
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КОРОСТИШІВСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ФАХОВОГО 

КОЛЕДЖУ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

ВПРОДОВЖ  2021 року 

 

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


 

 
№ за\п ПІП 

викладача 

Тема, напрям, найменування 

програми курсу 

Обсяг Дата видачі Суб'єкт підвищення 

кваліфікації 

Напрям Примітка 

1.  Абрагам 

Валентина 

Іванівна  

1. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 

 

2. Технологія формування 

системного мислення учнів у 

інтегрованого навчання 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№ JT4DI-CE000489 

від 25.01.2021 

 

 

 

сертифікат СК 

№02139133/ 009140-

21 

від 08.02.2021 

реєстраційний номер 

2021/465 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут ЗВО 

"Відкритий міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради 

4 

 

 

 

 

 

6 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

2.  Алексєєв 

Андрій 

Олегович 

1.Методика викладання 

інтегрованого курсу 

"Природничі науки" 

 

 

 

2. Цифрові інструменти Google  

для закладів вищої, фахової 

передвищої освіти  

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

свідоцтво 

ЕК №02139133/ 

001977-21 

від 04.03.2021 

реєстраційний номер 

172 

 

сертифікат  

№ 8GW-0001від 

19.10.2021 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради" 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

7 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

3.  Антонюк 

Ніна 

Анатоліївна 

Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

сертифікат 

№  C9EJV0-

CE000463 

від 15.05.2021 

 

 

 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

4 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

21.05.2021 

 

 



Цифрові інструменти Google  

для закладів вищої, фахової 

передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат  

№ 7GW-0006від 

19.10.2021 
 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

5 Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

4.  Беседовська 

Ірина 

Василівна 

1. Інноваційні технології щодо 

формування ключових 

компетентностей на заняттях 

словесності 

 

 

2. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 

3. Цифрові інструменти Google  

для закладів вищої, фахової 

передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

СК 

№02139133/0092367-

21 від 20.02.2021 

реєстраційний номер 

2021/562 

сертифікат 

№ JT4DI-CE000452 

від 25.01.2021 

 

 
сертифікат  

№ 7GW-0012від 

19.10.2021 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради" 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут ЗВО 

"Відкритий міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 
 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

5.  Білявська 

Людмила 

Павлівна 

1. Інклюзія та дистанційне 

навчання  

 

 

 

 

 

2.Методи активізації 

навчального процесу:  сучасні 

тренди 

 

 

3.Цифрові інструменти Google  

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС 

 

 

30 академічних 

сертифікат 

№ JT4DI-CE000488 

від 02.02.2021 

 

 

 

 

свідоцтво СП 

05408289/0450-21 від 

02.03.2021, 

реєстраційний 

№16.01-0564-21 

сертифікат  

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

ТОВ "Академія 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 



для закладів вищої, фахової 

передвищої освіти 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

№ 8GW-0010від 

19.10.2021 

цифрового розвитку" засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

6.  Бляхарський 

Орест 

Васильович 

Інклюзія та дистанційне 

навчання 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№ ISO51Y-

CE000292 

від 10.10.2021 

 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

4 Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

7.  Васильчук 

Наталія 

Василівна  

1.Формування іншомовної 

компетентності в аудіюванні з 

іноземної мови за 

професійним спрямуванням 

здобувача освіти 

 

 

2. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 

 

 

3. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№ 897/20-ВУ  

від 04.01.2021 

 

 

 

 

сертифікат 

№ JT4DI-CE000491 

від 01.02.2021 

 

 

 

 

 

сертифікат  

№ 7GW-0020від 

19.10.2021 

ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти" 

Центральний інститут 

післядипломної освіти  

Український відкритий 

університет 

післядипломної освіти 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

1 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

8.  Войналович 

Олена 

Валеріївна 

1.Педагогічна майстерність у 

сфері фізичного виховання та 

спорту 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

свідоцтво 

СП 

№05408289/1508-21 

о/з 16.01-1508/21 

від 28.04.2021 

Сумський державний 

університет 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 

 

 

3. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 
 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

сертифікат 

№ JT4DI-CE000476 

від 29.01.2021 

 

 

 

 

сертифікат 

№ 7GW-0027від 

19.10.2021 

 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

9.  Волотівська 

Інна Іванівна  

1.Формування іншомовної 

компетентності в аудіюванні з 

іноземної мови за 

професійним спрямуванням 

здобувача освіти 

 

 

2. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№ 986/21-ВУ  

від 15.0.2021 

 

 

 

 

сертифікат 

№ 7GW-0028від 

19.10.2021 

ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти" 

Центральний інститут 

післядипломної освіти  

Український відкритий 

університет 

післядипломної освіти 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

10.  Гайдученко 

Володимир 

Іванович 

Інклюзія та дистанційне 

навчання 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№ C9EJV0-CE000503 

від 26.05.2021 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

4 Протокол 

засідання 

педради 

№13 від 

10.06.2021 

11.  Герасимчук 

Сергій 

Володимирович 

1. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

сертифікат 

№ 5GW-0032від 

19.10.2021 

 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 



2. Створення сайту викладача 30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

СС 382829943277-21 

від 10.10.2021 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

 

1 Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

12.  Голуб 

Людмила 
Володимирівна  

1.Інноваційні технології щодо 

формування ключових 

компетентностей на заняттях 

словесності 

 

 

2. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 

 

3. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

СК 

№02139133/009239-

21 від 20.02.2021 

реєстраційний номер 

2021/564 

сертифікат 

№ JT4DI-CE000465 

від 26.01.2021 

 

 

 

