
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КОРОСТИШІВСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ФАХОВОГО 

КОЛЕДЖУ ІМЕНІ І.Я.ФРАНКА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

ВПРОДОВЖ  2022 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


№ 

за\

п 

ПІП викладача Тема, напрям, 

найменування програми 

курсу 

Обсяг Дата видачі Суб'єкт підвищення кваліфікації Напрям Примітка 

1. 1

. 

Абрагам 

Валентина 

Іванівна  

    1  

2.  Алексєєв  

Андрій 

Олегович 

1.КПК для викладачів 

географії 

 

2. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/7537- 

22 23.09.2022 

сертифікат  

№GDTfE--02-04162 

від 18 вересня2022 

року 

сертифікат  

№GDTfE-02-С-02251 

25 вересня 2022 року 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

7 

 

 

6 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

3.  Антонюк Ніна 

Анатоліївна 

1. Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

 

2. КПК для викладачів 

української мови та 

літератури 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

a2c059c64531466fac3

41616d90e08ca 

від 30.12.2021 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/9589- 

22 від 18.11.2022 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

8 

 

 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

4.  Беседовська 

Ірина  

Василівна 

1. Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

 

2. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

15 академічних 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

231f28ae451e495b85c

f4d81a1759848 

від 09.12.2021 

сертифікат №GDTfE-

01-05223 від 08 

серпня 2022 року 

сертифікат №GDTfE-

01-С-00447від 15 

серпня 2022 року 

сертифікат №GDTfE-

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

 

 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 



 

 

3.КПК для викладачів 

української мови та 

літератури 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

01-П-03129 від 22 

серпня 2022 року 

свідоцтво  
ЗСО 02139713/8248- 

22 від 13.10.2022 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

 

 

7 

5.  Білявська 

Людмила 

Павлівна 

1.Курси підвищення 

кваліфікації учителів 

мистецтва, музичного 

мистецтва та хореографії, 

керівників вокально-

хорових гуртків, 

акомпаніаторів, які 

викладають 2-3 предмети 

2. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

3.Музичне мистецтво. 

Підвищення кваліфікації 

 

 

 

4. Організація якісного 

освітнього процесу за 

допомогою додатків 

Google 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 
6 академічних 

годин (0,2 

кредита ЄКТС) 

 

 
6 академічних 

годин (0,2 

кредита ЄКТС 

свідоцтво 

АБ № 

02139133/001302 – 22 

від 25.02.2022, 

р/№339 

 

 

 

сертифікат  

№GDTfE-02-01027 

від 18 вересня 2022 

року 

сертифікат 

№65873044379583 

від 22 вересня 2022 

року 

 

сертифікат 

№6578778313537363 

від 24 вересня 2022 

року 

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

 

 

 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

ГО «ІППО» 

 

 

 

 

ГО «Платформа  ОСВІТИ» 

7 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022.

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022.

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

6.  Бляхарський 

Орест 

Васильович 

1 Курси підвищення 

кваліфікації учителів 

мистецтва, музичного 

мистецтва та хореографії, 

керівників вокально-

хорових гуртків, 

акомпаніаторів, які 

викладають 2-3 предмети 

2.Цифрові інструменти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

 

30 академічних 

свідоцтво 

АБ № 

02139133/001303 – 22 

від 25.02.2022, 

р/№340 

 

 

 

сертифікат 

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради" 

 

 

 

 

ТОВ «Академія цифрового 

7 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 



Google для освіти годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

№GDTfE-01-11787 

від 08 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-С-00579 

від 15 серпня 2022 

року 

розвитку» 

 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

7.  Васильчук 

Наталія 

Василівна  

1.Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

 

 

 

 

2.КПК для викладачів 

іноземної мови 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№GDTfE-01-06100 

від 08 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-С-01015 

від 15 серпня 2022 

року 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/7417- 

22 від 23.09.2022 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

8.  Войналович 

Олена 

Валеріївна 

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

 

 

 

 

2.КПК для викладачів 

фізичної культури 

 

3. Починаємо навчальний 

рік з Classtime 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

10 академічних 

годин (0,3 

кредита ЄКТС) 

сертифікат 

№GDTfE-01-08966  

від 08 серпня 2022 

року  

сертифікат 

№GDTfE-01-С-01227 

від 15 серпня 2022 

року  

свідоцтво 

ЗСО 02139713/1358-22 

від 11.02.2022 

сертифікат 

DА19ФС7ЕВ891 

від 22.08.2022 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

Платформа «Classtime» 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

6 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

9.  Волотівська  

Інна Іванівна  

1.Управління якістю 

освіти в школі. 

