
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я.Франка  

Житомирської обласної ради 

 

НАКАЗ  

 

19 листопада  2020 року                                                                            № 14 

 

Про виконання рішень 

педагогічної ради від 19.11.2020 

 

       Відповідно до річного плану роботи 19.11.2020 проведено засідання 

педагогічної ради на тему: «ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  ЯК 

ВАГОВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ». На  розгляд було 

винесено такі питання  порядку денного (протокол №2 від 19.11.2020):  

1. Дистанційне навчання – форма сучасної  інтерактивної співпраці 

викладача і студента. Педагогічний контроль у системі дистанційного 

навчання. 
2. Роль електронної база даних навчально-методичного забезпечення 

дисциплін у підвищенні якості професійної освіти. 
3. Сайт  коледжу як компонент єдиного інформаційного освітнього 

простру та іміджу сучасного навчального закладу. 
4. Затвердження орієнтовного плану підвищення кваліфікації на 2021 рік. 

 

НАКАЗУЮ: 

1.1. Продовжити роботу з розповсюдження в коледжі інфомаційно-

освітнього середовища  G Suite for Education. 

Упродовж 2020-2021 н.р.                                           Адміністрація коледжу 

1.2. Створити необхідні умови щодо підвищення інформаційної 

компетентності викладачів коледжу. 

Постійно.                                                                    Адміністрація коледжу 

1.3.Підвищувати комунікативну складову віртувального спілкування 

викладачів. 

Постійно.                                                                             Викладачі коледжу 

1.4. Продовжити покращувати матеріально-технічне забезпечення 

навчального процесу, включаючи якість комп’ютерів, телекомунікаційних 

мереж тощо. 

Постійно.                                                                    Адміністрація коледжу 

 

 

2.1. Продовжувати роботу над створенням електронної бази навчально-

методичного забезпечення дисциплін освітньо-професійної програми 

підготовки фахового молодшого бакалавра спеціальностей 013 Початкова 

освіта, 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 014 Середня 

освіта (Фізичне виховання).  

Постійно.                                                                             Викладачі коледжу 



2.2. Розробити єдині вимоги щодо електронної бази навчально-

методичного забезпечення відповідно до особливостей навчальної дисципліни.                 

До.01.01.2020                                                                                             Голови ЦК 

2.3. Систематизувати  та оприлюднити матеріали електронної бази 

навчально-методичного забезпечення дисципліни.  

2020-2021 н.р.                                                                      Викладачі коледжу 

 

3.1. Інформацію про структурування, меню та розділи офіційного 

вебсайту Коростишівського педагогічного фахового коледжу імені І.Я. Франка 

взяти до уваги.  

Постійно.                                                                    Адміністрація коледжу 

3.2. З метою оновлення актуальної інформації на вебсайті коледжу, згідно 

з рекомендаціями МОН України, підготувати та подати в електронному 

вигляді інформацію щодо своїх структурних підрозділів.  

До 26.11.2020 року                                                 Адміністрація, голови ЦК,       

                                                                                   методист коледжу 

 

4.1 Рекомендувати до затвердження орієнтовний план підвищення 

кваліфікації на 2021 рік (додаток). 

 

Т.в.о директора                                                                          Василь МОРОЗ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням педагогічної ради Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу коледж імені І.Я.Франка 

Житомирської обласної ради від 19.11.2020 протокол №2  

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН  

підвищення кваліфікації викладачів Коростишівського педагогічного фахового коледжу коледж імені І.Я.Франка  

Житомирської обласної ради на 2021 рік 
№ 

за\п 

ПІП викладача Тема, напрям, найменування 

програми курсу 

Форма Обсяг Суб'єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Вартість 

1.  Абрагам Валентина 

Іванівна  

Формування фахових 

компетентностей викладача 

психолого-педагогічних дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

2.  Алексєєв Андрій 

Олегович 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

соціально-економічних дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

3.  Антонюк Ніна 

Анатоліївна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

української мови 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

4.  Беседовська Ірина 

Василівна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

української мови 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

5.  Білявська Людмила 

Павлівна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

музичного виховання з методикою 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