 
сертифікат  

№ 7GW-0039від 

19.10.2021 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних 

працівників Черкаської 

обласної ради" 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

1 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

13.  Гордійчук 

Олена 

Миколаївна  

1.Технологічна освіта:  

оновлений зміст програм, 

календарно-тематичне 

планування 

2. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 

 

 

3. Дистанційна та змішана 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

 

20 академічних 

сертифікат 

DN20 – Ubm9BqhjIH 

від 09.02.2021 

 
сертифікат 

№ JT4DI-CE000459 

від 29.01.2021 

 

 

 

 

сертифікат 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

Інститут післядипломної 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

 

 

 



форми викладання предметів 

«Трудове навчання» і 

«Технології» 

4. Удосконалення 

комунікативної 

компетентності педагога 

освітнього закладу 

5. Дистанційна та змішана 

форма викладання предметів 

"Трудове навчання"  і 

"Технології" 

6. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

годин (0.66 

кредита ЄКТС) 

 

10 академічних 

годин (0.33 

кредита ЄКТС) 

 

20 академічних 

годин (0.66 

кредита ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

DN20 - IEggGFbfzG 

від 22.03.2021 

 

сертифікат 

DN20 - 6CtXsuiK0t 

від 09.04.2021 

 

сертифікат 

DN20 – IEggGFbfzG 

від 22.03.2021 

 

 

сертифікат  

№ 7GW-0174від 

19.10.2021 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

14.  Горобець 

Олена 

Анатоліївна 

1.Методика викладання 

інтегрованого курсу 

"Природничі науки" 

 

 

 

 

2. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

свідоцтво 

ЕК №02139133/ 

001978-21 

від 04.03.2021 

реєстраційний номер 

173 

 

сертифікат  

№ 7GW-0040від 

19.10.2021 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних 

працівників Черкаської 

обласної ради" 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

7 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

15.  Гребєннікова 

Любов 

Вікторівна 

Інклюзія та дистанційне 

навчання 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№ С9EJV0-

CE000475 

від 19.05.2021 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

4 Протокол 

засідання 

педради 

№13 від 

10.06.2021 

16.  Демченко 1.  Інклюзія та дистанційне 30 академічних сертифікат ГО  4 Протокол 



Антоніна 

Миколаївна  

навчання 

 

 

 

 

2. Цифрові інструменти Google  

для закладів вищої, фахової 

передвищої освіти 

 

3. Використання методу 

проєктів у навчанні історії 

 

 

4. Як підготувати майстер-клас 

з історії : педагогічна інновація 

 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

10 академічних 

годин (0,33 

кредита ЄКТС) 

 

10 академічних 

годин (0,33 

кредита ЄКТС) 

№ JT4DI-CE000470 

від 01.02.2021 

 

 

 

сертифікат  

№ 12GW-071від 

19.10.2021 

 
сертифікат 

DN 21\22-

PNA1rvc8LO 

від 16.11.2021 

сертифікат 

DN 21\22-

R4uLEVb6OF 

від 24.11.2021 

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут ЗВО 

"Відкритий міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

 

 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

17.  Дітківська 

Валентина 

Миколаївна 

1.Ірраціональні рівняння у 

шкільному курсі математики 

 

 

2. Розв'язування прикладних 

задач у шкільному курсі 

математики 

 

3. Елементи комбінаторики, 

статистики, теорії 

ймовірностей 

 

4. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

10 академічних 

годин (0,33 

кредита ЄКТС) 

 

20 академічних 

годин (0,66 

кредита ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

DN20 – kgrxQNTX0b 

від 14.03.2021 

 

сертифікат 

DN20 -EADTUxQnMS 

від 14.03.2021 

сертифікат 

DN 20 – fz3yvSCFnX 

від 15.03.2021 

 

 

сертифікат 

№ 6GW-0035від 

19.10.2021 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

18.  Дмитренко 1. Інклюзія та дистанційне 30 академічних сертифікат ГО  4 Протокол 



Ніна Іванівна навчання 

 

 

 

 

 

2. Використання 

інформаційно-комунікативних 

та цифрових технологій в 

освітньому процесі 

3. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

18 академічних 

годин (0,6 

кредита ЄКТС) 

 
30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

№ JT4DI-CE000480 

від 24.01.2021 

 

 

 

 
сертифікат  

№ 112398, від  

25.01.2021  

 

сертифікат  

№ 2GW-203від 

19.10.2021 

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

Центр нової освіти Івана 

Іванова 

 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

19.  Добрянський 

В'ячеслав 

Володимиров

ич   

1.Впровадження STREM в 

освітньому процесі: проблеми 

та їх вирішення (акредитована 

спеціальність 011 "Освітні, 

педагогічні науки") 

2. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

ПК 01597997/00843-

2021 від 08.10.2021, 

реєстраційний 

№00843 

 

сертифікат 

№ 7GW-0048від 

19.10.2021 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

20.  Долінговська 

Світлана 

Миколаївна  

1. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 

 

 

2.За програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових 

комісій закладів фахової 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

 

16 академічних 

годин (0.5 

сертифікат 

 № JT4DI-CE000484 

            від 25.01.2021 

 

 

 

 

 

сертифікат 

СС 38282994/0497-

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

 
Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

 

 

 

 

Протокол 



передвищої освіти 

"Інноваційна педагогічна 

діяльність у закладах фахової 

передвищої освіти" 

кредита ЄКТС) 

 

21 

від 18.02.2021 

передвищої освіти засідання 

педради 

№8 від 

25.02.2021 

21.  Дорофєєв 

Анатолій 

Іванович 

Інклюзія та дистанційне 

навчання 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№ ISO51Y-

CE000216 

від 17.09.2021 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

4 Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

 

 