30 академічних 

годин (1 кредит 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

8 

 

Протокол 

засідання 



 

 

 

2.КПК для викладачів 

іноземної мови 

 

3. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

1d0d86b5c747456fac

be06e2629effeb 

від 22.01.2022 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/7637- 

22 від 30.09.2022 

сертифікат 

№GDTfE-02-02806 

від 18 вересня2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-02-С-00758 

від 25 вересня 2022 

року 

сертифікат  

№ GDTfE-02-П-

00103 від 2 жовтня 

2022 року 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

1 

 

 

6 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

10.  Гайдученко 

Володимир 

Іванович 

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

 

2.Курси підвищення 

кваліфікації учителів 

мистецтва, музичного 

мистецтва та хореографії, 

керівників вокально-

хорових гуртків, 

акомпаніаторів, які 

викладають 2-3 предмети 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат  

№GDTfE-01-01396 

від 08 серпня 2022 

року 

 

свідоцтво 

АБ № 

02139133/001304 – 22 

від 25.02.2022, 

р/№341 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

6 

 

 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

11.  Герасимчук 

Сергій 

Володимирович 

1.Курси підвищення 

кваліфікації учителів 

інформатики 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

свідоцтво 

АБ № 

02139133/004487 – 

22 від 20 травня 2022 

року Реєстраційний 

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.КПК для викладачів 

інформатики 

 

3.Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС)  

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

  

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

№ 3584 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/7666- 

22 від 30.09.2022 

сертифікат 

№GDTfE-03-Б-03664 

від 16 жовтня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-03-C-01552 

від 23 жовтня 2022 

року 

сертифікат № 

GDTfE- 03-П-00453 

від 30 жовтня 2022 

року 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

12.  Голуб  

Людмила 

Володимирівна  

1. Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

 

2. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.КПК для викладачів 

української мови та 

літератури 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

6832794bf45d4e6886

1a69b78d147364 

від 17.12.2021 

сертифікат 

№GDTfE-01-08996 

від 08 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-С-01639 

від 15 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-П-

02422 від 22 серпня 

2022 року 

свідоцтво ЗСО 

02139713/9308- 22 

від 11-11-2022 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

 

 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

8 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 



13.  Гордійчук  

Олена 

Миколаївна  

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

 

 

 

 

2.КПК для викладачів 

трудового навчання, 

технологій, креслення  

2. Актуальні питання 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в 

установах і закладах 

освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№GDTfE-01-11866 

від 08 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-С-01735 

від 15 серпня 2022 

року 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/7977- 

22 від 07.10.2022 

сертифікат 

СС 02125438/1313/22 

від 11.11.2022 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

Дрогобицький державний 

педагогічний  університет імені 

Івана Франка 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

4 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

14.  Горобець  

Олена 

Анатоліївна 

1. Цифрові 

інструменти Google для 

освіти 

 

 

 

 

 

2.КПК для викладачів 

біології, природознавства  

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№GDTfE-01-07159 

від 08 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-С-01755 

від 15 серпня 2022 

року 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/8840- 

22 від 28-10-2022 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

15.  Демченко 

Антоніна 

Миколаївна  

1. 011 "Освітні, педагогічні 

науки" за навчальною 

програмою 

"Вдосконалення 

майстерності викладача 

при застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання" при викладанні 

дисципліни 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

 

 

сертифікат 

ПК 

01597997\00005-2022 

від 21.01.2022. р№5 

 

 

 

 

 

