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24.09.2018  №413 

Керівникам органів управління 
освітою райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів та уповноваженим 
в управлінні 
освітою об’єднаних 
територіальних громад, 
директорам закладів обласного 
підпорядкування 

 
Про надання замовлень на тренінги 
відповідно до Концепції «Нова українська 
школа» у жовтні-грудні 2018 р. 
 

Комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Запорізької обласної ради повідомляє, що в жовтні-грудні 2018 
р. будуть проведені додаткові тренінги відповідно до Концепції «Нова українська 
школа» для вчителів фізичної культури, мистецтва, іноземної мови, які навчатимуть 
учнів перших класів у 2018-2019 та 2019-2020 н.р., асистентів вчителів класів з 
інклюзивною формою навчання, заступників директорів з початкової освіти, та з 
різних причин не пройшли навчання у травні-серпні 2018 р. 

Також, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 
2018 р. №559-р у жовтні-грудні 2018 року будуть проведені нові навчальні тренінги 
для вчителів початкової школи та інформатики, які викладатимуть інтегрований курс 
«Я досліджую світ» та «Інформатична освітня галузь», а також фахівців інклюзивно-
ресурсних центрів. 

Навчання на тренінгах безкоштовне. Учасники, які успішно завершать 
навчання, отримають сертифікат. Термін навчання 3 дні (30 годин аудиторної 
роботи). 

Просимо до 10.10.2018 року надати замовлення на участь у тренінгах в он-
лайн формах за посиланнями, наведеними у додатку.  

 
Проректор з навчально-методичної роботи Л.А. Чернікова 



Додаток до листа КЗ «ЗОІППО» ЗОР 
від 24.09.2018 №413 
 

Відомості для реєстрації учасників тренінгів за концепцією «Нова українська школа» 
 

Категорія педагогічних 
працівників 

Посилання для реєстрації Контактна особа 

Учителі фізичної культури https://goo.gl/forms/ukDnjS90UAtmt88o2  
Аксьонова Олена Петрівна, завідувач кафедри 
реабілітаційної педагогіки та здорового способу 
життя, моб. 0679014908 

Учителі курсу «Мистецтво» https://goo.gl/forms/wmMFoGp9bFm1Cx822 
Олійник Юрій Іванович, доцент кафедри теорії та 
методики виховання, моб. 0974404725 

Учителі іноземних мов https://goo.gl/forms/wHIQI1tPjYAbjnRz1 
Халемендик Надія Павлівна, старший викладач 
кафедри філософії та суспільно-гуманітарних 
дисциплін, моб. 0671048601 

Асистенти вчителя класів з 
інклюзивною формою 
навчання 

https://goo.gl/forms/RUB0XtPym17k5Duj2  
Корж Олександр Павлович, доцент кафедри 
реабілітаційної педагогіки та здорового способу 
життя, моб. 0973686247 

Заступники директорів з 
початкової освіти 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfG6
4BkM7Z02zR1yjXX86V7EoW2CzugR00R83Pxti
UL2bfB8Q/viewform  

Нікулочкіна Олена Василівна, завідувач кафедри 
початкової освіти, моб. 0964475048 

Учителі курсу «Я досліджую 
світ», учителі інформатики 

https://goo.gl/forms/5xOD3tdiLBLlAqRM2 
Собакар Олена Олександрівна, старший викладач 
кафедри інформатики та інформаційних 
технологій в освіті, моб. 0506571471 

Фахівці інклюзивно-ресурсних 
центрів 

https://goo.gl/forms/VN7xYgTBqqQ5sk1Y2  
Волошина Тетяна Анатоліївна, старший викладач  
кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового 
способу життя, моб. 0667416592 

 


