
Посилання для реєстрації та посилання на заняття для підвищення кваліфікації у 2022 році 

педагогічних працівників Комунального навчального закладу фахової передвищої освіти  

«Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж  ім. Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» 

 на базі КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників  

Черкаської обласної ради» 

SMART-технології як засіб підвищення якості освіти  

в умовах цифрового суспільства (40 год.) 

25-29.01 
 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Фах (за дипломом) 

Який предмет 

викладає 

(або основне місце 

роботи) 

За якою програмою 

потребує 

спеціалізованої 

підготовки 

Форма для 

реєстрації 

Посилання на 

заняття 

1.  
Омелянчук  

Лариса Іванівна 
Англійська мова Англійська мова 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 

2.  

Заграй  

Наталія 

Анатоліївна 

Іноземні мови 

(французька та 

англійська) 

Англійська мова 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 
(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 

3.  

Семоненко  

Наталія 

Олексіївна 

Російська мова та 

література 

Зарубіжна 

література, дитяча 

література 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 

4.  

Шевчун  

Тетяна 

Миколаївна 

Англійська мова Англійська мова 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 

5.  

Козострига 

Тетяна 

Федорівна 

Історія 

Історія України, 

громадянська 

освіта 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 
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цифрового суспільства 

(40 год.) 

6.  

Сизоненко 

Катерина 

Олексіївна 

Українська мова і 

література 

Українська мова, 

методика 

української мови, 

сучасна українська 

мова 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 

7.  

Проценко 

Маргарита 

Валеріївна 

Математика 
Математика, вища 

математика 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 

8.  
Власенко Тетяна 

Олександрівна 

Математика і 

фізика 
Математика 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 

9.  

Жукова 

Валентина 

Красномирівна 

Математика  Математика  

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 

10.  
Швайка Олена 

Михайлівна 
Математика 

Інформатика, 

практичний курс 

інформатики з 

методикою 

навчання, методика 

навчання 

інформатики 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 

11.  
Березівський 

Володимир  

Павлович 

Математика і 

фізика 

Фізика і 

астрономія, 

інформатика 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 

12.  
Бутченко 

Валентина 

Василівна 

Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Біологія 

Біологія і екологія, 

основи екології, 

основи початкового 

курсу природо-

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 
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знавства,  (40 год.) 

13.  
Гоголюк Ольга 

Федорівна 
Біологія 

Анатомія, вікова 

фізіологія, основи 

медичних знань, 

технології/ «краса і 

здоров’я» 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 

14.  
Матвієнко Ольга 

Володимирівна 
Біологія і хімія 

Хімія, біологія/ 

екологія, основи 

екології 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 

15.  
Репетій Петро 

Прокопович 

Фізика та 

електротехніка 

Фізика і 

астрономія, 

загальна фізика 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 

16.  
Чебаненко 

Костянтин 

Олександрович 

Фізика 

Фізика і 

астрономія, 

інформатика 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 

17.  
Веселовська 

Олена  

Віталіївна 

Загальнотехнічні 

дисципліни і праця 

Нарисна геометрія, 

загальні питання 

методики, 

методика навчання 

технологій, 

інженерна графіка, 

технічна естетика, 

основи техніки і 

технології 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 

18.  

Запороженко 

Наталія 

Красномирівна 

 

Технологія 

хлібопекарського, 

макаронного і 

кондитерського 

виробництв 

Економіка і 

організація 

виробництва, 

ТВОКМ 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 

19.  
Засипка 

Валентина  

Андріївна 

Технологічна 

освіта 

Технологічний 

практикум 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 
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цифрового суспільства 

(40 год.) 

