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23.03.2020 № 130 
Органам місцевого  
самоврядування у сфері освіти, 
керівникам закладів освіти 

 

Про проведення дистанційних 
тренінгів у 2020 році 
 

Адміністрація комунального закладу «Запорізький обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради повідомляє, що 
з 30 березня 2020 року починається реєстрація педагогічних працівників на 
дистанційні тренінги. 

Список дистанційних тренінгів, що пропонуються, терміни їх проведення 
та посилання для індивідуальної реєстрації наведено у Додатку 1, а також на 
сайті навчально-методичного центру за адресою https://cutt.ly/atTrH2f. 

Реєстрація відбувається педагогами самостійно, за власним бажанням.  
Окремо приймаються колективні замовлення на дистанційні тренінги від 

закладів освіти, територіальних органів освіти, дати проведення для таких 
тренінгів визначаються за узгодженням.  

Звертаємо Вашу увагу, що всі тренінги у 2020 року КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

проводить на платній основі у відповідності до Порядку, визначеному в 
Постанові КМУ № 800 від 21.08.2019 «Деякі питання підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників». Оплата за навчання на 
тренінгах може здійснюватися за кошти фізичних або юридичних осіб. Вартість 
навчання 1 слухача наведена у Додатку 1. 

Алгоритм реєстрації та проходження навчання на дистанційних тренінгах 

окремими педагогами: 

1. Педагог реєструється в он-лайн формі. 
2. На електронну адресу, яка вказана при реєстрації, надсилається 

електронний договір та реквізити банківського рахунку для оплати за 
навчання. 

3. Педагог здійснює оплату на розрахунковий рахунок Інституту. 
4. Педагог направляє на електронну пошту навчально-методичного 

центру nnc.zoippo@gmail.com заповнений договір в електронному 
вигляді та копію (фотографію) квитанції про оплату. 

5. За 3 дні до початку дистанційного тренінгу реєстрація на тренінг 
закривається і всім слухачам, хто надіслав договір та квитанцію, на 
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електронну пошту надсилається пароль для входу на дистанційну 
платформу.  

6. Слухач проходить навчання і повинен набрати за курс більше 60% 
балів. 

7. Сертифікат про успішне завершення навчання надходить в 
електронному вигляді на пошту слухача і вноситься в реєстр виданих 
документів, який опубліковано на сайті навчально-методичного 
центру за адресою https://cutt.ly/RtTrD2U.  

 

Алгоритм оформлення колективних замовлень за кошти юридичних осіб 
розміщено на сайті навчально-методичного відділу за адресою 
https://cutt.ly/atTrH2f.  

Контактні особи: 
 Савіч Ірина Олександрівна, методист навчально-методичного центру,  

тел. (066) 357-67-79 (Viber); 

 Задорожкіна Яна Сергіївна, завідувачка навчально-методичного центру, 

тел. (095) 19-46-053 (Viber, режим повідомлень);  
 Чернікова Людмила Антонівна, проректор з навчально-методичної роботи, 

тел. (097) 735-65-75 (Viber, Теlegram). 

 

Запрошуємо на навчання! Дякуємо за співпрацю! 
 

 

Проректор 

з навчально-методичної роботи  Людмила ЧЕРНІКОВА 

 

 
Ірина Савіч, (066) 357-67-79  
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Тренер Назва тренінгу Кількість 
годин Категорія слухачів Орієнтовний термін 

проведення

Вартість 
навчання 1 

слухача, грн.
Посилання для реєстрації

Олійник Ю.І. Комп’ютерна музика та цифрова 
обробка звуку

24 Учителі музичного мистецтва, учителі 
мистецтва, керівники гуртків, педагоги-
організатори

14.04 - 19.04.2020 450

https://docs.google.com/forms/d/1mTEVsVSCCjL

K3rBtJwAvWyV7pjDUkZx8zK53_BdGBRU/edit

Олійник Ю.І. Комп’ютерна графіка та цифрова 
обробка зображень

24 Учителі образотворчого мистецтва, 
учителі мистецтва, керівники гуртків, 
педагоги-організатори

07.04 - 12.04.2020 450

https://docs.google.com/forms/d/1kpifs06SHC3EZ

VIOH7iVmvxBQzsyvCjFI94XA38gUi8/edit

Сокол І., 
Стадниченко К.

Відеосервіси в роботі педагога-
фахівця

24 Педагогічні працівники 10.04 - 10.05.2020 450

https://docs.google.com/forms/d/1PgUvXJQE1li5e

KPPnPesOjtxXqww-xE2-lsL4ORCyg4/edit

Сокол І., 
Стадниченко К.

Відеосервіси в роботі педагога-
фахівця. PowerPoint. Learningapps. 
YouTube

8 Педагогічні працівники 10.04 - 20.04.2020 150

https://docs.google.com/forms/d/1WcAbwRWy6dJ

l2BUzBiwgtIA1BlWtLR7mfbtSA8k__bo/edit

Сокол І., 
Стадниченко К.

