
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 

 ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»  

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 
вул. Незалежної України, 57-А, м. Запоріжжя, 69035, тел/факс 061 222 25 84  

zoippo.zp.ua@gmail.com, код ЄДРПОУ 02136146 

 
23.03.2020 № 129 

Керівникам територіальних  

органів управління освіти,  

керівникам закладів освіти  

Запорізької області 

Про зміну форми проведення курсів 

підвищення кваліфікації 

з 30.03 по 03.04.2020 

 

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», на виконання наказу 

МОНУ від 16.03.2020 р. № 406 «Про організаційні заходи для запобігання коронавірусу COVID-

19» та з метою запобігання розповсюдження епідемії адміністрацією КЗ «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР прийнято рішення про проведення курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників Запорізької області, які відповідно до наказу 

Департаменту освіти і науки ЗОДА від 03.01.2020 № 04, заплановані з 30 березня по 03 квітня 

2020 року (додаток 1), у дистанційному форматі у той самий термін. 

Навчання здійснюватиметься на дистанційній платформі ЗОІППО «Освітнє середовище 

Запорізької області» за адресою https://ele.zp.ua/training згідно графіку занять (додаток 2). 

26.03.2020 на електронні адреси слухачів КПК буде надіслано інструкцію для входу у систему 

та тимчасовий пароль.  

Просимо вас проінформувати про зміну формату проведення КПК слухачів та сприяти 

проходженню ними курсів підвищення кваліфікації у дистанційному форматі згідно з графіком 

занять у період з 30.03 по 03.04.2020, забезпечивши відповідні технічні, організаційні та часові 

можливості для успішного навчання.  

Також повідомляємо, 26 березня 2020 року в 11:00 навчально-методичний центр ЗОІППО 

проводитиме вебінар щодо організації дистанційного навчання на КПК у КЗ «ЗОІППО» ЗОР на 

період карантину для співробітників територіальних органів управління освіти, відповідальних 

за підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Реєстрація учасників за посиланням 

https://forms.gle/gPKDNbdUy3NhyPEXA. На електронну адресу зареєстрованих на вебінар осіб 

26.03 в 10:30 буде надіслано запрошення з посиланням на веб-конференцію та інструкцію для 

входу.  

Рішення про графік проходження курсів підвищення кваліфікації, які заплановані на 

квітень 2020 року на базі КЗ «ЗОІППО», буде прийнято до 01.04.2020 в залежності від 

отримання відповідних офіційних розпоряджень, про що вас буде повідомлено додатково. 

 

Виконуючий обов’язки  

ректора інституту                                        Анатолій КАЗАЧУК 

 

mailto:zoippo.zp.ua@gmail.com
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Додаток 1 

до листа КЗ «ЗОІППО» ЗОР  

23.03.2020 № 129 

 

Список дистанційних курсів підвищення кваліфікації  

30.03-03.04.2020 

 

№ 

з/п 
Кафедра Спеціалізація КПК Тип КПК Відповідальні 

1 

Дидактики та методик 

навчання природничо-

математичних дисциплін 

Учителі фізики та астрономії неосновний Васильченко Л.В. 

2 

Дидактики та методик 

навчання природничо-

математичних дисциплін 

Учителі хімії неосновний 
Васильченко Л.В.,  

Бабкова О.О. 

3 Дошкільної освіти 
Вихователі закладів дошкільної 

освіти 
неосновний 

Байер О.М.,  

Шульга Л. 

4 

Інформатики та 

інформаційних 

технологій в освіті 

Учителі трудового навчання та 

курсу «Технології» 
неосновний 

Швець Ю.О.,  

Лукачевич А.Ф. 

5 
Менеджменту освіти та 

психології 

Педагогічні працівники закладів 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

неосновний 
Афанасьєва Т.О.,  

Попкова Е.І. 

6 Початкової освіти Вихователі груп подовженого дня неосновний 
Нікулочкіна О.В.,  

Петрик О.В. 

7 

Реабілітаційної 

педагогіки та здорового 

способу життя 

Вихователі закладів освіти 

інтернатного типу (ІІ сесія) 
основний 

Аксьонова О.П.,  

Мінакова І.В. 

8 

Реабілітаційної 

педагогіки та здорового 

способу життя 

Учителі основ здоров’я неосновний 
Аксьонова О.П.,  

Півненко Ю.В. 

9 

Реабілітаційної 

педагогіки та здорового 

способу життя 

Учителі фізичної культури 

закладів освіти усіх типів 
неосновний Аксьонова О.П. 

10 
Теорії та методики 

виховання 
Учителі предмета «Захист 

Вітчизни» («Захист України») 
неосновний 

Барліт О.О.,  

Корицький В.Г. 

11 
Теорії та методики 

виховання 
Педагогічні працівники закладів 

позашкільної освіти 
неосновний 

Барліт О.О.,  

Могілевська В.М. 