20.  
Лисенко Сергій 

Васильович 
Трудове навчання 

Трудове навчання, 

технології 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 

21.  
Лутай 

Валентина 

Іванівна 

Технологічна 

освіта 

Технології/ 

Кулінарія 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 

22.  
Сопільняк 

Сергій 

Вікторович 

Технологічна 

освіта 

Художня обробка 

деревини 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 

23.  
Домініченко 

Станіслав 

Миколайович 

Трудове навчання 

Практикум в 

навчальних 

майстернях 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 

24.  
Ткаченко 

Микола 

Іванович 

Загальнотехнічні 

дисципліни 

Захист України, 

безпека 

життєдіяль-ності 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 

25.  
Сизоненко 

Олександр 

Володимирович 

Технологічна 

освіта 

Технічне 

креслення, 

методика навчання 

креслення, 

технології, ІКТН 

SMART-технології як 

засіб підвищення 

якості освіти в умовах 

цифрового суспільства 

(40 год.) 

https://forms.gle/2Vv

DV5TuLcZEZDiL8  

https://meet.google.com/otp

-kgyt-cxy 
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«Сучасні технології масмедіа в освіті» (50 годин) 

14-19.02 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Фах (за дипломом) 

Який предмет 

викладає 

(або основне місце 

роботи) 

За якою програмою 

потребує 

спеціалізованої 

підготовки 

Форма для 

реєстрації 

Посилання на 

заняття 

1.  

Градоблянська 

Наталія 

Василівна 

Французька і 

німецька мови 

Французька, 

німецька мови, 

медіаосвіта, захист 

України 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

2.  
Березівська 

Тетяна Сергіївна 

Педагогіка і 

методика 

початкового 

навчання 

Педагогіка, вступ 

до спеціальності, 

методика 

навчально-виховної 

роботи в ГПД 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

3.  
Жерепа Ольга  

Петрівна 

Педагогіка і 

методика 

початкового 

навчання 

Педагогіка, вступ 

до спеціальності, 

методика 

навчально-виховної 

роботи в ГПД 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

4.  
Чечель  Світлана  

Миколаївна 

Педагогіка і 

методика 

початкового 

навчання 

Педагогіка, вступ 

до спеціальності, 

основи роботи з 
дитячими та 

юнацькими 

організаціями з 

методикою  

Сучасні технології 
масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

5.  

Савченко 

Марина 

Валентинівна 

Початкове 

навчання. 

Психологія 

Психологія, 

спецкурс «НУШ» 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

6.  
Попик Оксана 

Олександрівна 
Психологія 

Практичний 

психолог, 

психологія, 

спецкурс «НУШ» 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

7.  

Горьова 

Людмила  

Іванівна 

Педагогіка і 

методика 

початкової освіти  

Завідувач 

навчально-

виробничої 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 
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практики 

8.  

Гончаренко 

Сергій 

Миколайович 

Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Історія 

Всесвітня історія, 

географія, 

економічна теорія 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

9.  

Рибченко 

Світлана 

Миколаївна 

Історія, 

суспільствознавств

о та методика 

виховної роботи 

Основи 

філософських 

знань, філософія, 

релігієзнавст-во 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

10.  
Семененко 

Людмила 

Миколаївна 

Російська мова і 

література 

Зарубіжна 

література, 

мистецтво/ 

культуроло-гія, 

основи 

філософських знань 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

11.  
Касяненко 

Людмила 

Михайлівна 

Початкове 

навчання 

Українська мова, 

українська 

література, сучасна 

українська мова 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

12.  
Ткаченко Алла 

Петрівна 
Історія 

Історія України, 

громадянська 

освіта 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

13.  
Квітка Євгеній  

Васильович 
Початкова освіта Керівник гуртка 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

14.  
Слапенін  

Олександр 

Іванович 

Фізичне виховання 

Фізичне виховання, 

основи фізичної 

культури з 

методикою 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

15.  
Бігун  Павло 

Андрійович 
Фізичне виховання 

Фізичне виховання, 

основи фізичної 

культури з 

методикою, 

фізкультура 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

16.  
Жицький Артем 

Анатолійович 
Фізичне виховання 

Фізичне виховання, 

фізкультура 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

17.  
Тарасенко 

Євгеній 
Музичне виховання 

Учитель музичного 

мистецтва, 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 
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Анатолійович керівник вокально-

хорового гуртка 

(50 год.) 

