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Керівникам інститутів післядипломної 

педагогічної освіти 

 

 

Про відзначення 220 річниці 

з дня народження 

М.В. Остроградського 

 

 

Шановні освітяни! 

 

З нагоди відзначення 220 річниці з дня народження М.В. Остроградського 

Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В. Остроградського пропонує педагогічній та учнівській спільнотам 

долучитися до наповнення веб-сторінки на сайті інституту «220 років з дня 

народження М.В. Остроградського».  

Веб-сторінку можна наповнювати матеріалами у трьох напрямках: 

1) «Учні про М.В. Остроградського»: записи інсценізованих сцен із життя 

педагога, відео-записи декламації віршів, авторські вірші, учнівські есе, 

роздуми, дослідницькі проєкти, презентації, плакати та інше, подані за 

відповідною формою (додаток 1); 

2) «Вчителям про М.В. Остроградського»: есе, публіцистичні замітки, 

авторські вірші, презентації, відеоролики, сценарії свят, розгорнуті 

конспекти тематичних уроків та інше, подані за відповідною формою 

(додаток 2); 

3) «Кабінети-музеї імені М.В. Остроградського»: презентація класної 

кімнати-музею чи кабінету-музею присвяченому імені 

М.В. Остроградського, відео-екскурсія кімнатою-музеєм та інше, подане 

за відповідною формою (додаток 3). 

Роботи необхідно надіслати до 24 вересня 2021 року на електронну 

адресу lozynska@poippo.pl.ua. В темі листа вказати: «220 років з дня 

народження М.В. Остроградського».  
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За додатковою інформацією звертатися до Лозинської Ольги Михайлівни, 

методиста відділу природничо-математичних дисциплін та технологій 

Полтавського обласного інститут післядипломної педагогічної освіти 

ім. М.В. Остроградського. 

Просимо поінформувати педагогічних працівників закладів освіти про 

можливість участі у заході. 

 

     

  

  

 

 

Директор       В. В. Зелюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лозинська О.М.  

0665109802



 

Додаток 1 

до литса ПОІППО 

від  08.09.2021 № 01-22/803 

 

 

Робота для наповнення веб-сторінки на сайті ПОІППО 

«220 років з дня народження М.В. Остроградського» у категорії 

«Учні про М.В. Остроградського» 

1 Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)  

2 Назва області  

3 Назва району/міста/ОТГ  

4 Повна назва навчального закладу  

5 Клас навчання  

6 Контактний телефон  

7 Жанр роботи (есе, вірш, відео…)  

8 Назва роботи  

9 Покликання на роботу, яка розміщена 

на YouTube каналі або Google Диску. 

 

 

 

Директор        В. В. Зелюк 



 

Додаток 2 

до листа ПОІППО 

від 08.09.2021 № 01-22/803 

 

 

Робота для наповнення веб-сторінки на сайті ПОІППО 

«220 років з дня народження М.В. Остроградського» у категорії 

«Вчителям про М.В. Остроградського» 

1 Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)  

2 Назва області  

3 Назва району/міста/ОТГ  

4 Повна назва навчального закладу  

5 Посада   

6 Контактний телефон  

7 Жанр роботи (есе, вірш, відео…)  

8 Назва роботи  

9 Покликання на роботу, яка розміщена 

на YouTube каналі або Google Диску. 

 

 

 

Директор       В. В. Зелюк 

 



 

Додаток 3 

до листа ПОІППО 

від 08.09.2021 № 01-22/803  

 

 

Робота для наповнення веб-сторінки на сайті ПОІППО 

«220 років з дня народження М.В. Остроградського» у категорії 

«Кабінети-музеї імені М.В. Остроградського» 

1 Прізвище, ім’я, по батькові директора 

(повністю) 

 

2 Назва області  

3 Назва району/міста/ОТГ  

4 Повна назва навчального закладу  

5 Контактний телефон  

6 Жанр роботи 

(презентація/відео/віртуальна 

екскурсія) 

 

7 Назва роботи  

8 Покликання на роботу, яка розміщена 

на YouTube каналі або Google Диску. 

 

 

 

Директор       В. В. Зелюк 

 

 

 
 


