
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КОРОСТИШІВСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ФАХОВОГО 

КОЛЕДЖУ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

ВПРОДОВЖ  2020 року 

(30 год і більше) 

Основними напрямами підвищення кваліфікації є: 

1. розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій); 

2. формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 

12 Закону України “Про освіту”; 

3. психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки; 

4. створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, 

забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами; 

5. використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне 

навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; 

6. мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність; 

7. формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, 

ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, 

підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти); 

8. розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників) 

тощо. 

У разі викладання декількох навчальних предметів (дисциплін) педагогічні та науково-педагогічні працівники самостійно 

обирають послідовність підвищення кваліфікації за певними напрямами у міжатестаційний період в межах загального обсягу 

(тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством. 

 

 

 

https://законодавство.com/laws/show/2145-19.html#n187


№ 

 

п/п 

ПІП викладача 

Назва програми 

сертифікату (свідоцтва) 

Дата видачі Ким  виданий Кількість 

годин 

Напрям Примітка 

1.  Абрагам В.І. Веб-ресурс педагога : 

теорія  і практика 

сертифікат 

СК№02139133/001454-20 

від 05.06.2020, 

реєстраційний  

№2020/1454 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних 

працівників Черкаської 

обласної ради" 

30 5  

2.  Алексєєв А.О. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0421-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0421-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

3.  Антонюк Н.А. 1.Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі. 

2.Підвищення 

кваліфікації заступників 

директорів з навчально-

виробничої роботи 

закладів фахової 

передвищої освіти 

"Впровадження 

інноваційних технологій 

в освітній процес" 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0422-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0422-20 

 

сертифікат 

СС  38282994/2396-20 від 

25.11.2020, реєстраційний 

№2396 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

30 

 

 

 

 

 

16 

5 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради №3 

від 

15.12.2020 

4.  Беседовська І.В. 1.Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі. 

 

2.Інклюзивне навчання 

та дистанційна освіта 

 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0423-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0423-20 

 

сертифікат Р/н1/7-72 

(наказ №112 від 

30.11.2020) 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

30 

 

 

 

 

 

9 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 



 

 

3.Підвищення 

кваліфікації методистів, 

завідувачів методичного 

(педагогічного) кабінету 

закладів фахової 

передвищої освіти 

"Сучасні методологічні 

та дидактичні засади 

організації інноваційного 

освітнього середовища в 

умовах діджиталізації 

освітнього процесу" 

 

 

сертифікат 

 СС  38282994/2681-20 від 

08.12.2020, реєстраційний 

№2681 

університет розвитку 

людини "Україна" 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

 

 

16 

 

 

8 

засідання 

педради №3 

від 

15.12.2020 

 

Протокол 

засідання 

педради №3 

від 

15.12.2020 

5.  Білявська Л.П. 1. Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання  

сертифікат  

ПК 01597997\00772-2020 

від 15.05.2020, 

реєстраційний №772 

 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

30 

 

 

 

5 

 

 

 

6.  Бляхарський О.В Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

сертифікат 

ПК 01597997\00773-2020 

від 15.05.2020, 

реєстраційний №773 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

30 5  

7.  Бойко О.Ф. Особливості 

застосування 

інструментів Microsoft 

Office 365 для організації 

дистанційного навчання 

в закладах освіти 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/1561-20 від 

17.09.2020, реєстраційний 

№16.01-1561-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

8.  Васильчук Н.В. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0424-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0424-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

9.  Войналович О.В. 1.Використання 

безкоштовних онлайн-

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

30 

 

5 

 

 

 



ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

 

2. Ефективні рішення 

Google for Education для 

хмарної взаємодії 

05408289/0425-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0425-20 

 

сертифікат 

БС-04182 від 24.11.2020 

 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

Код ЄДРПОУ 43109409  

Код КВЕД 85.59 Інші 

види освіти Н.В.І.У. 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради №3 

від 

15.12.2020 

10.  Волотівська І.І. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0426-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0426-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

11.  Гайдученко В.І. Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

сертифікат 

 ПК 01597997\00774-2020 

від 15.05.2020, 

реєстраційний №774 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

30 5  

12.  Герасимчук С.В. 1.Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

 

