
 
 

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 
 

 

 

05.01.2022  № 2/04-14 
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Керівникам органів управління 

освітою міських, селищних, 

сільських рад 

 

Керівникам закладів освіти 

  

Про підвищення кваліфікації  

педагогічних працівників  

  
Повідомляємо, що з 12 січня 2022 року підвищення кваліфікації здобувачів 

освіти за програмами (наказ директора департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 27 жовтня 2021 року № 285-од «Про підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у 2022 році») буде здійснюватися в очному 

форматі. У перший день навчання початок занять о 9.30. 

 

Підвищення кваліфікації за програмами семінарів, тренінгів, майстер-класів, 

практикумів (додаток 1 до наказу КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» від 

15 грудня 2021 року № 163 «Про проведення всеукраїнських та регіональних науково- 

методичних заходів і підвищення кваліфікації педагогічних працівників на семінарах, 

практикумах, тренінгах, майстер-класах тощо у 2022 році») буде здійснюватися у 

форматі онлайн за покликанням 

https://sites.google.com/koippo.in.ua/zachody2022/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%

BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0. Початок занять о 9.00. 
 

Нагадуємо, що з 01 січня 2022 року в комунальному закладі «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» введено в дію нове Положення про організацію освітнього процесу 

(http://koippo.kr.ua/arhiv/2021/poop2021.pdf). 

Згідно з Положенням організація освітнього процесу за заочною формою 

навчання здійснюється виключно за програмами підвищення кваліфікації, що 

розраховані на 72 та більше навчальних годин. 

Здобувачі освіти (слухачі), зараховані на навчання за заочною формою, у 

перший день навчання надсилають на електронну адресу навчально-організаційного 

центру освітньої діяльності КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

(navch.viddil@gmail.com):  

- клопотання адміністрації закладу освіти (про організацію  навчання за 

заочною формою навчання); 

- індивідуальний план; 

- випускну творчу роботу. 

 

mailto:koippo@ukr.net
https://sites.google.com/koippo.in.ua/zachody2022/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://sites.google.com/koippo.in.ua/zachody2022/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
file:///C:/Users/usver306/Documents/ДОКУМЕНТИ%20КИРИЛЮК/Навчальний%20відділ/2021/Зміни%20в%20організації%20освітнього%20процесу%20з%2023%20вересня%202021/(http:/koippo.kr.ua/arhiv/2021/poop2021.pdf)


 

 
2 

 

Теми творчих випускних робіт розміщені на сайті інституту 

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CEegwO9aQKUbl_oXFjwkPwMliP7Lv0ZE/edit

?rtpof=true&sd=true). 

Обсяг випускної творчої роботи становить не більше 8-10 сторінок друкованого 

тексту. 

В останній день навчання здобувачі освіти (слухачі) за заочною формою 

навчання особисто беруть участь у заліку та захисті випускних творчих робіт.   

 

Просимо забезпечити участь педагогів у навчанні як в очному, так і онлайн-

навчанні. 

 

 

Директор          Віталій ДМИТРУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анжела Кирилюк 0993673959 
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