
 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 
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на №___________від___________ 

 

 

 

 

 

Керівникам органів 

управління освітою міських, 

селищних, сільських рад  

 

Керівникам закладів освіти 

 

Про підвищення кваліфікації  

в КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

 
Інформуємо, що відповідно до п.62 додатка 1 до наказу начальника 

управління освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації від 

26.10.2020 р. № 359-од «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

у 2021 році» у період з 14.06 по 18.06.2021 року відбудеться навчання за 

програмою підвищення кваліфікації «Розвиток професійних компетентностей 

вчителів початкових класів, які працюватимуть за освітньою програмою 

початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» у 

закладах загальної середньої освіти».  

Надсилаємо погоджений із закладами освіти області список здобувачів 

освіти, які залучені до науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» та 

будуть проходити підвищення кваліфікації у відповідні терміни. 

Просимо Вас своєчасно донести інформацію до здобувачів освіти (список 

додається) та забезпечити їх участь у навчанні. 
 

Додаток: на 4 стор. у 1 прим.  

 

Заступник директора       Василь НУДНИЙ  

 

 

 

Анжела Кирилюк  099 367 39 59 

 

mailto:koippo@ukr.net


Додаток  
до листа КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського»  

_26.05.2021 №332/04-14_ 

 

СПИСОК 

здобувачів освіти на навчання за програмою  

«Розвиток професійних компетентностей вчителів початкових класів, які 
працюватимуть за освітньою програмою початкової школи науково-

педагогічного проєкту «Інтелект України» 

у період з 14.06 по 18.06.2021 року  

 
№ П І П здобувача освіти  Заклад освіти  

1.  ВЕЛИКОРОД  
Людмила Іванівна 

комунальний заклад «Компаніївське навчально-
виховне об’єднання» Компаніївської селищної 

ради Кіровоградської області 

2.  ГАВЕЛЯ  

Віра Михайлівна 

навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів № 19 - дошкільний навчальний заклад 

"Лісова казка» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

3.  ГАВРИЛЕНКО  
Людмила Володимирівна 

Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3 Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області 

4.  ГЛАДУШЕВСЬКА  

Оксана Олександрівна 

комунальний заклад «Навчально-виховне 

об'єднання №32 "Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр "Школа мистецтв" 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

5.  ГЕРАСИМЕНКО  

Наталія Григорівна 

Козацька загальноосвітня школа I-III ступенів 

Петрівської селищної ради Олександрійського 
району Кіровоградської області 

6.  ГОРБАЧОВА  
Лариса Григорівна 

Олександрійський навчально-виховний 
комплекс (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17 - ліцей) 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області 

7.  ГРІНЕЦЬ  
Вікторія Василівна 

навчально-виховний комплекс «Знам'янська 
загальноосвітня школа І -ІІІ ступенів № 2 – 

ліцей» Знам'янської міської ради 
Кіровоградської області 

8.  ДУБИНЮК  

Лілія Миколаївна 

комунальний заклад «Олександрівське 

навчально-виховне об'єднання №2» 

Олександрівської селищної ради 
Кропивницького району Кіровоградської 

області 

9.  ІВАСЕНКО  

Олена Анатоліївна 

навчально-виховний комплекс «Знам'янська 

загальноосвітня школа І -ІІІ ступенів № 2 – 
ліцей» Знам'янської міської ради 



Кіровоградської області 

10.  КРІПАКА  

Світлана Василівна 

комунальний заклад «Навчально-виховне 

об'єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

11.  КОЖУХАР  

Інна Вячеславівна 

опорний заклад освіти «Новоархангельський 

навчально-виховний комплекс» заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів-
гімназія» Новоархангельської селищної ради 

Голованівського району Кіровоградської 
області 

12.  КУЧМИСТЕНКО  
Тетяна Миколаївна 

комунальний заклад «Навчально-виховне 
об'єднання – «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 31 з гімназійними класами, центр 
дитячої та юнацької творчості "Сузір'я" 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

