  

Здобувачам освіти, які зареєстровані на навчання за програмами, необхідно до 

13 листопада 2020 року підтвердити свою участь у навчанні, для цього потрібно 

перейти за посиланнями та заповнити google-форму: 
навчання за програмами у період з 

16.11 по 20.11 (27.11) 2020 року 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvdLxDUPoX3yRH

ALV1apPSdnSz_jxnefC0slGkcwgaXguhKw/viewform?usp=sf_link  

навчання за програмами у період з 

23.11 по 27.11.2020 року 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfATKVoMtbddOoH_

2J-9PFc-tYiO9PnZ0jYb3tX1zva_NC3DQ/viewform?usp=sf_link  

навчання за програмами у період з 

30.11 по 04.12 (11.12).2020 року 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCKDKE9TC3NManqi

PJze_XTh8xKL2mesAeAakJ2h0pE--LSA/viewform?usp=sf_link 

навчання за програмами у період з 

07.12 по 11.12.2020 року 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGADFLrcKxdu8CO

kQbySuBUaC1-5ud6cTq_fiZF9jOHrLWAQ/viewform?usp=sf_link 

Щотижня протягом трьох днів (вівторок, середа, четвер) з 9.00 до 11.00 

здобувачі освіти зможуть отримати консультації від наукових керівників (контакти 

у додатку до листа). 

Семінари, тренінги, майстер-класи, практикуми переводяться в онлайн 

формат (https://sites.google.com/koippo.in.ua/zahody2020/).  
Просимо забезпечити участь зареєстрованих педагогічних працівників у 

навчальних заняттях, семінарах, тренінгах, майстер-класах. 

  

Додаток: на 2 арк. у 1 прим. 

 

Директор          Людмила КОРЕЦЬКА 

 

 
Анжела Кирилюк 32 11 08
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Додаток 

до листа КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського» 

від 10.11.2020 № 593/04-14 

 

Контакти наукових керівників  
 

№ 

з/п 
Назва програми 

Дати навчання 

згідно з наказом 
Науковий  керівник 

Електронна адреса наукового керівника 

1 Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

математики 

16.11-20.11. 
СКРИПКА Ганна 

Володимирівна 

 

hanna_skrypka@ukr.net  

2 Формування вчителями 

фізичної культури спільних 

для ключових 

компетентностей вмінь 

16.11-20.11. 
ВОЙТКО Валентина 

Володимирівна  

 

 

oyo_1956@ukr.net  

3 Використання 

інформаційно-

комунікативних та 

цифрових технологій в 

освітньому процесі. 

Піднапрям: Google-сервіси 

як засіб упорядкування 

інформаційно-освітнього 

середовища 

16.11-20.11. 

ГОЛОДЮК Лариса 

Степанівна 

 

 

 

 

 

golodiuk_larysa@ukr.net   

 

4 Розвиток управлінської 

компетентності керівників, 

заступників керівників, 

керівників філій закладів 

загальної середньої освіти, які 

вперше призначені на 

відповідну посаду 

16.11-27.11 

КОРЕЦЬКА 

Людмила Вікторівна 

 

 
 
olena1964@ukr.net  

5 Розвиток професійних 
компетентностей вчителів 
музичного мистецтва, 
інтегрованого курсу 
«Мистецтво».  

Піднапрям: зміст мистецької 

освіти у вимірі сьогодення 

23.11-27.11 

 

 

ГЕЛЬБАК Анжела 

Миколаївна  

 

 
 
angela223@ukr.net  

6 
Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

початкових класів 

23.11-27.11 

КОНДРАТОВА 

Вікторія Вадимівна 

ЧЕРНЕЦЬКА Олена 

Георгіївна 

vika_v77@ukr.net 

 

elena.chernecka1505@gmail.com  

7 Розвиток професійних 

компетентностей соціальних 

педагогів 

23.11-27.11 

ГЕЛЬБАК Анжела 

Миколаївна  

 

angela223@ukr.net  

8 Розвиток професійних 

компетентностей заступників 

директорів з виховної роботи 

закладів загальної середньої 

освіти 

23.11-27.11. 

 

МИТРОФАНЕНКО 

Юрій Станіславович 

 

 

mitrofanenko77@gmail.com  

9 Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

математики. Піднапрям: 

знання фахових методик і 

технологій 

30.11-04.12 

 

ГОЛОДЮК Лариса 

Степанівна 

 

 

golodiuk_larysa@ukr.net   
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Продовження додатка 

10 Розвиток професійних 

компетентностей асистентів 

вчителів закладів загальної 

середньої освіти з інклюзивним 

та інтегрованим навчанням 

30.11-04.12 

 

МОЛЧАНОВА 

Оксана Миколаївна 

 

 
oksanamolchanova@ukr.net  

11 Формування у здобувачів 

природничо-математичної 

освіти (вчителів фізики і 

астрономії, біології і екології, 

хімії, математики, географії) 

спільних для ключових 

компетентностей вмінь 

30.11-04.12 

ФЕДІРКО Жанна 

Володимирівна 

 

 

 

jeannefedirko@gmail.com  

12 Розвиток управлінської 

компетентності керівників 

спеціальних закладів освіти та 

їх заступників (спеціальних 

шкіл, санаторних шкіл, шкіл 

соціальної реабілітації, 

навчально-реабілітаційних 

центрів та інтернатів у складі 

цих закладів) 

30.11-04.12 

ЖОСАН Олександр 

Едуардович 

 

 
 
 
koippo1@ukr.net 

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

30.11-11.12 

ТАРАПАКА Наталія 

Володимирівна 

ГАГАРІНА Наталія 

Павлівна  

 
 
tarapaka_nata1@ukr.net  

 

gagara8@ukr.net  

14 Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

суспільствознавчих дисциплін 

07.12-11.12 

МИТРОФАНЕНКО 

Юрій Станіславович 

 

mitrofanenko77@gmail.com 

15 Психолого-фізіологічні 

особливості здобувачів освіти 

підліткового та юнацького 

віку, основи андрагогіки 

07.12-11.12 

ГЕЛЬБАК Анжела 

Миколаївна 

 

 
angela223@ukr.net 

16 Розвиток професійних 

компетентностей завідувачів, 

директорів, методистів 

методичних кабінетів 

(науково-методичних центрів) 

органів управління освітою 

райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських 

рад міст обласного значення, 

міських, селищних, сільських 

рад ОТГ 

07.12-11.12 

ГОЛОДЮК Лариса 

Степанівна  

 

 

 

 

 

golodiuk_larysa@ukr.net 
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