6.  Бляхарський Орест 

Васильович 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

музичного виховання з методикою 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

7.  Бойко Олександра 

Федорівна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

психолого-педагогічних дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

8.  Васильчук Наталія 

Василівна  

Формування фахових 

компетентностей викладача 

іноземної мови 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

9.  Войналович Олена 

Валеріївна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

Сумський 

державний 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 



фізичної культури ЄКТС) університет 

10.  Волотівська Інна 

Іванівна  

Формування фахових 

компетентностей викладача 

іноземної мови 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

11.  Гайдученко Володимир 

Іванович 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

музичного виховання з методикою 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

12.  Герасимчук Сергій 

Володимирович 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

інформатики 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

13.  Голуб Людмила 

Володимирівна  

Формування фахових 

компетентностей викладача 

української мови 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

14.  Гордійчук Олена 

Миколаївна  

Формування фахових 

компетентностей викладача 

загальнотехнічних та спеціальних 

дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

15.  Горобець Олена 

Анатоліївна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

природничих дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

16.  Гребєннікова Любов 

Вікторівна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

музичного виховання з методикою 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

17.  Демченко Антоніна 

Миколаївна  

Формування фахових 

компетентностей викладача історії 

України, народознавства 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

18.  Дітківська Валентина 

Миколаївна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

математики 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

19.  Дмитренко Ніна 

Іванівна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

психолого-педагогічних дисциплін 

Дистанційна 36 академічних 

годин (1,2 

кредиту ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

20.  Добрянський В'ячеслав 

Володимирович   

Формування фахових 

компетентностей викладача 

загальнотехнічних та спеціальних 

дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 



21.  Долінговська Світлана 

Миколаївна  

Формування фахових 

компетентностей викладача 

української мови та дитячої 

літератури 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

22.  Дорофєєв Анатолій 

Іванович 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

хореографії 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

23.  Жигадло  Олег 

Миколайович 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

фізичної культури 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

24.  Кириченко Інна 

Леонідівна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

інформатики 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

25.  Клименко Ірина 

Миколаївна  

Формування фахових 

компетентностей викладача 

української мови та літератури 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

26.  Кононко Микола Хомич  Формування фахових 

компетентностей викладача 

музичного виховання з методикою 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

