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ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВКНЗ 

"КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА" 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА 2020 РІК (ЗІ ЗМІНАМИ) 

 

№ 

п/п ПІП викладача 

Назва програми 

сертифікату 

(свідоцтва) 

Форма Суб'єкт 

підвищення 

кваліфікації  

Кільк

ість 

годин 

Варті

сть 

1.  Абрагам В.І. Вебресурс педагога : 

теорія і практика 

дистанці

йно 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної 

освіти 

педагогічних 

працівників 

Черкаської 

обласної ради" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

2.  Алексєєв А.О. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

3.  Антонюк Н.А. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

4.  Беседовська І.В. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

5.  Білявська Л.П. 1. Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистан

ційно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 

 

 

 

 

самос

тійне 

фінан

суван

ня 

6.  Бляхарський О.В Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

дистан

ційно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

30 самос

тійне 

фінан



застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

економіки і 

торгівлі" 

суван

ня 

7.  Бойко О.Ф. Особливості 

застосування 

інструментів 

Microsoft Office 365 

для організації 

дистанційного 

навчання в закладах 

освіти 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

8.  Васильчук Н.В. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

9.  Войналович О.В. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

10.  Волотівська І.І. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

11.  Гайдученко В.І. Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистан

ційно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

12.  Герасимчук С.В. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

13.  Голуб Л.В. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 



навчального процесу 

в дистанційній формі 

Сумського 

державного 

університету 

14.  Гордійчук О.М. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

15.  Горобець О.А.  Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистанці

йно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

16.  Гребєннікова Л.В Скрайбінг в 

освітньому процесі 

Нової української 

школи: путівник зі 

створення 

інноваційних 

технологій 

активізації творчо-

пізнавальної 

діяльності учнів 

дистан

ційно 

ТОВ "Всеосвіта" 30 

 

 

 

 

самос

тійне 

фінан

суван

ня 

17.  Гулий Г.М. Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистан

ційно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

18.  Демченко А.М.. Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистан

ційно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

19.  Дітківська В.М. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

20.  Дмитренко Н.І. 1.. Уміти 

використовувати 

онлайн-сервіси для 

інтерактивної дошки  

Уміти 

орієнтуватися в 

педагогічному 

дистанці

йно 

Центр нової освіти 

Івана Іванова 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

самос

тійне 

фінан

суван

ня 



потенціалі 

інтерактивної дошки 

Уміти 

використовувати 

конструктор  уроків 

для інтерактивної 

дошки 

Уміти створювати 

інфографіку та 

ментальні карти для 

навчання 

Уміти 

організовувати 

співпрацю учнів 

онлайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ "Академія 

цифрового 

розвитку"  

Код ЄДРПОУ 

43109409  

Код КВЕД 85.59 

Інші види освіти 

Н.В.І.У. 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

21.  Добрянський В.В. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

22.  Долінговська С.М. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

23.  Долінська З.І. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

24.  Долінська І.І. дикретна відпустка  -   

25.  Дорофєєв А.І.  Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистанці

йно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

26.  Жигадло О.М. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 



державного 

університету 

27.  Касянчук В.В. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистанці

йно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

28.  Кириченко І.Л. 1. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 

 

 

 

 

 

самос

тійне 

фінан

суван

ня 

29.  Клименко І.М. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

30.  Кононко М.Х. Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистан

ційно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

31.  Корзун В.М. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

32.  Корзун О.В. Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистан

ційно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

33.  Кочина Н.М. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 



34.  Кравченко О.А. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

35.  Красовська Л.В. 1.Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 

 

 

 

 

самос

тійне 

фінан

суван

ня 

36.  Кубіцька О.А. дикретна відпустка - - - - 

37.  Куц О.К. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

38.  Левченко  Н.В. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

39.  Левченко С.В. 1. Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистанці

йно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і торгівлі" 

 

30 

 

 

 

самос

тійне 

фінан

суван

ня 

40.  Левченко С.В. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

41.  Лисак С.Б. Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистан

ційно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 



42.  Литвинчук О.М.  Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистанці

йно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

43.  Луцкова О.Ю. дикретна відпустка - - - - 

44.  Ляшук А.Б.  Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистанці

йно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

45.  Майданюк В.В. дикретна відпустка - - - - 

46.  Маряненко  Т.А. дикретна відпустка - - - - 

47.  Мартинюк Л.В. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

48.  Марченко Т.В.  Спеціальність 

«Психологія», 

здобула кваліфікацію 

«Магістр психології. 

Викладач закладу 

вищої освіти. 

Молодший науковий 

співробітник» 

дистан

ційно 

Приватний вищий 

навчальний заклад 

«Міжнародний 

класичний 

університет імені 

Пилипа Орлика» 

 

. 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

49.  Марчинська Г.В. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

50.  Мегедь М.Л. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

51.  Меленець І.О. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 



державного 

університету 

52.  Мельниченко О.Я дикретна відпустка - - - - 

53.  Микитенко І.Д. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

54.  Міненко Г.М. За програмою 

підвищення 

кваліфікації вчителів 

(викладачів) історії, 

правознавства, 

громадянської освіти 

дистан

ційно 

КЗ 

«Житомирський 

обласний інститут  

післядипломної 

педагогічної 

освіти» 

Житомирської 

обласної ради 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

55.  Мороз В.М. 1. Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистан

ційно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 

 

 

 

 

 

самос

тійне 

фінан

суван

ня 

56.  Невмержицький О.П. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

57.  Новик Ю.І. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

58.  Орел Г.В. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

59.  Писарська Г.В.  Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

дистанці

йно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 



інтерактивних 

методів навчання 

60.  Прохорова О.В. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

61.  Радкевич В.М. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

62.  Радкевич Г.А. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

63.  Рудницька Л.В.  Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистанці

йно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

64.  Савіна М.В. Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистан

ційно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

65.  Самійлик А.С. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

66.  Самойленко О.А. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 



67.  Сердюк Л.М. Особливості 

застосування 

інструментів 

Microsoft Office 365 

для організації 

дистанційного 

навчання в закладах 

освіти 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

68.  Сойнова Н.І. Комп'ютерні мережі, 

Інтернет-речей та 

кібербезпека 

дистан

ційно 

Державний 

університет 

"Житомирська 

політехніка" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

69.  Стадник О.Ф. Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистан

ційно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

70.  Старинець Г.В. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

71.  Старовойт З.П. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

72.  Сторожинська Д.В. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

73.  Сулковський А.В. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

74.  Сушицька О.Л. Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

дистан

ційно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

30 самос

тійне 

фінан



застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

економіки і 

торгівлі" 

суван

ня 

75.  Тихоліз Б.М. Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистан

ційно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

76.  Тихоліз В.О. 1. Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистанці

йно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

77.  Тихоліз Н.С. Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистанці

йно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

78.  Торяник А.С.  Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистанці

йно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

79.  Тунік Н.Ц. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

80.  Урчик О.Ю. Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистанці

йно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

81.  Харитюк І.В.  Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистанці

йно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

82.  Хмелівська С.І.  Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистанці

йно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 



83.  Шайкова А.Л. 1. Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистанці

йно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

84.  Шень В.А. Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

дистанц

ійно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

85.  Шумінська Н.О. Розвиток 

викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних 

методів навчання 

дистанці

йно 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

86.  Яценко В.К. Використання 

безкоштовних 

онлайн-ресурсів для 

організації 

навчального процесу 

в дистанційній формі 

дистан

ційно 

Центр розвитку 

кадрового 

потенціалу 

навчального 

закладу 

Сумського 

державного 

університету 

30 самос

тійне 

фінан

суван

ня 

 


