
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І.Я.Франка  

Житомирської обласної ради 

 

НАКАЗ  

 

18 листопада  2021 року                                                                            № 86 

 

Про виконання рішень 

педагогічної ради від 18.11.2021 

 

       Відповідно до річного плану роботи 18.11.2020 проведено засідання 

педагогічної ради на тему: «Педагогічний коучинг як сучасна технологія 

освітнього менеджменту». На  розгляд було винесено такі питання  порядку 

денного (протокол №2 від 18.11.2020):  

1. Педагогічний коучинг – засіб інтенсифікації освітнього процесу.  
2. Доповнена реальність як засіб реалізації дистанційного та змішаного  

навчання.  
3. Психологічна компетентність викладача як  фактор підвищення якості 

підготовки майбутніх спеціалістів.  
4. Затвердження орієнтовного плану підвищення кваліфікації на 2022 рік. 

 

НАКАЗУЮ: 

1.1. На засіданнях ЦК, кураторів навчальних груп проаналізувати 

можливості використання технології педагогічного коучингу в освітньому 

процесі коледжу. 

До 01.01.2022                                      Голови ЦК, куратори навчальних груп 

1.2. Сприяти створенню безпечного мотиваційного середовища для 

підвищення якості знань здобувачів освіти.  

Постійно.                                                                            Викладачі коледжу 

1.3. Поширювати технологію педагогічного коучингу та можливості її 

використання у професійній діяльності викладача коледжу та майбутнього 

вчителя.  

Постійно.                                                                            Викладачі коледжу 

1.4. Сприяти активній участі викладачів коледжу в заходах із підвищення 

професійної компетентності щодо упровадження елементів технології 

педагогічного коучингу в освітній процес закладу.   

Постійно.                                                                    Адміністрація коледжу 

 

2.1. Упроваджувати у практику змішаного та дистанційного навчання 

технології доповненої та віртуальної реальності для проведення якісної STEM- 

освіти у навчальному закладі.  

Постійно.                                                                             Викладачі коледжу 

2.2. Сприяти розвитку фахової майстерності педагогічних працівників щодо 

упровадження технологій доповненої та віртуальної реальності.  

Постійно.                                                                    Адміністрація коледжу 



2.3. Створювати психолого-педагогічних умов для організації навчально-

дослідницької діяльності здобувачів освіти з використанням ІКТ, технологій 

доповненої та віртуальної реальності.  

Постійно.                                                                             Викладачі коледжу 

2.4. Створювати бази дидактичного та медійного матеріалу для застосування 

технологій доповненої реальності в освітньому процесі.  

Постійно.                                                                             Викладачі коледжу 

2.5 Брати участь у заходах, спрямованих на професійний розвиток 

педагогічних працівників навчального закладу та мотивації здобувачів освіти до 

навчально-дослідницької діяльності (вебінарах, семінарах, тренінгах).  

Постійно.                                                                             Викладачі коледжу 

2.6. Сприяти належному технічному та програмному забезпеченню 

освітнього процесу.  

Постійно.                                                                    Адміністрація коледжу 

 

3.1. З метою забезпечення формування психологічної компетентності 

запроваджувати  використання елементів тренінгу  

Постійно.                                                    Голови ЦК, практичний психолог  

3.2. Розробити інформаційно-довідкові матеріалами з теми "Шляхи 

підвищення психологічної компетентності", які розмістити на інформаційних 

стендах та сайті коледжу. 

До 01.12.2020 року                                                         Практичний психолог 

3.3 Продовжити моніторинг навчальних занять викладачів з метою 

вивчення психологічної компетентності викладачів. 

                                                                                        Адміністрація коледжу,  

                                                                                           практичний психолог  

 
4.1 Затвердити орієнтовний план підвищення кваліфікації на 2022 рік 

(додаток 1). 

 

 

 

Т.в.о директора                                                                          Василь МОРОЗ 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням педагогічної ради Коростишівського 

педагогічного фахового коледжу коледж імені І.Я.Франка 

Житомирської обласної ради від 18.11.2021 протокол №2  

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН  

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

Житомирської обласної ради на 2022 рік 

 
№ 

за\п 

ПІП викладача Тема, напрям, 

найменування 

програми курсу 

Форма Обсяг Суб'єкт підвищення кваліфікації Вартість 

1.  Абрагам Валентина 

Іванівна  

Активізація освітнього 

процесу засобами 

інтернет-сервісів 

Дистанційна 8  академічних 

годин  

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

2.  Алексєєв Андрій 

Олегович 

КПК для викладачів 

географії 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

3.  Антонюк Ніна 

Анатоліївна 

Дизайн мислення для 

освітніх інновацій 

Дистанційна 8  академічних 

годин  

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

4.  Беседовська Ірина 

Василівна 

КПК для викладачів 

української мови та 

літератури 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

5.  Білявська Людмила 

Павлівна 

Дизайн мислення для 

освітніх інновацій 

Дистанційна 8  академічних 

годин  

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

6.  Бляхарський Орест 

Васильович 

Методичні аспекти 

реалізації нового 

змісту мистецької 

освіти в початковій 

школі на засадах 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 



НУШ 

7.  Васильчук Наталія 

Василівна  

КПК для викладачів 

іноземної мови 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

8.  Войналович Олена 

Валеріївна 

Дизайн мислення для 

освітніх інновацій 

Дистанційна 8  академічних 

годин  

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

9.  Волотівська Інна 

Іванівна  

КПК для викладачів 

іноземної мови 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

10.  Гайдученко 

Володимир Іванович 

Дистанційне навчання 

: особливості 

впровадження в 

освітній процес НУШ 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

11.  Герасимчук Сергій 

Володимирович 

Проектування та 

створення масових 

відкритих онлайн-

курсів 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Державна установа "Науково-