2.Блог викладача як 

інструмент модернізації 

навчального процесу 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0427-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0427-20 

 

-свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

СП 05408289/1942-20 від 

19.10.2020, реєстраційний 

№16.01-1942-20 

-Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

 

-Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 

 

 

 

 

30 

5 

 

 

 

 

7 

 

13.  Голуб Л.В. 1.Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

2. Програма підвищення 

кваліфікації завідувачів 

свідоцтво 

СП 05408289/0428-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0428-20 

 

 

сертифікат 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

 

30 

 

 

 

 

 

16 

5 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Протокол 



відділень закладів 

фахової передвищої 

освіти "Впровадження 

інноваційних технологій 

в освітній процес" 

3. Інклюзивне навчання 

та дистанційна освіта 

 

СС 38282994/2162-20 від 

10.11.2020, реєстраційний 

№2162  

 

 

сертифікат Р/н 1/9-211 

(наказ №119 

23.12.2020) 

 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

 

 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

4 

засідання 

педради №2 

від 

19.11.2020 

 

Протокол 

засідання 

педради №6 

від 

24.12.2020 

14.  Гордійчук О.М. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0429-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0429-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

15.  Горобець О.А.  Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

сертифікат ПК 

01597997\00564-2020 від 

07.03.2020,  

реєстраційний №564 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

30 5  

16.  Гребєннікова Л.В Скрайбінг в освітньому 

процесі Нової 

української школи: 

путівник зі створення 

інноваційних технологій 

активізації творчо-

пізнавальної діяльності 

учнів 

свідоцтво ІА 409796,  

видане 13.03.2020 

ТОВ "Всеосвіта" 30 7 Протокол 

засідання 

педради 

№11 від 

26.03.2020 

17.  Демченко А.М.. 1.Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

2. Програма підвищення 

кваліфікації заступників 

директорів з виховної 

роботи" 

сертифікат 

 ПК 01597997\00776-2020 

від 15.05.2020, 

 реєстраційний №776 

 

сертифікат 

СС 38282994/2859-20 від 

17.12.2020, реєстраційний 

№2859  

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

 

30 

 

 

 

 

16 

 

5 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради №5 

від 



  21.12.2020 

18.  Дітківська В.М. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0431-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0431-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

19.  Дмитренко Н.І. 1.. Уміти 

використовувати 

онлайн-сервіси для 

інтерактивної дошки  

Уміти орієнтуватися в 

педагогічному 

потенціалі інтерактивної 

дошки 

Уміти використовувати 

конструктор  уроків для 

інтерактивної дошки 

Уміти створювати 

інфографіку та ментальні 

карти для навчання 

Уміти організовувати 

співпрацю учнів онлайн 

2. ІІ Всеукраїнська очно-

дистанційна школа 

"Морський Workshop  з 

професійними хмарами 

та STEM". 

 

3. Ефективні рішення 

Google for Education для 

хмарної взаємодії 

сертифікат № 105483 від 

27.02.2020 

 

 

сертифікат № 96225 від 

01.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертифікат №17  

від 16.08.2020 

 

 

 

 

БС-04037 від 24.11.2020 

Центр нової освіти Івана 

Іванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

Код ЄДРПОУ 43109409 

Код КВЕД 85.59 Інші 

види освіти Н.В.І.У. 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

Код ЄДРПОУ 43109409 

Код КВЕД 85.59 Інші 

види освіти Н.В.І.У. 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

15 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

28.02.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради №1 

від 

31.08.2020 

 

Протокол 

засідання 

педради №3 

від 

15.12.2020 

20.  Добрянський В.В. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0432-20 від 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

30 5  



навчального процесу в 

дистанційній формі 

20.05.2020,  реєстраційний 

№16.01-0432-20 

Сумського державного 

університету 

21.  Долінговська С.М. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0433-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0433-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

22.  Долінська І.І. дикретна відпустка  -    

23.  Дорофєєв А.І.  Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

сертифікат ПК 

01597997\00565-2020 від 

07.03.2020,  

реєстраційний №565 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

30 5  

24.  Жигадло О.М. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0434-20 від 

20.05.2020,  реєстраційний 

№16.01-0434-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

25.  Кириченко І.Л. 1. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

 

2. Траєкторія 

розвитку сучасного 

педагога. 