18.  
Литвинова  

Людмила 

Петрівна 

Музика  

Учитель музичного 

мистецтва, 

керівник вокально-

хорового гуртка 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

19.  
Якименко 

Галина 

Миколаївна 

Математика і 

фізика 

Завідувач 

навчально-

методичного 

кабінету 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

20.  
Кольякова 

Оксана 

Володимирівна 

Фізика Методист 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

21.  
Щербина 

Наталія 

Василівна 

Соціальна робота Соціальний педагог 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

22.  
Смілянець 

Наталія 

Миколаївна 

Українська мова та 

література 

Українська мова, 

українська 

література 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

23.  
Тарасенко 

Людмила 

Леонідівна 

Українська мова та 

література 

Українська 

література, основи 

сценічного і 

екранного 

мистецтва 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

24.  
Галич Наталія  

Василівна 

Українська мова і 

література та 

історія 

Історія України, 

громадянська 

освіта, українська 

мова (за 

професійним 

спрямуван-ням) 

Сучасні технології 

масмедіа в освіті 

(50 год.) 

https://forms.gle/81r

qL4v9jGfFME6d7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/81rqL4v9jGfFME6d7
https://forms.gle/81rqL4v9jGfFME6d7
https://meet.google.com/otp-kgyt-cxy
https://meet.google.com/otp-kgyt-cxy
https://forms.gle/81rqL4v9jGfFME6d7
https://forms.gle/81rqL4v9jGfFME6d7
https://meet.google.com/otp-kgyt-cxy
https://meet.google.com/otp-kgyt-cxy
https://forms.gle/81rqL4v9jGfFME6d7
https://forms.gle/81rqL4v9jGfFME6d7
https://meet.google.com/otp-kgyt-cxy
https://meet.google.com/otp-kgyt-cxy
https://forms.gle/81rqL4v9jGfFME6d7
https://forms.gle/81rqL4v9jGfFME6d7
https://meet.google.com/otp-kgyt-cxy
https://meet.google.com/otp-kgyt-cxy
https://forms.gle/81rqL4v9jGfFME6d7
https://forms.gle/81rqL4v9jGfFME6d7
https://meet.google.com/otp-kgyt-cxy
https://meet.google.com/otp-kgyt-cxy
https://forms.gle/81rqL4v9jGfFME6d7
https://forms.gle/81rqL4v9jGfFME6d7
https://meet.google.com/otp-kgyt-cxy
https://meet.google.com/otp-kgyt-cxy
https://forms.gle/81rqL4v9jGfFME6d7
https://forms.gle/81rqL4v9jGfFME6d7
https://meet.google.com/otp-kgyt-cxy
https://meet.google.com/otp-kgyt-cxy


Особливості організації виховної роботи у гуртожитках 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти» (60 годин) 

07-12.02 

№ 

п/

п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Фах (за дипломом) 

Який предмет 

викладає 

(або основне місце 

роботи) 

За якою програмою 

потребує 

спеціалізованої 

підготовки 

Форма для 

реєстрації 

Посилання на 

заняття 

1.  

Дорошенко 

Світлана 

Олексіївна 

Українська мова і 

література 
Вихователь  

Особливості 

організації виховної 

роботи у гуртожитках 

закладів професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

(60 год) 

https://forms.gle/tsm

BKdpZ6dVHhtns7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

2.  
Ляпун Юлія 

Миколаївна 

Початкове 

навчання. 

Практична 

психологія 

Вихователь  

Особливості 

організації виховної 

роботи у гуртожитках 

закладів професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

(60 год) 

https://forms.gle/tsm

BKdpZ6dVHhtns7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

3.  
Руденко Таїса 

Трохимівна 
Біологія Вихователь  

Особливості 

організації виховної 

роботи у гуртожитках 

закладів професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

(60 год) 

https://forms.gle/tsm

BKdpZ6dVHhtns7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 

4.  

Холодняк 

Марина 

Василівна 

Початкова освіта. 

Практична 

психологія 

Вихователь  

Особливості 

організації виховної 

роботи у гуртожитках 

закладів професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

(60 год) 

https://forms.gle/tsm

BKdpZ6dVHhtns7  

https://meet.google.com/

otp-kgyt-cxy 
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