методичний цент вищої та фахової 

передвищої освіти" 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

12.  Голуб Людмила 

Володимирівна  

КПК для викладачів 

української мови та 

літератури 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

13.  Гордійчук Олена 

Миколаївна  

КПК для викладачів 

трудового навчання, 

технологій, креслення  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

14.  Горобець Олена 

Анатоліївна 

КПК для викладачів 

біології, 

прородознавства  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

15.  Гребєннікова Любов 

Вікторівна 

Методичні аспекти 

реалізації нового 

змісту мистецької 

освіти в початковій 

школі на засадах 

НУШ 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

16.  Демченко Антоніна 

Миколаївна  

Дизайн мислення для 

освітніх інновацій 

Дистанційна 8  академічних 

годин  

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 



педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

17.  Дітківська 

Валентина 

Миколаївна 

КПК для викладачів 

математики 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

18.  Дмитренко Ніна 

Іванівна 

Дизайн мислення для 

освітніх інновацій 

Дистанційна 8  академічних 

годин  

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

19.  Добрянський 

В'ячеслав 

Володимирович   

Дизайн мислення для 

освітніх інновацій 

Дистанційна 8  академічних 

годин  

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

20.  Долінговська 

Світлана 

Миколаївна  

КПК для викладачів 

української мови та 

літератури 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

21.  Дорофєєв Анатолій 

Іванович 

Дистанційне навчання 

: особливості 

впровадження в 

освітній процес НУШ 

Дистанційна 8  академічних 

годин  

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

22.  Жигадло  Олег 

Миколайович 

КПК для викладачів 

фізичної культури 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

23.  Кириченко Інна 

Леонідівна 

КПК для викладачів 

інформатики  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

24.  Клименко Ірина 

Миколаївна  

КПК для викладачів 

української мови та 

літератури 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

25.  Кононко Микола 

Хомич  

Дизайн мислення для 

освітніх інновацій 

Дистанційна 8  академічних 

годин  

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

26.  Корзун  Олена  

Вячеславівна 

КПК для викладачів 

російської мови та 

зарубіжної літератури 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 



27.  Корзун Віктор 

Миколайович 

КПК для викладачів 

Захисту України 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

28.  Кочина Наталія 

Миколаївна 

КПК для викладачів 

біології, 

прородознавства 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

29.  Кравченко Оксана 

Анатоліївна 

Сучасні підходи до 

викладання предмета 

"Захист України" 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Інститут післядипломної освіти 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

30.  Красовська 

Людмила Вадимівна  

КПК для викладачів 

трудового навчання, 

технологій, креслення 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

31.  Левченко  Наталія 

Василівна 

КПК для викладачів 

фізичної культури 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

32.  Левченко Світлана 

Валеріївна  

КПК для викладачів 

української мови та 

літератури 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

33.  Левченко Світлана 

Віталіївна 

Створення освітнього 

середовища 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

34.  Лисак Станіслава 

Борисівна 

Дистанційне навчання 

: особливості 

впровадження в 

освітній процес НУШ 

Дистанційна 8  академічних 

годин  

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

35.  Литвинчук Олена 

Михайлівна  

Курси підвищення 

кваліфікації для 

вчителів 

інтегрованого курсу 

"Мистецтво" 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

36.  Луцкова Оксана 

Юріївна 

Дизайн мислення для 

освітніх інновацій 

Дистанційна 8  академічних 

годин  

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

37.  Ляшук Алла 

Борисівна 

КПК для викладачів 

хімії 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

За кошти регіонального 

замовлення 



ЄКТС) Житомирської обласної ради 

38.  Мартинюк Лариса 

Володимирівна  

Дизайн мислення для 

освітніх інновацій 

Дистанційна 8  академічних 

годин  

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

39.  Марченко Тетяна 

Володимирівна 

КПК для викладачів 

історії, правознавства, 

громадянської освіти  

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

40.  Меленець Ірина 

Олексіївна 

КПК для викладачів 

Захисту України 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

41.  Микитенко Інна 

Дмитрівна 

Інноваційні технології 

навчання іноземної 

мови у світлі НУШ 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ДЗВО "Університет менеджменту 

освіти. Центральний інститут 

післядипломної освіти. 