22.  Жигадло  

Олег 

Миколайович 

1.Педагогічна майстерність у 

сфері фізичного виховання та 

спорту 

 

 

2. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 
30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

свідоцтво 

СП 

№05408289/1515-21 

о/з 16.01-1515/21 

від 28.04.2021 

сертифікат 

 № 11GW-118від 

19.10.2021 

Сумський державний 

університет 

 

 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

23.  Кириченко 

Інна 

Леонідівна 

1.Вимоги до навчально-

методичного забезпечення 

дистанційного та змішаного 

навчання інформатиці 

 

2. Мова розмітки гіпертексту 

HTML 

 

3. Мова розмітки тексту з 

математичними формулами 

LaTeX 

 

4. Інклюзія та дистанційне 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

30 академічних 

годин (1 кредит 

сертифікат 

DN20 - KN8b29tC6j 

від 23.01.2021 

 

сертифікат 

DN20 - NMasl118tI 

від 23.01.2021 

 

сертифікат 

DN 20 - bSKF6h8Ip6 

від 23.01.2021 

 

сертифікат 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

ГО  

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 



навчання 

 

 

 

 

 

5. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

ЄКТС) 

 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

№ JT4DI-CE000473 

від 25.01.2021 

 

 

 

 
сертифікат  

№ 4GW-021від 

19.10.2021 

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

 

 

 

 

 

 

5 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

24.  Клименко 

Ірина 

Миколаївна  

1.Вдосконалення майстерності 

викладання викладача при 

застосуванні інтерактивних 

методів навчання 

 

2. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

сертифікат 

ПК 01597997/00012-

2021 від 30.01.2021, 

реєстраційний 

№00012 
сертифікат 

№ JT4DI-CE000458 

від 20.01.2021 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

25.  Кононко 

Микола Хомич  

1. За програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових 

комісій закладів фахової 

передвищої освіти 

"Інноваційна педагогічна 

діяльність у закладах фахової 

передвищої освіти" 

2. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 

 

16 академічних 

годин (0.5 

кредита ЄКТС) 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

сертифікат 

СС 38282994/0505-

21 

від 18.02.2021 

 

 

 
сертифікат 

№ C9EJV0-

CE000358 

від 27.04.2021 

 

 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

 

 

 

 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

8 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№8 від 

25.02.2021 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№9 від 

28.04.2021 



3. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 
сертифікат  

№ 8GW-0056від 

19.10.2021 

людини "Україна" 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

 

5 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

26.  Корзун  Олена  

Вячеславівна 

1.Сучасний урок літератури 

(методичний аспект) 

 

 

2. Розвиток комунікативної 

компетентності учнів на 

уроках російської мови та 

літератури 

 

3. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 

 

 

4. Особливості літературно-

художніх творів та процедура 

їх аналізу на уроках 

зарубіжної літератури в 

закладах середньої освіти  

(напрям "Розвиток 

професійних компетентностей 

та поглиблення фахових знань 

зі спеціальності 014 Середня 

освіта (Українська мова та 

література)" 

5. Культура наукового та 

ділового мовлення  (напрям 

10 академічних 

годин (0.33 

кредита ЄКТС) 

 

10 академічних 

годин (0.33 

кредита ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

сертифікат 

DN20 - 8JheeXiC4G 

від 01.03.2021 

 

сертифікат 

DN20 -dUCcDwsSQr 

від 01.03.2021 

 

 

сертифікат 

№ JT4DI-CE000471 

від 25.01.2021 

 

 

 

 

сертифікат 

ПК 

№02125639/003192-

21 від 26.03.2021 

реєстраційний номер 

3192 

 

 

 

 

 

сертифікат 

ПК 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

Уманський державний 

університет імені Павла 

Тичини  

 

 

 

 

 

 

 

 

Уманський державний 

університет імені Павла 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Розвиток професійних 

компетентностей та 

поглиблення фахових знань зі 

спеціальності 014 Середня 

освіта (Українська мова та 

література)" 

6. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

ЄКТС) 

 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

№02125639/002920-

21 від 19.03.2021 

реєстраційний номер 

2920 

 

 

сертифікат  

№ 6GW-0056від 

19.10.2021 

Тичини 

 

 

 

 

 
ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

27.  Корзун 

Віктор 

Миколайович 

1.Педагогічна майстерність у 

сфері фізичного виховання та 

спорту 

 

 

2. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 

 

 

3. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

свідоцтво 

СП 

№05408289/1518-21 

о/з 16.01-1518/21 

від 28.04.2021 

сертифікат 

№ JT4DI-CE000472 

від 25.01.2021 

 

 

 

 

сертифікат 

№ 11GW-068від 

19.10.2021 

Сумський державний 

університет 

 

 

 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

28.  Кочина 

Наталія 

Миколаївна 

1.Методика викладання 

інтегрованого курсу 

"Природничі науки" 

 

 

 

2. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

свідоцтво 

ЕК №02139133/ 

001980-21 

від 04.03.2021 

реєстраційний номер 

174 

сертифікат 

№ 6GW-0166від 

19.10.2021 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних 

працівників Черкаської 

обласної ради" 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

7 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 



18.11.2021 

29.  Кравченко 

Оксана 

Анатоліївна 

Методика викладання 

інтегрованого курсу 

"Природничі науки" 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

свідоцтво 

ЕК №02139133/ 

001977-21 

від 04.03.2021 

реєстраційний номер 

175 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних 

працівників Черкаської 

обласної ради" 

7  

30.  Красовська 

Людмила 

Вадимівна  

1.Дистанційна та змішана 

форми викладання предметів 

«Трудове навчання» і 

«Технології» 

 

2. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 
3. За програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових 

