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17.01.2017 № 030 

 

Керівникам територіальних  

відділів освіти/міських управлінь 

освіти 

 

Про попередню реєстрацію  

слухачів курсів у 2017 році 

 

Шановні керівники! 

З метою упорядкування реєстрації слухачів курсів підвищення 

кваліфікації та можливості попереднього узагальнення даних щодо потреби в 

гуртожитку запроваджується попередня on-line реєстрація слухачів до початку 

курсів. 

Для попередньої реєстрації педагогічним працівникам, які направляються 

на курси підвищення кваліфікації, необхідно заповнити анкету на сайті 

навчального відділу КЗ «ЗОІППО» ЗОР за посиланням 

https://sites.google.com/site/nnczoippo/poperedna-reestracia-sluhaciv-na-kpk, та 

вказати в ній такі дані: 

1. ПІБ 

2. ПІБ в давальному відмінку 

3. Рік народження 

4. Район/місто 

5. Повна назва навчального закладу (за статутом) 

6. Спеціальність за дипломом 

7. Кваліфікація 

8. Коли проходили останні курси з даного фаху 

9. Тема випускної роботи 

10.  Мобільний телефон  

11.  E-mail 

12.  Потреба у гуртожитку 

За чотири дні до початку курсів реєстрація припиняється.  

mailto:zoippo@i.ua
https://sites.google.com/site/nnczoippo/poperedna-reestracia-sluhaciv-na-kpk


В день заїзду на курси підвищення кваліфікації слухачі з 8.00 до 10.45 

надають до навчального відділу направлення від районного/міського відділу 

освіти (навчального закладу) за підписом відповідальної особи та оригіналом 

печатки, а також документ, що засвідчує особу слухача; поселяються в 

гуртожитку (за наявності вільних місць).  

Початок занять в день заїзду об 11.00 згідно розкладу, який розміщується 

на стендах першого поверху І та ІІ корпусів. 

Звертаємо Вашу увагу, що згідно наказу Департаменту освіти і науки 

Запорізької облдержадміністрації від 29.11.2016 № 0864 «Про підвищення 

кваліфікації педагогічних та керівних кадрів освіти Запорізької області у 2017 

році на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР» Інститут не гарантує 100% поселення до 

гуртожитку інституту всіх бажаючих. 

Станом на 19.01.2017 вільні місця в гуртожитку інституту відсутні. 

Пропонуємо для поселення слухачів гуртожиток Державного навчального 

закладу «Запорізьке вище професійне училище» (вул. Заводська, 9 (біля Цирку). 

Вартість проживання – 75 грн. на добу. 

 

 

Виконуюча обов’язки 

ректора інституту                                                                                          Т.Є. Гура 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задорожкіна 2334091 