 

3. Ефективні 

рішення Google for 

Education для хмарної 

взаємодії 

-свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

СП 05408289/0435-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0435-20 

 

- свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

QV920988, видане 

21.08.2020 

 

сертифікат 

-БС-04213 від 24.11.2020 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

 

ТОВ «Всеосвіта» 

 

 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

Код ЄДРПОУ 43109409 

Код КВЕД 85.59 Інші 

види освіти Н.В.І.У. 

30 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

5 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради №1 

від 

31.08.2020 

Протокол 

засідання 

педради №3 

від 

15.12.2020 

26.  Клименко І.М. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0436-20 від 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

30 5  



навчального процесу в 

дистанційній формі 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0436-20 

Сумського державного 

університету 

27.  Кононко М.Х. Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

сертифікат  

ПК 01597997\00777-2020 

від 15.05.2020, 

реєстраційний №777 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

30 5  

28.  Корзун В.М. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0438-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0438-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

29.  Корзун О.В. 1.Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

2.Програма підвищення 

кваліфікації завідувачів 

відділень закладів 

фахової передвищої 

освіти "Впровадження 

інноваційних технологій 

в освітній процес" 

сертифікат 

ПК 01597997\00778-2020 

від 15.05.2020, 

реєстраційний №778 

 

сертифікат 

СС 38282994/2161-20 від 

10.11.2020, реєстраційний 

№2161 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

 

30 

 

 

 

 

16 

 

5 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради №2 

від 

19.11.2020 

30.  Кочина Н.М. 1.Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

2. Інклюзивне навчання 

та дистанційна освіта 

 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0439-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0439-20 

сертифікат Р/н 1/9-556 

(наказ №119 

23.12.2020) 

 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

30 

 

 

 

 

9 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради №6 

від 

24.12.2020 

31.  Кравченко О.А. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0440-20 від 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

30 5  



навчального процесу в 

дистанційній формі 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0440-20 

Сумського державного 

університету 

32.  Красовська Л.В. 1.Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

 

2.Блог викладача як 

інструмент модернізації 

навчального процесу 

-свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

СП 05408289/0441-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0441-20 

 

-свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

СП 05408289/1949-20 від 

19.10.2020, реєстраційний 

№16.01-1949-20 

-Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

 

-Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 

 

 

 

 

 

30 

5 

 

 

 

 

 

7 

 

 

33.  Кубіцька О.А. дикретна відпустка  -    

34.  Куц О.К. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0442-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0442-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

35.  Левченко  Н.В. 1. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

2. Куратор групи як 

ключовий суб'єкт 

формування особистості 

молодшого фахівця 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0443-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0443-20  

сертифікат 

СС 38282994/1633-20 від 

7.10.2020, реєстраційний 

№1633 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

 

30 

 

 

 

 

8 

 

5 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради №2 

від 

19.11.2020 

36.  Левченко С.В. 1. Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

 

2. ІІ Всеукраїнська очно-

дистанційна школа 

сертифікат ПК 

01597997\00567-2020 від 

07.03.2020,  

реєстраційний №567 

 

 

сертифікат №43 від 

16.08.2020 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 



"Морський Workshop  з 

професійними хмарами 

та STEM". 

 

3. Ефективні рішення 

Google for Education для 

хмарної взаємодії 

 

4. Інклюзивне навчання 

та дистанційна освіта 

 

 

 

 

 

БС-04072 від 24.11.2020 

 

 

 

сертифікат Р/н 1/9-626 

(наказ №119 

23.12.2020) 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

Код ЄДРПОУ 43109409 

Код КВЕД 85.59 Інші 

види освіти Н.В.І.У. 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

Код ЄДРПОУ 43109409 

Код КВЕД 85.59 Інші 

види освіти Н.В.І.У. 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

 

 

 

 

15 

 

 

 

9 

 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

засідання 

педради №1 

від 

31.08.2020 

 

 

Протокол 

засідання 

педради №3 

від 

15.12.2020 

Протокол 

засідання 

педради №6 

від 

24.12.2020 

37.  Левченко С.В. 1.Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі. 