Український відкритий 

університет післядипломної 

освіти" 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

42.  Міненко Галина 

Миколаївна 

Курси для викладачів, 

які працюватимуть у 

2022-2023 н.р. за 

програмами НУШ 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

43.  Мороз Василь 

Миколайович 

 

Дизайн мислення для 

освітніх інновацій 

Дистанційна 8  академічних 

годин  

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

44.  Невмержицький 

Олександр 

Петрович   

КПК для викладачів 

трудового навчання, 

технологій, креслення 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

45.  Новик Юрій 

Іванович 

КПК для викладачів 

інформатики 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

46.  Носок  Наталія 

Миколаївна 

КПК для викладачів 

математики 

 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

47.  Орел Галина 

Володимирівна 

Дизайн мислення для 

освітніх інновацій 

Дистанційна 8  академічних 

годин  

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 



педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

48.  Писарська Галина 

Владиславівна 

Сучасні підходи до 

викладання предмета 

"Історія  України" 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Інститут післядипломної освіти 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

49.  Прохорова Олена 

Василівна  

Інноваційні технології 

навчання іноземної 

мови у світлі НУШ 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ДЗВО "Університет менеджменту 

освіти. Центральний інститут 

післядипломної освіти. 

Український відкритий 

університет післядипломної 

освіти" 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

50.  Радкевич  

Володимир 

Михайлович 

Дизайн мислення для 

освітніх інновацій 

Дистанційна 8  академічних 

годин  

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

51.  Рудницька Людмила 

Валентинівна  

Професійний 

розвиток вчителя : ідеї 

та методики 

викладання 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Інститут післядипломної освіти 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

52.  Савіна Мирослава 

Валеріївна 

Дизайн мислення для 

освітніх інновацій 

Дистанційна 8  академічних 

годин  

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

53.  Самійлик Алла 

Степанівна  

КПК для викладачів 

математики 

 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

54.  Самойленко Оксана 

Анатоліївна 

КПК для викладачів 

історії, правознавства, 

громадянської освіти 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

55.  Самойленко Данило 

Олегович  

Дизайн мислення для 

освітніх інновацій 

Дистанційна 8  академічних 

годин  

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

56.  Сердюк Людмила 

Миколаївна 

КПК для викладачів 

історії, правознавства, 

громадянської освіти 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 



57.  Сойнова  Наталія 

Іванівна 

Дизайн мислення для 

освітніх інновацій 

Дистанційна 8  академічних 

годин  

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

58.  Стаднік Олександр 

Федотович 

Розвиток творчих 

здібностей  на уроках 

музичного виховання 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Інститут післядипломної освіти 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

59.  Старинець Галина 

Володимирівна  

КПК для викладачів 

української мови та 

літератури 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

60.  Старовойт Зоя 

Петрівна 

Підготовка 

професіонального 

танцівника: синтез 

музичного та 

хореографічного 

мистецтв 

Дистанційна 60 академічних 

годин 

(2 кредита 

ЄКТС) 

Коледж хореографічного 

мистецтва "Київська муніципальна 

академія танцю імені Сержа 

Лифаря. 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

61.  Сторожинська  Діна 

Василівна 

КПК для викладачів 

фізики та астрономії 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

62.  Сулковський 

Анатолій 

Володимирович 

Креслення Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

63.  Сушицька Ольга 

Леонідівна  

Дизайн мислення для 

освітніх інновацій 

Дистанційна 8  академічних 

годин  

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

64.  Тихоліз Богдан 

Миколайович  

Методичні аспекти 

реалізації нового 

змісту мистецької 

освіти в початковій 

школі на засадах 

НУШ 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

65.  Тихоліз Віра 

Олексіївна  

Методичний кластер 

педагога для роботи в 

умовах НУШ 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

За кошти регіонального 

замовлення 



Черкаської обласної ради " 

66.  Тунік  Наталія 

Цезарівна 

КПК для викладачів 

фізичної культури 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

67.  Урчик Олександр 

Юрійович  

Розвиток творчих 

здібностей  на уроках 

музичного виховання 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Інститут післядипломної освіти 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

68.  Феськов Павло  

Володимирович 

Хмарні технології та 

інтерактивні вправи в 

освітній діяльності 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради 

"університет післядипломної 

освіти" 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

69.  Харитюк Інна 

Володимирівна 

КПК для викладачів 

української мови та 

літератури 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

70.  Хмелівська Світлана 

Іванівна 

КПК для викладачів 

іноземної мови 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

71.  Шайкова Аліна 

Леонтіївна 

Дизайн мислення для 

освітніх інновацій 

Дистанційна 8  академічних 

годин  

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

72.  Шень Віра 

Анатоліївна  

Дизайн мислення для 

освітніх інновацій 

Дистанційна 8  академічних 

годин  

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

Самостійне фінансування 

підвищення кваліфікації 

73.  Шугайло Владислав 

Борисович 

КПК для викладачів 

фізичної культури 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

74.  Шумінська Наталія 

Олегівна 

КПК для викладачів 

іноземної мови 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 

75.  Яценко Валентина 

Костянтинівна 

КПК для викладачів 

математики 

 

Дистанційна 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

За кошти регіонального 

замовлення 



 
 



 


