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План підвищення кваліфікації  

 науково-педагогічних працівників на 2021 рік 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

працівника 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Тема (напрям) 
Обсяг (к-

ть) годин 

Термін 

проходження 
Вартість Форма 

Види 

підвищення 

кваліфікації 

1 Смагін Ігор 

Іванович 

Університет 

менеджменту 

освіти НАПН 

України 

Відкрита освіта та технології 

дистанційного навчання                   

Керівні, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники 

закладів вищої та 

післядипломної освіти. Керівні 

та педагогічні працівники 

закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів), 

загальної середньої освіти 

210 год./7 

кр. ЄКТС 

І етап (18.01–

05.06); ІІ етап 

(07.06–11.06) 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 – 

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 



2 Андрійчук 

Ольга Іванівна 

Університет 

менеджменту 

освіти НАПН 

України 

Відкрита освіта та технології 

дистанційного навчання                   

Керівні, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники 

закладів вищої та 

післядипломної освіти. Керівні 

та педагогічні працівники 

закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів), 

загальної середньої освіти. 

210 год./7 

кр. 

І етап (18.01–

05.06); ІІ етап 

(07.06–11.06) 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 – 

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

3 Ренькас 

Броніслава 

Мирославівна 

Університет 

менеджменту 

освіти НАПН 

України 

Відкрита освіта та технології 

дистанційного навчання                   

Керівні, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники 

закладів вищої та 

післядипломної освіти. Керівні 

та педагогічні працівники 

закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів), 

загальної середньої освіти. 

210 год./7 

кр. 

І етап (18.01–

05.06); ІІ етап 

(07.06–11.06) 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 



  Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 – 

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

4 Шабінська 

Олена 

Дмитрівна 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 – 

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

5 Корнілова 

Тетяна 

Борисівна 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 – 

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

6 Печенюк Алла 

Павлівна  

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 – 

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

7 Плосков Віктор 

Олександр 

Університет 

менеджменту 

освіти НАПН 

України 

Відкрита освіта та технології 

дистанційного навчання 

Керівні, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники 

закладів вищої та 

післядипломної освіти. Керівні 

та педагогічні працівники 

закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

210 год./7 

кр. 

І етап (18.01–

05.06); ІІ етап 

(07.06–11.06) 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 



фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів), 

загальної середньої освіти. 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

 безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

8 Калінін Вадим 

Олександрович 

Університет 

менеджменту 

освіти НАПН 

України 

Відкрита освіта та технології 

дистанційного навчання                   

Керівні, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники 

закладів вищої та 

післядипломної освіти. Керівні 

та педагогічні працівники 

закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів), 

загальної середньої освіти. 

210 год./7 

кр. 

І етап (18.01–

05.06); ІІ етап 

(07.06–11.06) 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

26.11.2020 –  

28.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 



9 Шегеда Антон 

Федорович 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 – 

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

10 Сюравчик 

Микола 

Кирилович 

Університет 

менеджменту 

освіти НАПН 

України 

Відкрита освіта та технології 

дистанційного навчання                   

Керівні, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники 

закладів вищої та 

післядипломної освіти. Керівні 

та педагогічні працівники 

закладів 

професійної(професійно-

технічної) освіти, фахової 

передвищої освіти (коледжів, 

технікумів), загальної 

середньої освіти. 

210 год./7 

кр. 

І етап (18.01–

05.06); ІІ етап 

(07.06–11.06) 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 – 

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

11 Пастовенський 

Олександр 

Вікторович 

Університет 

менеджменту 

освіти НАПН 

України 

Відкрита освіта та технології 

дистанційного навчання  

Керівні, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники 

закладів вищої та 

післядипломної освіти. Керівні 

та педагогічні працівники 

закладів професійної 

210 год./7 

кр. 

І етап (18.01–

05.06); ІІ етап 

(07.06–11.06) 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 



(професійно-технічної) освіти, 

фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів), 

загальної середньої освіти. 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

 безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

12 Косигіна Олена 

Володимирівна 

Університет 

менеджменту 

освіти НАПН 

України 

Відкрита освіта та технології 

дистанційного навчання                   

Керівні, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники 

закладів вищої та 

післядипломної освіти. Керівні 

та педагогічні працівники 

закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів), 

загальної середньої освіти. 

210 год./7 

кр. 

І етап (18.01–

05.06); ІІ етап 

(07.06–11.06) 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 – 

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

13 Дем’янчук 

Олена 

Олексіївна 

Університет 

менеджменту 

освіти НАПН 

України 

Відкрита освіта та технології 

дистанційного навчання                   

Керівні, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники 

закладів вищої та 

210 год./7 

кр. 

І етап (18.01–

05.06); ІІ етап 

(07.06–11.06) 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 



післядипломної освіти. Керівні 

та педагогічні працівники 

закладів 

професійної(професійно-

технічної) освіти, фахової 

передвищої освіти (коледжів, 

технікумів), загальної 

середньої освіти. 

