
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я.Франка  

Житомирської обласної ради 

 

НАКАЗ  

 

9 лютого 2021 року                                                                                     №13 

 

Про виконання рішень 

педагогічної ради від 09.02.2021 

 

       Відповідно до річного плану роботи 09.02.2021 проведено засідання 

педагогічної ради на тему: «Використання інноваційного підходу як складової 

якості освітнього процесу». На  розгляд було винесено такі питання  порядку 

денного (протокол №9 від 09.02.2021):  

1. Контроль навчальних досягнень здобувачів професійної освіти  як засіб 

стимулювання професійного зростання та особистісної зрілості. 

2. Державна підсумкова атестація у формі ЗНО: особливості підготовки 

та результативність.   

3. Інтеграція як провідна тенденція розвитку освіти, чинник цілісного 

сприйняття  світу. 

4. Розгляд річного фінансового звіту коледжу. 

5. Затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

на 2021 рік. 

 

НАКАЗУЮ: 

1.1. Інформацію завідувачів відділення взяти до відома та обговорити на 

засіданнях циклових комісій. Особливу увагу звернути на причини низької 

успішності студентів та шляхи підвищення якості підготовки фахівців.  

Лютий  2021 року.                                                                 Голови ЦК, викладачі.  

1.2. Продовжити практику розгляду питань успішності студентів на 

засіданнях педагогічної ради коледжу.  

Упродовж 2020-2021 н.р.                                                           Завідувачі відділень. 

1.3. Продовжити практику проведення поточного та підсумкового 

моніторингу успішності та відвідування студентами навчальних занять. 

Постійно                                                                      Завідувачі відділень, голови  

                                                                                                        циклових комісій. 

1.4. Результати моніторингу успішності розглядати на засіданнях 

старостату, зборах навчальних груп та оприлюднювати на вебсайті коледжу. 

Лютий  2021 року.                                              Куратори, старости навчальних  

                                                                                             груп, завідувачі відділень  

 

2.1. Упроваджувати диференціацію та індивідуалізацію освітнього процесу, 

а також використання інтерактивних методів як методичну основу особистісно-

орієнтованого підходу в процесі навчання математики. 

Постійно.                                                                                 Викладачі математики. 



2.2. Упроваджувати інноваційні технологія навчання для створення 

комфортного освітнього середовища та творчої атмосфери на занятті як 

необхідної умови для розвитку індивідуальних здібностей студентів. 
Постійно.                                                                                                     Викладачі. 

2.3. Використовувати посібники з підготовки до ЗНО та автентичні тексти 

на заняттях з іноземної мови для вдосконалення навичок аудіювання 

Постійно.                                                                            Викладачі іноземних мов.  

2.4. Працювати над удосконаленням вибору оптимальних дидактичних 

завдань з метою підвищення якості знань з української мови.  

Постійно.                                                                    Викладачі української мови 

 

3.1. Продовжувати упроваджувати інтеграцію при викладанні курсу 

"Природничі науки" як провідну тенденцію розвитку освіти. 

Постійно.                                                                                    Викладачі предмету  

                                                                                            "Природничі науки".  

3.2. Пройти курси підвищення кваліфікації за програмою "Природничі 

науки", що забезпечить підвищення якості знань студентів. 

Березень 2021 року                                                                   Викладачі предмету  

                                                                                            "Природничі науки".  

3.3. Упроваджувати інноваційні технології з метою формування у 

студентів цілісного сприйняття світу. 

Постійно.                                                                                      Викладачі предмету  

                                                                                            "Природничі науки".  

4.1. Інформацію, розміщену на вебсайті коледжу, щодо річного 

фінансового звіту коледжу взяти до уваги. 

 

5.1. Рекомендувати до затвердження план підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників  на 2021 рік. 

 

Директор                                                                                   Василь МОРОЗ 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням педагогічної ради  

від 12.02.2020 протокол №8  

ПЛАН  

підвищення кваліфікації викладачів ВКНЗ "Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка"  

Житомирської обласної ради на 2020 рік 
№ 

за\п 

ПІП викладача Тема, напрям, найменування 

програми курсу 

Форма Обсяг Суб'єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Вартість 

1.  Мороз Василь Миколайович 

 

«Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

2.  Демченко Антоніна Миколаївна  «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

3.  Сушицька Ольга Леонідівна  «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

4.  Беседовська Ірина Василівна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

5.  Алексєєв Андрій Олегович «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

6.  Антонюк Ніна Анатоліївна «Інноваційні методи навчання» Дистанційна 30 академічних ВНЗ Укоопспілки Самостійне 



(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

7.  Білявська Людмила Павлівна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

8.  Бляхарський Орест Васильович «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

9.  Бойко Олександра Федорівна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

10.  Васильчук Наталія Василівна  «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

11.  Войналович Олена Валеріївна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

12.  Волотівська Інна Іванівна  «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

13.  Гайдученко Володимир Іванович «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

Самостійне 

фінансування 



майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  
ЄКТС) університет 

економіки і 

торгівлі" 