комісій закладів фахової 

передвищої освіти 

"Інноваційна педагогічна 

діяльність у закладах фахової 

передвищої освіти" 

4. Організація змішаного 

навчання учнів початкових 

класів 

 

5. STEM. Інженерія у школі 

 

 

 

6. STEM підхід до навчання: 

електронні освітні ресурси 

20 академічних 

годин (0,66 

кредита ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 
 

 

16 академічних 

годин (0.5 

кредита ЄКТС) 
 

 

 

 

10 академічних 

годин (0,33 

кредита ЄКТС) 

 

20 академічних 

годин (0,66 

кредита ЄКТС) 

 

10 академічних 

годин (0,33 

сертифікат 

№21/22 - 

wLo5FoJWfa 

від 14.07.2021 

 

сертифікат 

№ А9XQ28-

CE001347 

від 07.02.2021 

 

сертифікат 

СС 38282994/0509-

21 

від 18.02.2021 

 

 

 

сертифікат 

№ 21/22 - 

iWGziC5B95 

від 04.08.2021 

сертифікат 

№ 21/22 - 

TWp8hvEE9j  

від 30.07.2021 

сертифікат 

№ 21/22 -

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

 

 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№8 від 

25.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

кредита ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ROxXdZh0aOвід 

04.08.2021 

 

сертифікат  

№ 9GW-069від 

19.10.2021 

університету імені 

Бориса Грінченка 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

 

 

 

5 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

31.  Левченко  

Наталія 

Василівна 

1. Педагогічна майстерність у 

сфері фізичного виховання та 

спорту 

 

 

2. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 
30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

свідоцтво 

СП 

№05408289/1521-21 

о/з 16.01-1521/21 

від 28.04.2021 

сертифікат № 9GW-

054від 19.10.2021 

Сумський державний 

університет 

 

 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

32.  Левченко 

Світлана 

Валеріївна  

1. Інноваційні технології щодо 

формування ключових 

компетентностей на заняттях 

словесності 

 

 

2. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

СК 

№02139133/009244-

21 від 20.02.2021 

реєстраційний номер 

2021/569 

сертифікат 

№ А9XQ28-

CE000120 

від 27.01.2021 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних 

працівників Черкаської 

обласної ради" 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

1 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

33.  Левченко 

Світлана 

Віталіївна 

1.Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

сертифікат 

№ JT4DI-CE000474 

від 25.01.2021 

 

 

 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

4 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

 



 

2. Адміністрування Google 

Workspace for Education 

 

3. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредиту ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 
сертифікат 

№ GWM-0025 

від 01.09.2021 

 

сертифікат  

№3GW-030від 

19.10.2021 

людини "Україна" 

Академія цифрового 

розвитку 

 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

 

8 

 

 

 

5 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

34.  Лисак 

Станіслава 

Борисівна 

Використання інформаційно-

комунікативних та цифрових 

компетентностей 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

ПК 01597997/00014-

2021 від 30.01.2021, 

реєстраційний 

№00014 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

 

6  

35.  Литвинчук 

Олена 

Михайлівна  

Інклюзія та дистанційне 

навчання 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№ JT4DI-CE000258 

від 10.02.2021 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

4 Протокол 

засідання 

педради 

№8 від 

25.02.2021 

 

36.  Луцькова 

Оксана 

Юріївна 

1.Запобігання та протидія 

булінгу в закладах освіти 

 

 

 

2. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

свідоцтво 

СП 

№05408289/1566-21 

о/з 16.01-1566/21 

від 28.04.2021 

сертифікат  

№ 11GW-011від 

19.10.2021 

Сумський державний 

університет 

 

 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

37.  Ляшук Алла 

Борисівна 

1.Методика викладання 

інтегрованого курсу 

"Природничі науки" 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

свідоцтво 

ЕК №02139133/ 

001981-21 

від 04.03.2021 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних 

7 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

реєстраційний номер 

176 

сертифікат  

№ 7GW-089від 

19.10.2021 

працівників Черкаської 

обласної ради" 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

 

 

5 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

38.  Мартинюк 

Лариса 

Володимирівна  

1.Програма підвищення 

кваліфікації практичних 

психологів, соціальних 

педагогів 

 

 

2. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ТК 

№02139719/3801-21 

від 18.06.2021 

 

 

 

сертифікат  

№ 11GW-651від 

19.10.2021 

КЗ "Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти" 

Житомирської обласної 

ради" 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

39.  Марченко 

Тетяна 

Володимирівна 

1.Інтерактивні технології у 

навчанні історії 

 

 

2. Використання технологій 

«розвитку критичного 

мислення» у процесі навчання 

історії 

 

3. Як підготувати майстер-

клас з історії: педагогічна 

інновація 

 

4. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

10 академічних 

годин (0,33 

кредит ЄКТС) 

 

10 академічних 

годин (0,33 

кредит ЄКТС) 

 

10 академічних 

годин (0,33 

кредит ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

сертифікат 

DN20 – 

vVBORBnBIE 

від 26.01.2021 

сертифікат 

DN20 – 20 - 

Qdg21u5CXZ 

від 26.01.2021 

сертифікат 

DN20 – 20 - 

y4Nkio3WiT 

від 26.01.2021 

сертифікат 

№ JT4DI-CE000463 

від 25.01.2021 

 

 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 



 

 

5. За програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових 

комісій закладів фахової 

передвищої освіти 

"Інноваційна педагогічна 

діяльність у закладах фахової 

передвищої освіти" 

6. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

 

 

16 академічних 

годин (0.5 

кредита ЄКТС) 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

сертифікат 

СС 38282994/0435-

21 

від 18.02.2021 

 