12 
Філософії та суспільно-

гуманітарних дисциплін 

Учителі української мови та 

літератури 
неосновний 

Лісіцин В.В.,  

Корицька Г.Р. 

13 

Філософії та суспільно-

гуманітарних дисциплін 

Учителі російської мови, 

літератури та зарубіжної 

літератури 

неосновний 
Лісіцин В.В.,  

Шацька Н.М. 

14 
Філософії та суспільно-

гуманітарних дисциплін 

Учителі курсу «Громадянська 

освіта» 
неосновний 

Лісіцин В.В.,  

Сирцова О.М. 

 

  



 

 

Додаток 2 

до листа КЗ «ЗОІППО» ЗОР  

23.03.2020 № 129 

 

ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 30.03-03.04.2020 

за дистанційною формою 

 

№ 

з/п 

Дата Тема заняття Кількість 

годин 

Дії слухачів Залікова 

робота 

Дії викладача і куратора 

1 30.03.2020 

 

Вхідне 

діагностування  

1 год. Проходження вхідного 

діагностування, перехід на 

дистанційний курс 

Вхідне 

тестування 

Куратор контролює вхід на дистанційний курс 

слухачів групи, проходження тесту, допомагає 

подолати складнощі, надає консультації  

30.03.2020 

 

Організаційно-

настановне 

заняття 

1 год. Ознайомлення з графіком роботи та 

виконання залікових робіт 

 Куратор узгоджує з навчальним відділом 

список слухачів, які приступили до навчання. 

Навчальний відділ видає наказ на зарахування 

слухачів на навчання  

2 30.03.2020 Сучасний стан 

розвитку 

наукової 

дисципліни  

6 год. 1. Перегляд презентації до теми. 

2. Ознайомлення з додатковим 

матеріалом. 

3. Виконання залікової роботи № 1. 

4. Завантаження роботи для 

перевірки викладачем. 

Залікова 

робота № 1, 

Перевірка 

викладачем 

31.03.2020 

Викладач надає он-лайн консультації щодо 

виконання завдань (в дистанційному курсі, 

телефоном, електронною поштою)  

3 31.03.2020 Сучасна 

методика 

викладання 

навчальної 

дисципліни, 

спецкурси 

10 год. 1. Переглядання презентації до теми. 

2. Ознайомлення з додатковим 

матеріалом. 

3. Виконання залікової роботи № 2. 

4. Завантаження роботи для 

перевірки викладачем. 

Залікова 

робота № 2, 

Перевірка 

викладачем 

01.04.2020 

Викладач надає он-лайн консультації щодо 

виконання завдань (в дистанційному курсі, 

телефоном, електронною поштою)  

4 01.04.2020 Фаховий 

спецкурс 1 

8 год.  1. Переглядання презентації до теми. 

2. Ознайомлення з додатковим 

матеріалом. 

3. Виконання залікової роботи № 4. 

4. Завантаження роботи для 

перевірки викладачем. 

Залікова 

робота № 3, 

Перевірка 

викладачем 

02.04.2020 

Викладач надає он-лайн консультації щодо 

виконання завдань (в дистанційному курсі, 

телефоном, електронною поштою)  



 

 

4 02.04.2020 Фаховий 

спецкурс 2 

8 год.  1. Переглядання презентації до теми. 

2. Ознайомлення з додатковим 

матеріалом. 

3. Виконання залікової роботи № 3. 

4. Завантаження роботи для 

перевірки викладачем. 

Залікова 

робота № 4, 

Перевірка 

викладачем 

03.04.2020 

Викладач надає он-лайн консультації щодо 

виконання завдань (в дистанційному курсі, 

телефоном, електронною поштою)  

5 03.04.2020 Педагогічна 

практика 

4 год. 1. Переглядання відеозаписів уроків. 

2. Виконання завдання залікової 

роботи № 4 

Залікова 

робота № 5 

Перевірка 

викладачем 

04.04.2020 

Викладач надає он-лайн консультації щодо 

виконання завдань (в дистанційному курсі, 

телефоном, електронною поштою)  

03.04.2020 Вихідне 

тестування 

1 год. Проходження вихідного тестування Вихідне 

тестування 

Куратор контролює проходження тестування 

та заповнення анкети  

03.04.2020 Анкетування за 

результатами 

КПК 

1 год. Надання відповідей на анкету Анкетування 

6 04.04.2020     Викладач перевіряє залікову роботу № 5 

7 06.04.2020     Куратор перевіряє журнал роботи групи, 

узгоджує з навчальним відділом список 

слухачів, які успішно завершили навчання 

(середній результат ≥ 60 %) 

8 До 

10.04.2020 

    Навчальний відділ готує наказ про завершення 

навчання, свідоцтва про ПК. Відправлення 

електронних свідоцтв слухачам на електронну 

пошту. Оригінали свідоцтв - після карантину 

 

 
 