 

2. Ефективні рішення 

Google for Education для 

хмарної взаємодії 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0444-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0444-20 

 

БС-04072 від 24.11.20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

Код ЄДРПОУ 43109409 

Код КВЕД 85.59 Інші 

види освіти Н.В.І.У. 

30 

 

 

 

 

 

15 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради №3 

від 

15.12.2020 

38.  Лисак С.Б. Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

сертифікат 

ПК 01597997\00779-2020 

від 15.05.2020, 

реєстраційний №779 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

30 5  

39.  Литвинчук О.М.  Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

сертифікат ПК 

01597997\00569-2020 від 

07.03.2020,  

реєстраційний №569 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

30 5  



40.  Луцкова О.Ю. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/2482-20 від 

20.11.2020,  реєстраційний 

№16.01-2482-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

41.  Ляшук А.Б.  Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

сертифікат ПК 

01597997\00564-2020 від 

07.03.2020,  

реєстраційний №564 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

30 5  

42.  Майданюк В.В. дикретна відпустка      

43.  Маряненко  Т.А. дикретна відпустка      

44.  Мартинюк Л.В. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0445-20 від 

20.05.2020,  реєстраційний 

№16.01-0445-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5 Протокол 

засідання 

педради №3 

від 

15.12.2020 

45.  Марченко Т.В. 1. Спеціальність 

«Психологія», здобула 

кваліфікацію «Магістр 

психології. Викладач 

закладу вищої освіти. 

Молодший науковий 

співробітник» 

2. ІІ Всеукраїнська очно-

дистанційна школа 

"Морський Workshop  з 

професійними хмарами 

та STEM" 

 

3. Інклюзивне навчання 

та дистанційна освіта  

 

 

4. Ефективні рішення 

Google for Education для 

хмарної взаємодії 

диплом М20 № 020599 

від 14.01.2020 

 

 

 

 

 

сертифікат 

№45 від 16.08.2020 

 

 

 

 

сертифікат Р/н1/7-1150 

(наказ №112 від 

30.11.2020) 

 

сертифікат 

БС-02195 від24.11.2020 

 

Приватний вищий 

навчальний заклад 

«Міжнародний 

класичний університет 

імені Пилипа Орлика» 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

Код ЄДРПОУ 43109409  

Код КВЕД 85.59 Інші 

види освіти Н.В.І.У. 

 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

Код ЄДРПОУ 43109409 

- 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

15 

7 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради №1 

від 

31.08.2020 

Протокол 

засідання 

педради №3 

від 

15.12.2020 

Протокол 



 Код КВЕД 85.59 Інші 

види освіти Н.В.І.У. 

засідання 

педради №3 

від 

15.12.2020 

46.  Меленець І.О. 1. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

 

2. Ефективні рішення 

Google for Education для 

хмарної взаємодії 

 

3. Інклюзивне навчання 

та дистанційна освіта 

 

 

 

4. Сучасні підходи до 

викладання предмета 

"Захист України" 

 

 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0446-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0446-20 

 

сертифікат 

БС-02503 від 24.11.2020 

 

 

сертифікат Р/н 1/9-722 

(наказ №119 

23.12.2020) 

 

 

сертифікат 

DN20 – IvW1E22o3r 

від 20.12.2020 

 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

Код ЄДРПОУ 43109409  

Код КВЕД 85.59 Інші 

види освіти Н.В.І.У. 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

Інститут 

післядипломної освіти 

Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

 

30 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

9 

 

 

 

 

20 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради №3 

від 

15.12.2020 

Протокол 

засідання 

педради №6 

від 

24.12.2020 

47.  Мельниченко О.Я дикретна відпустка  -    

48.  Микитенко І.Д. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0447-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0447-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

49.  Міненко Г.М. За програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів (викладачів) 

історії, правознавства, 

громадянської освіти 

свідоцтво 

ЗСО №02139713/12692-20 

від 11.12.2020, 

реєстраційний №12692 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут  

післядипломної 

педагогічної освіти» 