 

 

сертифікат  

№ 7GW-0096від 

19.10.2021 

університет розвитку 

людини "Україна" 

 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

 

 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№8 від 

25.02.2021 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

40.  Меленець 

Ірина 

Олексіївна 

1. Профілактика СНІДу і 

формування толерантного 

ставлення до ВІЛ-позитивних 

дітей та підлітків 

 

2. Основи екологічного 

менеджменту і екологічного 

виховання 
 

3. Розвиток критичного 

мислення на уроках хімії та 

біології 

 

4. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 

 

5. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

20 академічних 

годин (0,66 

кредита ЄКТС) 

 

20 академічних 

годин (0,66 

кредита ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 
30 академічних 

годин (1 кредит 

сертифікат 

DN20 –  ZI6E58JcTX 

від 27.01.2021 

 

сертифікат 

DN20 – RDA18n5Mku 

від 27.01.2021 

 

 

сертифікат 

DN20 – m4eSeJ5RNE 

від 31.01.2021 

 
сертифікат 

№ JT4DI-CE000466 

від 25.01.2021 

 

 

 

 

сертифікат  

№ 20GW-026від 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

Протокол 

засідання 

педради 



фахової передвищої освіти 

 

6. За програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових 

комісій закладів фахової 

передвищої освіти 

"Інноваційна педагогічна 

діяльність у закладах фахової 

передвищої освіти" 

 

ЄКТС) 

 

16 академічних 

годин (0.5 

кредита ЄКТС) 

 

19.10.2021 

 

 
сертифікат 

СС 38282994/3887-

21 

від 22.10.2021 

 

 

 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

 

 

 

8 

 

№2 від 

18.11.2021 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

41.  Микитенко 

Інна 

Дмитрівна 

Формування іншомовної 

компетентності в аудіюванні з 

іноземної мови за 

професійним спрямуванням 

здобувача освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№990/21-ВУ  

від 15.02.2021 

ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти" 

Центральний інститут 

післядипломної освіти  

Український відкритий 

університет 

післядипломної освіти 

1  

42.  Міненко 

Галина 

Миколаївна 

1.Вебресурс педагога:  теорія і 

практика 

 

 

 

 

2. За програмою підвищення 

кваліфікації вчителів 

(викладачів) історії, 

правознавства, громадянської 

освіти  

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

СК 

№02139133/009081-

21 від  30.01.2021 

реєстраційний номер 

2021/406 

ЗСО 

№02139713/4769-21 

від 14.05.2021 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних 

працівників Черкаської 

обласної ради" 

КЗ "Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти" 

Житомирської обласної 

ради" 

6 

 

 

 

 

 

1 

 

 

43.  Мороз Василь 

Миколайович 

 

1.Використання 

інформаційно-комунікаційних 

та цифрових компетентностей 

 

2. Інклюзія та дистанційне 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

30 академічних 

сертифікат 

ПК 01597997/00016-

2021 від 30.01.2021, 

реєстраційний 

№00016 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

ГО  

6 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Протокол 



навчання 

 

 

 

3. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№ JT4DI-CE000467 

від 27.01.2021 

 
 

сертифікат 

 № 19GW-327від 

19.10.2021 

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут ЗВО 

"Відкритий міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

 

 

 

 

 

5 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

44.  Невмержицьк

ий Олександр 

Петрович   

1.Методи активізації 

навчального процесу:  сучасні 

тренди 

 

 

 

 

2. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0564-21 

 від 02.03.2021, 

реєстраційний 

№16.01-0564-21 

сертифікат  

№ GW-0107від 

19.10.2021 

 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

45.  Новик Юрій 

Іванович 

1.Вимоги до навчально-

методичного забезпечення 

дистанційного та змішаного 

навчання інформатиці 

 

2. Мова розмітки гіпертексту 

HTML 

 

3. Мова розмітки тексту з 

математичними формулами 

LaTeX 

 

4. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

сертифікат 

DN20 – vo7uWBDfp6 

від 31.01.2021 

 

сертифікат 

DN20 –zQuD0h2u9JM 

від 31.01.2021 

 

сертифікат 

DN 20 – BC51zM3L6h 

від 31.01.2021 

 

сертифікат 

№ JT4DI-CE000478 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 



 

 

 

 

 

5. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

ЄКТС) 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

від 19.01.2021 

 

 

 

 

сертифікат  

№ 9GW-014від 

19.10.2021 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

 

 

 

 

 

5 

 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

46.  Носок  Наталія 

Миколаївна 

1. Розв'язування прикладних 

задач у шкільному курсі 

математики 

 

2. Елементи комбінаторики, 

статистики, теорії 

ймовірностей 

 

10 академічних 

годин (0,33 

кредита ЄКТС) 

 

20 академічних 

годин (0,66 

кредита ЄКТС) 

сертифікат 

DN20 -aZQePHgPhT 

від 17.03.2021 

 

сертифікат 

DN20 -DbGgOCahQ4 

від 14.03.2021 

 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

47.  Орел Галина 

Володимирівна 

1.Соціально-правові основи 

профілактику мобінгу в 

закладі освіти 

 

 

2. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

свідоцтво 

СП 

№05408289/1582-21 

о/з 16.01-1582/21 

від 28.04.2021 

сертифікат  

№ 11GW-100від 

19.10.2021 

 

Сумський державний 

університет 

 

 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

3 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

48.  Писарська 

Галина 

Владиславівна 

Інклюзія та дистанційне 

навчання 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№  C9EJV0-

CE000467 

від 15.05.2021 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

4 Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

21.05.2021 



49.  Прохорова 

Олена 

Василівна  

1.Формування іншомовної 

компетентності в аудіюванні з 

іноземної мови за 

професійним спрямуванням 

здобувача освіти 

 