14 Бойко Ірина 

Іванівна 

Університеті 

менеджменту 

освіти НАПН 

України 

Відкрита освіта та технології 

дистанційного навчання                   

Керівні, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники 

закладів вищої та 

післядипломної освіти. Керівні 

та педагогічні працівники 

закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів), 

загальної середньої освіти. 

210 год./7 

кр. 

І етап (18.01–

05.06); ІІ етап 

(07.06–11.06) 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

 безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

15 Голентовська 

Ольга 

Святославівна  

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 – 

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 



16 Дікова-

Фаворська 

Олена 

Михайлівна 

Університеті 

менеджменту 

освіти НАПН 

України 

Відкрита освіта та технології 

дистанційного навчання                   

Керівні, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники 

закладів вищої та 

післядипломної освіти. Керівні 

та педагогічні працівники 

закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, 

фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів), 

загальної середньої освіти. 

210 год./7 

кр. 

І етап (18.01–

05.06); ІІ етап 

(07.06–11.06) 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

 безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

17 Адамович Ірина 

Валентинівна 

Університеті 

менеджменту 

освіти НАПН 

України 

Відкрита освіта та технології 

дистанційного навчання                   

Керівні, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники 

закладів вищої та 

післядипломної освіти. Керівні 

та педагогічні працівники 

закладів 

професійної(професійно-

технічної) освіти, фахової 

передвищої освіти (коледжів, 

технікумів), загальної 

середньої освіти. 

210 год./7 

кр. 

І етап (18.01–

05.06); ІІ етап 

(07.06–11.06) 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 



Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

 безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

18 Ковригіна Лілія 

Михайлівна 

Університеті 

менеджменту 

освіти НАПН 

України 

Відкрита освіта та технології 

дистанційного навчання                   

Керівні, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники 

закладів вищої та 

післядипломної освіти. Керівні 

та педагогічні працівники 

закладів 

професійної(професійно-

технічної) освіти, фахової 

передвищої освіти (коледжів, 

технікумів), загальної 

середньої освіти. 

210 год./7 

кр. 

І етап (18.01–

05.06); ІІ етап 

(07.06–11.06) 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

19 Гусак Валентина 

Миколаївна 

Університеті 

менеджменту 

освіти НАПН 

України 

Відкрита освіта та технології 

дистанційного навчання                   

Керівні, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники 

закладів вищої та 

післядипломної освіти. Керівні 

та педагогічні працівники 

закладів 

професійної(професійно-

технічної) освіти, фахової 

передвищої освіти (коледжів, 

технікумів), загальної 

середньої освіти.  

210 год./7 

кр. 

І етап (18.01–

05.06); ІІ етап 

(07.06–11.06) 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 



Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

05.10.2020 -

05.01.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

20 Смагіна  

Таїса 

Миколаївна 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

21 Роміцина 

Лариса 

Володимирівна  

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

22 Гошко 

Андрій 

Миколайович 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

05.10.2020 -

05.01.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

23 Шуневич 

Оксана 

Михайлівна 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 



 

24 

Журба 

Ольга 

Володимирівна 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

25 Стахов 

Михайло 

Васильович 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

26 Полякова 

Тетяна 

Михайлівна 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

27 Гуменюк 

Ірина 

Болеславівна 

 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

28 Колесник 

Клавдії 

Іванівни 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 



29 Харченко 

Клавдія 

Іванівна 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

30 Щербань Петро 

Іванович 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

05.10.2020 -

05.01.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

31 Венцель Наталія 

Василівна 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

32 Завязун Тетяна 

Володимирівна 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

05.10.2020 -

05.01.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

33 Колеснікова 

Ірина Василівна 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 



34 Бовсунівський 

Валерій 

Миколайович 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

35 Кльоц Любов 

Антонівна 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

05.10.2020 -

05.01.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

36 Трохименко 

Тамара 

Олександрівна 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

37 Бовсунівська 

Ганна 

Григорівна 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

38 Колесник 

Клавдія Іванівна 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 



39 Орлова Ольга 

Анатоліївна 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

40 Поліщук Наталія 

Миколаївна 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

41 Конопацька 

Олена 

Семенівна 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

42 Кучинська Лілія 

Фотіївна 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

43 Гречина Марія 

Іванівна 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 



44 Мастеркова 

Тетяна 

Вікторівна 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

45 Грабовський 

Петро Петрович 

Державний 

університет 

«Житомирська 

політехніка» 

Підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників 

(тьюторів) з питань організації 

дистанційного навчання в 

закладі післядипломної освіти 

108 год/ 

3,6 кр. 

ЄКТС 

16.11.2020 -

12.02.2021 

безоплатно онлайн навчання за 

програмою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