підвищення 

кваліфікації 

14.  Герасимчук Сергій 

Володимирович 

«Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

15.  Голуб Людмила Володимирівна  «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

16.  Гордійчук Олена Миколаївна  «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

17.  Горобець Олена Анатоліївна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

18.  Горобчук Людмила Миколаївна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

19.  Гребєннікова Любов Вікторівна Скрайбінг в освітньому процесі 

Нової української школи: путівник 

зі створення інноваційних 

технологій активізації творчо-

пізнавальної діяльності учнів  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ТОВ "Всеосвіта" Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

20.  Гулий Георгій Мусійович «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 



інтерактивних методів навчання)  економіки і 

торгівлі" 

кваліфікації 

21.  Дітківська Валентина 

Миколаївна 

«Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

22.  Дмитренко Ніна Іванівна "Використання інформаційно-

комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому процесі" 

Дистанційна 36 академічних 

годин (1,2 

кредиту ЄКТС) 

Центр нової 

освіти Івана 

Іванова 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

23.  Добрянський В'ячеслав 

Володимирович   

«Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

24.  Долінговська Світлана 

Миколаївна  

«Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

25.  Долінська Зіна Андріївна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

26.  Дорофєєв Анатолій Іванович «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

27.  Жигадло  Олег Миколайович «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 



28.  Касянчук Валентина Василівна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

29.  Кириченко Інна Леонідівна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

30.  Клименко Ірина Миколаївна  «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

31.  Коваленко Любов Борисівна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

32.  Кононко Микола Хомич  «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

33.  Корзун  Олена  Вячеславівна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

34.  Корзун Віктор Миколайович «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

35.  Кочина Наталія Миколаївна «Інноваційні методи навчання» Дистанційна 30 академічних ВНЗ Укоопспілки Самостійне 



(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

36.  Кравченко Оксана Анатоліївна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

37.  Красовська Людмила Вадимівна  «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

38.  Куц Оксана Корнилівна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

39.  Левченко  Наталія Василівна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

40.  Левченко Світлана Валеріївна  «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

41.  Левченко Світлана Віталіївна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

42.  Лисак Станіслава Борисівна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

Самостійне 

фінансування 



майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  
ЄКТС) університет 

економіки і 

торгівлі" 

підвищення 

кваліфікації 

43.  Литвинчук Олена Михайлівна  «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

44.  Ляшук Алла Борисівна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

45.  Майданюк Вікторія 

Володимирівна  

«Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

46.  Мартинюк Лариса 

Володимирівна  

«Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

47.  Марченко Тетяна 

Володимирівна 

«Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

48.  Марчинська Людмила 

Володимирівна 

«Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

49.  Матюшенко-Храмцова Тетяна 

Миколаївна 

«Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 



інтерактивних методів навчання)  економіки і 

торгівлі" 

кваліфікації 

50.  Мегедь Михайло Леонідович  «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

51.  Меленець Ірина Олексіївна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

52.  Микитенко Інна Дмитрівна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

53.  Міненко Галина Миколаївна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

54.  Невмержицький Олександр 

Петрович   

«Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

55.  Новик Юрій Іванович «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

56.  Орел Галина Володимирівна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 



торгівлі" 

57.  Писарська Галина 

Владиславівна 

«Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

58.  Прохорова Олена Василівна  «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

59.  Радкевич  Володимир 

Михайлович 

«Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

60.  Радкевич Галина Анатоліївна  «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

61.  Рудницька Людмила 

Валентинівна  

«Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

62.  Савіна Мирослава Валеріївна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

63.  Самійлик Алла Степанівна  «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 



64.  Самойленко Оксана Анатоліївна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

65.  Сердюк Людмила Миколаївна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

66.  Сойнова  Наталія Іванівна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

67.  Стаднік Олександр Федотович «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

68.  Старинець Галина 

Володимирівна  

«Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

69.  Старовойт Зоя Петрівна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

70.  Сторожинська  Діна Василівна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

71.  Сулковський Анатолій «Інноваційні методи навчання» Дистанційна 30 академічних ВНЗ Укоопспілки Самостійне 



Володимирович (модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

72.  Тихоліз Богдан Миколайович  «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

73.  Тихоліз Віра Олексіївна  «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

74.  Торяник Альона Олександрівна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

75.  Тунік  Наталія Цезарівна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

76.  Урчик Олександр Юрійович  «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

77.  Харитюк Інна Володимирівна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

78.  Хмелівська Світлана Іванівна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

Самостійне 

фінансування 



майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  
ЄКТС) університет 

економіки і 

торгівлі" 

підвищення 

кваліфікації 

79.  Шайкова Аліна Леонтіївна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

80.  Шень Віра Анатоліївна  «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

81.  Шумінська Наталія Олегівна «Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 

82.  Яценко Валентина 

Костянтинівна 

«Інноваційні методи навчання» 

(модуль. 3. Розвиток викладацької 

майстерності при застосуванні 

інтерактивних методів навчання)  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі" 

Самостійне 

фінансування 

підвищення 

кваліфікації 



 