 

 

2. За програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових 

комісій закладів фахової 

передвищої освіти 

"Інноваційна педагогічна 

діяльність у закладах фахової 

передвищої освіти" 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

 

16 академічних 

годин (0.5 

кредита ЄКТС) 

 

сертифікат 

№ 992/21-ВУ  

від 15.02.2021 

 

 

 

 

 

сертифікат 

СС 38282994/0523-

21 

від 18.02.2021 

ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти" 

Центральний інститут 

післядипломної освіти  

Український відкритий 

університет 

післядипломної освіти 

 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

1 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№8 від 

25.02.2021 

 

50.  Радкевич  

Володимир 

Михайлович 

1. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 

 

2 Цифрові інструменти Google  

для закладів вищої, фахової 

передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№ JT4DI-CE000460 

від 26.01.2021 

 

 

 

 

сертифікат  

№ 8GW-0100від 

19.10.2021 

 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

51.  Рудницька 

Людмила 

Валентинівна  

1.Розвиток комунікативної 

компетентності учнів на 

уроках російської мови та 

літератури 

2. Критичне мислення – 

запорука успіху 

 

10 академічних 

годин (0,33 

кредит ЄКТС) 

 

10 академічних 

годин (0,33 

кредит ЄКТС) 

сертифікат 

DN20 – y4qVp3ZYXH 

від 20.02.2021 

 

сертифікат 

DN20 – mG1Z0Zd1FG 

від 20.02.2021 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

1 

 

 

 

1 

 

 

 



 

3. Розвиток мовної 

особистості учнів на засадах 

упровадження 

текстоцентричного підходу до 

навчання російської мови 

 
10 академічних 

годин (0,33 

кредит ЄКТС) 

 

 

сертифікат 

DN20 –Osunah4YLN 

від 22.02.2021 

 

Бориса Грінченка 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

 

1 

52.  Савіна 

Мирослава 

Валеріївна 

1.Вебресурс педагога:  теорія і 

практика 

 

 

 

 

2. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 

 

3. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 
30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

СК 

№02139133/009087-

21 від 30.01.2021 

реєстраційний номер 

2021/412 

сертифікат 

№ 2SRKPS-

CE000216 

від 22.02.2021 

 

 

 

сертифікат  

№ 9GW-0132від 

19.10.2021 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних 

працівників Черкаської 

обласної ради" 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№8 від 

25.02.2021 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

53.  Самійлик Алла 

Степанівна  

1. За програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових 

комісій закладів фахової 

передвищої освіти 

"Інноваційна педагогічна 

діяльність у закладах фахової 

передвищої освіти" 

 

2. Ірраціональні рівняння у 

шкільному курсі математики 

16 академічних 

годин (0.5 

кредита ЄКТС) 

 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

сертифікат 

СС 38282994/0526-

21 

від 18.02.2021 

 

 

 

 

сертифікат 

DN21/22 - 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

 

 

 

 

 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

8 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№8 від 

25.02.2021 

 

 

 

 

 



 

 

3. Розв'язування прикладних 

задач у шкільному курсі 

математики 

 

4. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

ЄКТС) 

 
10 академічних 

годин (0,33 

кредита ЄКТС) 

 
30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

6J4JznxKmu 

від 06.08.2021 

сертифікат 

DN21/22 - 

yU0MPEsqkH 

від 06.08.2021 

 

сертифікат  

№ 20GW-039від 

19.10.2021 

університету імені 

Бориса Грінченка  

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

54.  Самойленко 

Оксана 

Анатоліївна 

1. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 

 

2. За програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових 

комісій закладів фахової 

передвищої освіти 

"Інноваційна педагогічна 

діяльність у закладах фахової 

передвищої освіти" 

3.Основи інклюзивної 

компетентності сучасного 

педагога 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

16 академічних 

годин (0.5 

кредита ЄКТС) 

 

 

 

 

15 академічних 

годин (0.5 

кредита ЄКТС) 

сертифікат 

№ JT4DI-CE000464 

від 20.01.2021 

 

 

 

сертифікат 

СС 38282994/1401-

21 

від 02.04.2021 

 

 

 

сертифікат 

№ 20210005 

від 17.10.2021 

 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут ЗВО 

"Відкритий міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

 

 

 

 

Центр підвищення 

кваліфікації "Гармонія" 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№9 від 

28.04.2021 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

55.  Самойленко 

Данило 

Олегович  

1.Вебресурс педагога:  теорія і 

практика 

 

 

 

2. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

сертифікат СК 

№02139133/009089-

21 від 30.01.2021 

реєстраційний номер 

2021/414 
сертифікат 

№ JT4DI-CE00012 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради" 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 



ЄКТС) від 21.01.2021 Вінницький інститут ЗВО 

"Відкритий міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

56.  Сердюк 

Людмила 

Миколаївна 

1. Правовий статус учителя 

 

 

 

2. Використання проектних 

технологій у роботі педагога 

 

 

3. Як підготувати майстер-

клас з історії: педагогічна 

інновація 

 

4. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

10 академічних 

годин (0,33 

кредити ЄКТС) 

 

10 академічних 

годин (0,33 

кредити ЄКТС) 

 
10 академічних 

годин (0,33 

кредити ЄКТС) 

 
30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

DN20 - 6KtjeGdlub 

від 28.01.2021 

 

сертифікат 

DN20 - TxKk3wug0L 

від 28.01.2021 

 

сертифікат 

DN 20 -UrFL9P4HCB 

від 28.01.2021 

 