Житомирської обласної 

ради 

30 7  



50.  Мороз В.М. 1. Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

 

2. Підвищення 

кваліфікації керівників 

закладів фахової 

передвищої освіти 

сертифікат 

ПК 01597997\00780-2020 

від 15.05.2020, 

реєстраційний №780 

 

 

сертифікат 

СС  38282994/1517-20 від 

06.10.2020, реєстраційний 

№1517 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

 

 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

30 

 

 

 

 

 

16 

 

5 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради №2 

від 

19.11.2020 

 

51.  Невмержицький О.П. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0448-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0448-20 

 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

52.  Нековалева В.С. Особливості 

застосування 

інструментів Microsoft 

Office 365 для організації 

дистанційного навчання 

в закладах освіти 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/1592-20 від 

17.09.2020, реєстраційний 

№16.01-1592-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

53.  Новик Ю.І. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0449-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0449-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

54.  Носок Н.М. Особливості 

застосування 

інструментів Microsoft 

Office 365 для організації 

дистанційного навчання 

в закладах освіти 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/1593-20 від 

17.09.2020, реєстраційний 

№16.01-1593-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

55.  Орел Г.В. Використання 

безкоштовних онлайн-

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

30 5  



ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

05408289/0450-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0450-20 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

56.  Писарська Г.В.  Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

сертифікат ПК 

01597997\00570-2020 від 

07.03.2020, 

реєстраційний №570 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

30 5  

57.  Прохорова О.В. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0451-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0451-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

58.  Радкевич В.М. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0452-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0452-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

59.  Рудницька Л.В.  Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

сертифікат ПК 

01597997\00571-2020 від 

07.03.2020,  

реєстраційний №571 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

30 5  

60.  Савіна М.В. Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

сертифікат 

ПК 01597997\00781-2020 

від 15.05.2020, 

реєстраційний №781 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

30 5  

61.  Самійлик А.С. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0453-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0453-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

62.  Самойленко Д.О. 

 

1. Спеціальність 011 

Освітні, педагогічні 

науки, здобув магістра за 

диплом магістра 

М20 №098492 

від 30.06.2020 

 

Житомирський 

державний університет 

імені Івана Франка 

 

30 2 

 

 

 

 



освітньою програмою 

Педагогічка вищої школи 

 

2.Навчання в аспірантурі 

Житомирського 

державного університету 

імені Івана Франка. 

Спеціальність 033 

філософія 

 

 

наказ "Про зарахування в 

аспірантуру університету 

за рахунок державного 

фінансування у 2020 році"   

№201-К(ос) від 17.08.2020 

 

 

Житомирський 

державний університет 

імені Івана Франка. 
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63.  Самойленко О.А. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0454-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0454-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

64.  Сердюк Л.М. Особливості 

застосування 

інструментів Microsoft 

Office 365 для організації 

дистанційного навчання 

в закладах освіти 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/1604-20 від 

17.09.2020, реєстраційний 

№16.01-1604-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

65.  Сойнова Н.І. 1.Комп'ютерні мережі, 

Інтернет-речей та 

кібербезпека. 

 

2. Ефективні рішення 

Google for Education для 

хмарної взаємодії 

 

3. Інклюзивне навчання 

та дистанційна освіта 

сертифікат  

№ 05407870/1523 від 

27.05.2020  

реєстраційний №1523 

 

БС-04228 від 24.11.2020 

 

 

сертифікат Р/н1/7-1105 

(наказ №112 від 

30.11.2020) 

Державний університет 

"Житомирська 

політехніка" 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

Код ЄДРПОУ 43109409 

Код КВЕД 85.59 Інші 

види освіти Н.В.І.У. 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

30 

 

 

 

15 

 

 

 

9 

6 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради №3 

від 

15.12.2020 

Протокол 

засідання 

педради №3 

від 

15.12.2020 

66.  Стадник О.Ф. Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

сертифікат  ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

30 5  



інтерактивних методів 

навчання 

ПК 01597997\00782-2020 

від 15.05.2020, 

реєстраційний №782 

університет економіки і 

торгівлі" 