13.  ЛИСИЦІНА  
Галина Олександрівна 

комунальний заклад «Навчально-виховний 
комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

№34 - економіко-правовий ліцей "Сучасник" - 

дитячо-юнацький центр Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» 

14.  ЛІШЕНКО  

Тетяна Володимирівна 

комунальний заклад «Навчально-виховне 

об'єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

15.  НАЙДА  

Надія Іванівна 

комунальний заклад освіти Компаніївська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Компаніївської селищної ради Кіровоградської 
області 

16.  ОТЛІВАНОВА  

Оксана Миколаївна 

комунальний заклад «Навчально-виховне 

об'єднання – «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 31 з гімназійними класами, центр 
дитячої та юнацької творчості "Сузір'я" 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

17.  ПУЗІК 
Олена Валентинівна 

комунальний заклад «Навчально-виховний 
комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

№34 - економіко-правовий ліцей "Сучасник" - 
дитячо-юнацький центр Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

18.  ПХІДЕНКО  

Тетяна Миколаївна 

комунальний заклад "Ліцей "Науковий" Міської 

ради міста Кропивницького" 

19.  РАТУШНЯК  
Тетяна Вікторівна 

комунальний заклад "Навчально-виховне 
об'єднання №25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, природничо-математичний ліцей, 

центр позашкільного виховання "Ліра" 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської 



області" 

20.  САМОЙЛЕНКО  

Аліна Володимирівна 

навчально-виховне об’єднання 

«Новомиргородська загальноосвітня школа I-III 

ступенів №2-дошкільний навчальний заклад» 
Новомиргородської міської ради 

Кіровоградської області 

21.  СЕРДЮК  

Аліна Сергіївна 

комунальний заклад «Боківський опорний 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Гурівської сільської ради» 

22.  СІНЬОВА  

Ольга Юріївна 

навчально-виховний комплекс «Знам'янська 

загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів № 3 – 

гімназія» Знам'янської міської ради 
Кіровоградської області 

23.  СОРОКОЛАТ  

Наталія Іванівна 

комунальний заклад "Ліцей "Науковий" Міської 

ради міста Кропивницького" 

24.  СТОЯНОВА  

Тетяна Іванівна 

комунальний заклад «Навчально-виховний 

комплекс "Спеціалізований загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів №26-

дошкільний навчальний заклад-дитячий 

юнацький центр "Зорецвіт" Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» 

25.  ТАБАЛЬЧУК  

Світлана Володимирівна 

комунальний заклад «Навчально-виховне 

об'єднання – «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 31 з гімназійними класами, центр 

дитячої та юнацької творчості "Сузір'я" 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

26.  ТЕЛИЧЕНКО  

Вікторія Олексіївна 

комунальний заклад "Навчально-виховне 

об'єднання №32 "Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
позашкільний центр "Школа мистецтв" 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області" 

27.  ТКАЧУК  
Ірина Миколаївна 

Побузький ліцей Побузької селищної ради 
Голованівського району Кіровоградської 

області 

28.  ТУХАР  

Таміла Петрівна 

навчально-виховний комплекс 

«Олександрійський колегіум - спеціалізована 
школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

29.  ФАРТУШНА  

Ольга Дмитрівна 

Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3 Новомиргородської районної ради 
Кіровоградської області 

30.  ЧИРВА  

Людмила Олександрівна 

навчально-виховне об'єднання 

«Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка - 

ЗНЗ І-ІІ ступенів - школа мистецтв" 
Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 



31.  ЧОБОТАР  

Таміла Юріївна 

комунальний заклад Добровеличківський ліцей 

"ІНТЕЛЕКТ" Добровеличківської селищної 
ради Кіровоградської області 

32.  ШЛЄЄВА  
Ірина Іванівна 

комунальний заклад "Ліцей "Науковий" Міської 
ради міста Кропивницького" 

33.  ЯВОРСЬКА  

Валентина Іванівна 

Голованівський ліцей ім. Т.Г. Шевченка 

Голованівської селищної ради 

 

 
 