сертифікат 

№ 8GW-0114від 

19.10.2021 

 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

57.  Сойнова  

Наталія 

Іванівна 

1. Вдосконалення 

майстерності викладання 

викладача при застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання 

2. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 

 

3.Підвищення кваліфікації за 

спеціальністю 126 

"Інформаційні системи та 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

70 академічних 

годин (2,33 

кредити ЄКТС) 

сертифікат 

ПК 01597997/00026-

2021 від 30.01.2021, 

реєстраційний 

№00026 

сертифікат 

№ JT4DI-CE000490 

від 26.01.2021 

 

 

 

сертифікат 

№ ПК-КМК 

05407870/4-21 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

Державний університет 

"Житомирська 

політехніка" 

1 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

 

 

 

 

 



технології" освітня програма  

"Комп'ютерні мережі, 

Інтернет-речей та 

кібербезпека" 

4. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

від 01.02.2021 

 

 

 

сертифікат  

№ 8GW-0121від 

19.10.2021 

 

 

 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

 

 

 

 

5 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

58.  Стаднік 

Олександр 

Федотович 

Інклюзія та дистанційне 

навчання 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№  C9EJV0-

CE000464 

від 15.05.2021 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

4 Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

21.05.2021 

59.  Старинець 

Галина 

Володимирівна  

1. Інноваційні технології щодо 

формування ключових 

компетентностей на заняттях 

словесності 

 

 

2. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 

 

 

3. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

СК 

№02139133/009256-

21 від 20.02.2021 

реєстраційний номер 

2021/581 

сертифікат 

№ JT4DI-CE000483 

від 24.01.2021 

 

 

 

 

сертифікат 

№ 7GW-0135від 

19.10.2021 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних 

працівників Черкаської 

обласної ради" 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

60.  Старовойт 

Зоя Петрівна 

Інклюзія та дистанційне 

навчання 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№ ISO51Y-

CE000344 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

4 Протокол 

засідання 

педради 



від 26.10.2021 

 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

 

№2 від 

18.11.2021 

61.  Сторожинська  

Діна Василівна 

1.Методика викладання 

інтегрованого курсу 

"Природничі науки" 

 

 

 

2. Організація освітнього 

середовища засобами Google 

Classroom 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

свідоцтво 

ЕК №02139133/ 

001982-21 

від 04.03.2021 

реєстраційний номер 

177 

сертифікат  

№ СО-340 

від 25.11.2021 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних 

працівників Черкаської 

обласної ради" 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

7 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№3 від 

06.12.2021 

62.  Сулковський 

Анатолій 

Володимирович 

Методи активізації 

навчального процесу:  сучасні 

тренди 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації СП 

05408289/0621-21 від 

02.03.2021, 

реєстраційний 

№16.01-0621-21 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу 

Сумського державного 

університету 

1  

63.  Сушицька 

Ольга 

Леонідівна  

1.Використання 

інформаційно-комунікативних 

та цифрових компетентностей 

 

2. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 

3. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

сертифікат 

ПК 01597997/00028-

2021 від 30.01.2021, 

реєстраційний 

№00028 

сертифікат 

№ JT4DI-CE000456 

від 25.01.2021 

 

сертифікат № 7GW-

138від 19.10.2021 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі" 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут ЗВО 

"Відкритий міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

ТОВ "Академія 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

Протокол 

засідання 



фахової передвищої освіти ЄКТС) цифрового розвитку" педради 

№2 від 

18.11.2021 

64.  Тихоліз Богдан 

Миколайович  

 Інклюзія та дистанційне 

навчання 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№ JT4DI-CE000468 

від 24.01.2021 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

4 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

65.  Тихоліз Віра 

Олексіївна  

1.Вебресурс педагога:  теорія і 

практика. 

 

 

 

 

2. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

СК 

№02139133/009091-

21 від 30.01.2021 

реєстраційний номер 

2021/416 
сертифікат 

№ JT4DI-CE000475 

від 20.01.2021 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних 

працівників Черкаської 

обласної ради" 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

6 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

66.  Тихоліз 

Наталія 

Сергіївна  

Інклюзія та дистанційне 

навчання 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

сертифікат 

№ JT4DI-CE000486 

від 29.01.2021 

 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

4 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

67.  Торяник 

Альона 

Олександрівна 

1.Сучасний урок літератури 

(методичний аспект) 

 

 

10 академічних 

годин (0.33 

кредита ЄКТС) 

 

сертифікат 

DN20 – q96GDyD5d3 

від 11.02.2021 

 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

1 

 

 

 

 



2. Навчання літератури з 

урахуванням теорії 

множинності інтелекту. 

 

3. Латеральне мислення 

 

 

 

4. Порівняльний аналіз 

античної та давньоруської 

міфології як засіб розвитку 

загальної культури вчителя 

10 академічних 

годин (0.33 

кредита ЄКТС) 

 

20 академічних 

годин (0.66 

кредита ЄКТС) 

 

10 академічних 

годин (0.33 

кредита ЄКТС) 
 

сертифікат 

DN20 – CEGyqtzuNA 

від 11.02.2021 

 

сертифікат 

DN20 – mHGpES68rR 

від 11.02.2021 

 

сертифікат 

DN20 –Vez9Mel8nG 

від 11.02.2021 

 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

68.  Тунік  

Наталія 

Цезарівна 

1. За програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових 

комісій закладів фахової 

передвищої освіти 

"Інноваційна педагогічна 

діяльність у закладах фахової 

передвищої освіти" 

 

2. Педагогічна майстерність у 

сфері фізичного виховання та 

спорту 

 

3. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

16 академічних 

годин (0.5 

кредита ЄКТС) 

 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 
30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