27.  Корзун  Олена  

Вячеславівна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

зарубіжної  літератури та сучасної 

російської мови 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

28.  Корзун Віктор 

Миколайович 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

фізичної культури 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

29.  Кочина Наталія 

Миколаївна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

природничих дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

30.  Кравченко Оксана 

Анатоліївна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

природничих дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

31.  Красовська Людмила 

Вадимівна  

Формування фахових 

компетентностей викладача 

загальнотехнічних та спеціальних 

дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 



32.  Куц Оксана Корнилівна Формування фахових 

компетентностей викладача 

іноземної мови 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

33.  Левченко  Наталія 

Василівна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

фізичної культури 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

34.  Левченко Світлана 

Валеріївна  

Формування фахових 

компетентностей викладача 

української мови 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

35.  Левченко Світлана 

Віталіївна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

психолого-педагогічних дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

36.  Лисак Станіслава 

Борисівна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

психолого-педагогічних дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

37.  Литвинчук Олена 

Михайлівна  

Формування фахових 

компетентностей викладача 

образотворчого мистецтва 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

38.  Луцкова Оксана 

Юріївна 

Формування фахових 

компетентностей вихователя 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

39.  Ляшук Алла Борисівна Формування фахових 

компетентностей викладача 

природничих дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

40.  Мартинюк Лариса 

Володимирівна  

Формування фахових 

компетентностей практичного 

психолога 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

41.  Марченко Тетяна 

Володимирівна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

психолого-педагогічних дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

42.  Меленець Ірина 

Олексіївна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

природничих дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

43.  Микитенко Інна 

Дмитрівна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

іноземної мови 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 



44.  Міненко Галина 

Миколаївна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

соціально-економічних дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

45.  Мороз Василь 

Миколайович 

 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

загальнотехнічних та спеціальних 

дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

46.  Невмержицький 

Олександр Петрович   

Формування фахових 

компетентностей викладача 

загальнотехнічних та спеціальних 

дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

47.  Нековалева Валентина 

Станіславівна  

Формування фахових 

компетентностей викладача 

природничих дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

48.  Новик Юрій Іванович Формування фахових 

компетентностей викладача 

інформатики 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

49.  Носок  Наталія 

Миколаївна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

математики 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

50.  Орел Галина 

Володимирівна 

Формування фахових 

компетентностей вихователя 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

51.  Писарська Галина 

Владиславівна 

Формування фахових 

компетентностей викладача історії 

України 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

52.  Прохорова Олена 

Василівна  

Формування фахових 

компетентностей викладача 

іноземної мови 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

53.  Радкевич  Володимир 

Михайлович 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

музичного виховання з методикою 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

54.  Рудницька Людмила 

Валентинівна  

Формування фахових 

компетентностей викладача 

сучасної російської мови 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

55.  Савіна Мирослава Формування фахових Дистанційна 30 академічних Сумський Самостійне фінансування 



Валеріївна компетентностей викладача 

психолого-педагогічних дисциплін 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

державний 

університет 

підвищення кваліфікації 

56.  Самійлик Алла 

Степанівна  

Формування фахових 

компетентностей викладача 

фізико-математичних дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

57.  Самойленко Оксана 

Анатоліївна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

соціально-економічних дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

58.  Самойленко Данило 

Олегович  

Формування фахових 

компетентностей викладача 

соціально-економічних дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

59.  Сердюк Людмила 

Миколаївна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

громадянської освіти 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

60.  Сойнова  Наталія 

Іванівна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

психолого-педагогічних дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

61.  Стаднік Олександр 

Федотович 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

музичного виховання з методикою 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

62.  Старинець Галина 

Володимирівна  

Формування фахових 

компетентностей викладача 

української мови та літератури 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

63.  Старовойт Зоя Петрівна Формування фахових 

компетентностей викладача 

хореографії 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

64.  Сторожинська  Діна 

Василівна 

Формування фахових 

компетентностей викладача фізики 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

65.  Сулковський Анатолій 

Володимирович 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

загальнотехнічних та спеціальних 

дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

66.  Сушицька Ольга 

Леонідівна  

Формування фахових 

компетентностей викладача 

каліграфії (графіки письма) 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 



67.  Тихоліз Богдан 

Миколайович  

Формування фахових 

компетентностей викладача 

музичного виховання з методикою 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

68.  Тихоліз Віра Олексіївна  Формування фахових 

компетентностей викладача 

психолого-педагогічних дисциплін 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

69.  Торяник Альона 

Олександрівна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

зарубіжної літератури 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

70.  Тунік  Наталія 

Цезарівна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

фізичної культури 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

71.  Урчик Олександр 

Юрійович  

Формування фахових 

компетентностей викладача 

музичного виховання з методикою 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

72.  Феськов Павло  

Володимирович 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

іноземної мови 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

73.  Харитюк Інна 

Володимирівна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

української мови  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

74.  Хмелівська Світлана 

Іванівна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

іноземної мови 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

75.  Шайкова Аліна 

Леонтіївна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

психології 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

76.  Шень Віра Анатоліївна  Формування фахових 

компетентностей викладача 

психології  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

77.  Шугайло Владислав 

Борисович 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

фізичної культури 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

78.  Шумінська Наталія 

Олегівна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

іноземної мови 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 



79.  Яценко Валентина 

Костянтинівна 

Формування фахових 

компетентностей викладача 

математики 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Сумський 

державний 

університет 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 



 
 



 