Відеосервіси в роботі педагога-
фахівця. FlashBack. H5P. YouTube

8 Педагогічні працівники 20.04 - 30.04.2020 150 https://docs.google.com/forms/d/10_2FlF2-

NVNSpBfLzpwnBjCTEaTDeZrlvwHPVmfNkbc/e

dit

Сокол І., 
Стадниченко К.

Відеосервіси в роботі педагога-
фахівця. PowToon. Vimeo. PlayPosit

8 Педагогічні працівники 30.04 - 10.05.2020 150

https://docs.google.com/forms/d/1L7Hnx9QUS-

TGJieBGsJ-R3GKkFxCbGA9-TtFVwxmJVM/edit

Сокол І. Мережеві сервіси Веб 2.0 (пазли, 
ребус, кросворд, хмари слів, швидке 
голосування)

8 Педагогічні працівники І група: 13-20.04.2020                                  
ІІ група: 11-17.05.2020                                 
ІІІ група: 08-15.06.2020

150

https://docs.google.com/forms/d/14y_mQCjqyDpA

MEgtMXugmg4Lo6psXLOFjqO5mllNjNI/edit

Корицька Г.Р., 
Подлєсна І.С.

Організація пошукової творчої 
діяльності учнів у процесі навчання 
української мови засобами вебквест 
технології

24 Учителі української мови та літератури І сесія 07.04-12.04.2020
ІІ сесія 21.04-26.04.2020

450

https://docs.google.com/forms/d/1H49nWpc9k3B

LjOpwF_0yNcPCwTdxf8jgaazwkD0iOJ8/edit

Корицька Г.Р. Моделювання уроку української мови 
на засадах діяльнісного підходу в 
умовах розвитку цифрового 
освітнього середовища

24 Учителі української мови та літератури 11.05-23.05.2020 450

https://docs.google.com/forms/d/1VYo95UBTGM

vgLkM13nlu0L2q-W4GjwpD1NTLG9v5NDI/edit

Сокол І., 
Стадниченко К.

Мережеві сервіси Веб 2.0 для 
організації опитування (kahoot, 
Quizizz, Plickers, Classtime тощо)

24 Педагогічні працівники 04.05 - 31.05.2020 450

https://docs.google.com/forms/d/1qOxezBtuCN5G

hmcwwVKX-OGV-ylVw0AYT6pJORwqK58/edit

Сокол І., 
Стадниченко К.

Мережеві сервіси Веб 2.0. Сервіси 
Kahoot, Test Pad

8 Педагогічні працівники 04.05 - 10.05.2020 150

https://docs.google.com/forms/d/1Z-LssHTbGbuz-

hk5lUma77yYJPziKJpHsGmvpEE9W9Q/edit

Сокол І., 
Стадниченко К.

Мережеві сервіси Веб 2.0. Сервіси 
Quizizz, ZipGrade

8 Педагогічні працівники 11.05 - 17.05.2020 150

https://docs.google.com/forms/d/1LIsbSZV3yfjID

XdUV8H3TaEE-wb16MRqS7DrFbhcV6Y/edit

Сокол І., 
Стадниченко К.

Мережеві сервіси Веб 2.0. Сервіси 
Triventy, ZZish 

8 Педагогічні працівники 18.05 - 24.05.2020 150 https://docs.google.com/forms/d/1-

3bwcQydi0GVvzdBUVGopP_8CXhs9xosszCEsbx

8ei4/edit

Сокол І., 
Стадниченко К.

Мережеві сервіси Веб 2.0. Сервіси 
Clаsstime, Plickers

8 Педагогічні працівники 25.05 - 31.05.2020 150

https://docs.google.com/forms/d/1HqbSOcvq93F7

IDAHbsUePchY1gmmN7XsRtd88-oez18/edit

Сокол І., 
Стадниченко К.

Відеосервіси в роботі педагога-
фахівця

24 Педагогічні працівники 01.06 - 21.06.2020 450

https://docs.google.com/forms/d/12Cvcdakk7Tsj0

DDA1B0OJVl__G6zjrkAJYGpKefB3xI/edit

Сокол І., 
Стадниченко К.

Відеосервіси в роботі педагога-
фахівця. PowerPoint. Learningapps. 
YouTube

8 Педагогічні працівники 01.06 - 07.06.2020 150

https://docs.google.com/forms/d/14_T7XSK5hE4

SiPRqNj7lmqbfG2Rk92MWclYPzWbTgdc/edit

Сокол І., 
Стадниченко К.

Відеосервіси в роботі педагога-
фахівця. FlashBack. H5P. YouTube

8 Педагогічні працівники 08.06 - 14.06.2020 150

https://docs.google.com/forms/d/1d2UVDHsqf2jb

WGVvYd1W4eSgp-wBmgXrfYXad10u1YM/edit

Сокол І., 
Стадниченко К.

Відеосервіси в роботі педагога-
фахівця. PowToon. Vimeo. PlayPosit

8 Педагогічні працівники 15.06-21.06.2020 150

https://docs.google.com/forms/d/1OSmQCM656W

9OvSS8WFeaSoIZ2q_oml4AjG2eGwI7sKM/edit

Пропозиція на дистанційні тренінги 2020
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