СС 38282994/0533-

21 

від 18.02.2021 

 

 

 
свідоцтво 

СП 

№05408289/1527-21 

о/з 16.01-1527/21 

від 28.04.2021 

сертифікат 

 № 9GW-123від 

19.10.2021 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

 

 

 

 

 

Сумський державний 

університет 

 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

Протокол 

засідання 

педради 

№8 від 

25.02.2021 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

69.  Урчик 

Олександр 

Юрійович  

Інклюзія та дистанційне 

навчання 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№  C9EJV0-

CE000412 

від 05.05.2021 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

4 Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

21.05.2021 



людини "Україна" 

70.  Феськов Павло  

Володимирович 

Формування іншомовної 

компетентності в аудіюванні з 

іноземної мови за 

професійним спрямуванням 

здобувача освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№ 996/21-ВУ  

від 15.02.2021 

 

ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти" 

Центральний інститут 

післядипломної освіти  

Український відкритий 

університет 

післядипломної освіти 

1  

71.  Харитюк Інна 

Володимирівна 

1. Інноваційні технології щодо 

формування ключових 

компетентностей на заняттях 

словесності 

 

 

 

2. Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 

3 Цифрові інструменти Google  

для закладів вищої, фахової 

передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

сертифікат 

СК 

№02139133/009259-

21 від 20.02.2021 

реєстраційний номер 

2021/584 

 

сертифікат 

№ JT4DI-CE000480 

від 22.01.2021 

 

 

сертифікат № 7GW-

0151від 19.10.2021 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних 

працівників Черкаської 

обласної ради" 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

1 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

72.  Хмелівська 

Світлана 

Іванівна 

1.Формування іншомовної 

компетентності в аудіюванні з 

іноземної мови за 

професійним спрямуванням 

здобувача освіти 

 

 

2. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 
30 академічних 

годин (1 кредит 

сертифікат 

№ 997/21-ВУ  

від 15.02.2021 

 

 

 

 

сертифікат 

№ 5GW-0161від 

ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти" 

Центральний інститут 

післядипломної освіти  

Український відкритий 

університет 

післядипломної освіти 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 



фахової передвищої освіти ЄКТС) 19.10.2021 №2 від 

18.11.2021 

73.  Шайкова 

Аліна 

Леонтіївна 

1.Технологія формування 

системного мислення учнів у 

інтегрованого навчання 

 

 

 

2.Технологія розвитку 

освітньої  мотивації школярів 

 

 

 

 

3. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 
30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

СК 

№02139133/009156-

21 від 08.02.2021 

реєстраційний номер 

2021/481 

сертифікат 

СК 

№02139133/002515-

21 від 18.03.2021 

реєстраційний номер 

2021/840 

сертифікат  

№ 5GW-0191від 

19.10.2021 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних 

працівників Черкаської 

обласної ради" 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних 

працівників Черкаської 

обласної ради" 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

74.  Шень Віра 

Анатоліївна  

1.Вебресурс педагога:  теорія і 

практика 

 

 

 

 

2.Інклюзія та дистанційне 

навчання 

 

 

 

 

3. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

СК 

№02139133/009092-

21 від' 30.01.2021 

реєстраційний номер 

2021/417 

сертифікат 

№  JT4DI-CE000487 

від 28.01.2021 

 

 

 

 

сертифікат  

№ 10GW-064від 

19.10.2021 

КНЗ "Черкаський 

обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних 

працівників Черкаської 

обласної ради" 

ГО  

«Соціальна перспектива» 

Вінницький інститут 

ЗВО "Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини "Україна" 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

6 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№7 від 

09.02.2021 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 



18.11.2021 

75.  Шугайло 

Владислав 

Борисович 

Педагогічна майстерність у 

сфері фізичного виховання та 

спорту 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

свідоцтво 

СП 

№05408289/1530-21 

о/з 16.01-1530/21 

від 28.04.2021 

Сумський державний 

університет 

1  

76.  Шумінська 

Наталія 

Олегівна 

1.Формування іншомовної 

компетентності в аудіюванні з 

іноземної мови за 

професійним спрямуванням 

здобувача освіти 

 

 

2.Teaching knowledge test/ TKT 

Module 2. Lesson planning and 

use of resources for language 

teaching 

 

3. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 
30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№ 999/21-ВУ  

від 15.02.2021 

 

 

 

 

сертифікат 

B5100527 від 

05.07.2021 

р.№00009302 

 

сертифікат 

№ 7GW-0163від 

19.10.2021 

 

ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти" 

Центральний інститут 

післядипломної освіти  

Український відкритий 

університет 

післядипломної освіти 

Cambridge Assessment 

English 

 

 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2021 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

77.  Яценко 

Валентина 

Костянтинівна 

1.Ірраціональні рівняння у 

шкільному курсі математики 

 

2. Розв'язування прикладних 

задач у шкільному курсі 

математики 

 

3. Елементи комбінаторики, 

статистики, теорії 

ймовірностей 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

10 академічних 

годин (0,33 

кредита ЄКТС) 

 

20 академічних 

годин (0,66 

кредита ЄКТС) 

 

сертифікат 

DN20 - uSdizIrOBs 

від 14.03.2021 

 

сертифікат 

DN20 -QymIdNccqh 

від 14.03.2021 

 

сертифікат 

DN 20 – T7gyGoEh9e 

від 15.03.2021 

 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

Інститут післядипломної 

освіти Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 



4. Цифрові інструменти 

Google  для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

сертифікат № 9GW-

0134від 19.10.2021 

 

ТОВ "Академія 

цифрового розвитку" 

5 

 

 

 

засідання 

педради 

№2 від 

18.11.2021 

 