67.  Старинець Г.В. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0455-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0455-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

68.  Старовойт З.П. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0456-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0456-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

69.  Сторожинська Д.В. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0457-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0457-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

70.  Сулковський А.В. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0458-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0458-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

71.  Сушицька О.Л. 1.Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

 

2.Підвищення 

кваліфікації заступників 

директорів з навчальної 

роботи закладів фахової 

передвищої освіти 

"Ефективне управління 

освітнім процесом" 

сертифікат 

ПК 01597997\00575-2020 

від 07.03.2020, 

реєстраційний №575 

 

 

сертифікат  СС  

38282994/1896-20 від 

28.10.2020, реєстраційний 

№1896 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

 

 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

30 

 

 

 

 

 

16 

5 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради №2 

від 

19.11.2020 



72.  Тихоліз Б.М. Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

сертифікат 

 ПК 01597997\00783-2020 

від 15.05.2020, 

реєстраційний №783 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

30 5  

73.  Тихоліз В.О. 1. Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

сертифікат ПК 

01597997\00577-2020 від 

07.03.2020,  

реєстраційний №577 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

30 5  

74.  Тихоліз Н.С. Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

сертифікат ПК 

01597997\00564-2020 від 

07.03.2020,  

реєстраційний №564 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

30 5  

75.  Торяник А.С.  Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

сертифікат ПК 

01597997\00579-2020 від 

07.03.2020,  

реєстраційний №579 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

30 5  

76.  Тунік Н.Ц. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0459-20 від 

20.05.2020, реєстраційний 

№16.01-0459-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

77.  Урчик О.Ю. Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

сертифікат ПК 

01597997\00581-2020 від 

07.03.2020,  

реєстраційний №581 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

30 5  

78.  Феськов П.В. Онлайн-інструменти для 

організації 

дистанційного навчання 

сертифікат 

 СК№02139133/004880-20 

від 02.12.2020,  

реєстраційний № 

2020/4880 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних 

працівників Черкаської 

обласної ради" 

30 5  



79.  Харитюк І.В.  Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

сертифікат ПК 

01597997\00583-2020 від 

07.03.2020,  

реєстраційний №583 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

30 5  

80.  Хмелівська С.І.  Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

сертифікат ПК 

01597997\00584-2020 від 

07.03.2020,  

реєстраційний №584 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

30 5  

81.  Шайкова А.Л. 1. Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

сертифікат ПК 

01597997\00585-2020 від 

07.03.2020,  

реєстраційний №585 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

30 5  

82.  Шень В.А. Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

сертифікат ПК 

01597997\00784-2020 від 

15.05.2020, реєстраційний 

№784 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

30 5  

83.  Шугайло В.Б. 1. Спеціальність 014 

Середня освіта (Фізична 

культура), здобув 

ступінь бакалавра за 

освітньою програмою 

Середня освіта (Фізична 

культура) 

2.Навчання в 

магістратурі ДВНЗ 

"Переяслав-

Хмельницький 

державний педагогічний 

університет імені 

Григорія Сковороди". 

Спеціальність 014 

Середня освіта (Фізична 

культура) 

диплом бакалавра 

В20 №078041 

від 30.06.2020 

ДВНЗ "Переяслав-

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Григорія Сковороди" 

 

 

ДВНЗ "Переяслав-

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Григорія Сковороди" 

30 2 
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84.  Шумінська Н.О. 1. Розвиток викладацької 

майстерності при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

2. Куратор групи як 

ключовий суб'єкт 

формування особистості 

молодшого фахівця 

сертифікат ПК 

01597997\00588-2020 від 

07.03.2020,  

реєстраційний №588  

сертифікат 

СС 38282994/1565-20 від 

7.10.2020, реєстраційний 

№1565 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

 

 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

30 

 

 

 

 

8 

 

5 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради №2 

від 

19.11.2020 

85.  Яценко В.К. Використання 

безкоштовних онлайн-

ресурсів для організації 

навчального процесу в 

дистанційній формі 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/1385-20 від 

06.07.2020, реєстраційний 

№16.01-1385-20 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

30 5  

 

 

 

 

  

 