ВНЗ Укркоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі" 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Українознавство" 

2. Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

7b6677716b39420a99

71e3f261af179d 

24.01.2022 

 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

 

8 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

16.  Дітківська 

Валентина 

Миколаївна 

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.КПК для викладачів 

математики 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№GDTfE-01-05587 

від 08 серпня 2022 

року 

сертифікат № 

GDTfE-01-С-02254 

від 15 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-П-

03438 від 22 серпня 

2022 року 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/9082- 

22 від 04-11-2022 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

17.  Дмитренко  

Ніна  

Іванівна 

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

 

 

 

2.Управління якістю 

освіти в школі. 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№GDTfE-01-11030 

від 08 серпня 2022 

року сертифікат 

№GDTfE-01-С-02262 

від 15 серпня 2022 

року 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

7107579baf354ee0a1b

4a4774a1727e1 

29.01.2022 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

6 

 

 

 

 

 

 

8 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022  

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

18.  Добрянський 

В'ячеслав 

Володимирович   

1.Курси підвищення 

кваліфікації учителів 

трудового навчання, 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

свідоцтво 

АБ № 

02139133/003262 – 

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

1 

 

 

 

 

 



технологій 

 

 

2. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

22 від 20 травня 2022 

року Реєстраційний 

№ 2359 

сертифікат 

№GDTfE-01-05605 

від 08 серпня 2022 

року 

Черкаської обласної ради" 

 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

19.  Долінговська 

Світлана 

Миколаївна  

1. Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

 

2. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

3.КПК для викладачів 

української мови та 

літератури 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

e6c7a3b374f7491282

9f959b6a51d6b9 

від 25.12.2021 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/2161- 

22 від 04.03.2022 

 

сертифікат 

№GDTfE-01-05624 

від 08 серпня 2022 

року 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

8 

 

 

 

 

7 

 

 

 

6 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

20.  Долінська  

Інна  

Іванівна 

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№GDTfE-03-Б-04455 

від 16 жовтня 2022 

року 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

6 Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

21.  Жигадло   

Олег 

Миколайович 

1.КПК для викладачів 

фізичної культури 

 

2. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

 

 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/1363- 22 

від 11.02.2022 

сертифікат 

№GDTfE-02-00902 

від 18 вересня2022 

року 

сертифікат  

№GDTfE-01-П-03438 

від 22 серпня 2022 

року 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

1 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 



15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

сертифікат  

№GDTfE- 02-П-00107 

від 2 жовтня 2022 

року 

22.  Кириченко  

Інна  

Леонідівна 

1.Цифрові інструменти 

Google для освіти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.КПК для викладачів 

інформатики  

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

 15 

академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№GDTfE-01-07369 

від 08 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-С-03352 

від 15 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-П-

00501 від 22 серпня 

2022 року 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/6967- 

22 від 09.0902022 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

23.  Клименко  

Ірина  

Миколаївна  

1.Цифрові інструменти 

Google для освіти  

 

 

2.КПК для викладачів 

української мови та 

літератури 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС)  

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№GDTfE-01-16018 

від 08 серпня 2022 

року 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/8508- 

22 від 21.10.2022 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

6 

 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

24.  Кононко  

Микола  

Хомич  

1. Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

2.Курси підвищення 

кваліфікації учителів 

мистецтва, музичного 

мистецтва та хореографії, 

керівників вокально-

хорових гуртків, 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

db34c863f115415c97

4d7889b1ad3676 

від 15.01.2022 

свідоцтво 

АБ № 

02139133/001307 – 22 

від 25.02.2022, 

р/№344 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

 

 

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

 

 

8 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

 

 

 

 

 



акомпаніаторів, які 

викладають 2-3 предмети 

3. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

сертифікат 

№GDTfE-02-00684 

від 18 вересня2022 

року 

 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

6 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

25.  Корзун   

Олена  

Вячеславівна 

1. Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

 

2. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. КПК для викладачів 

російської мови та 

зарубіжної літератури 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

6726ace435e547fe8f2

b4485d76b4386 

від 26.01.2022 

сертифікат 

№GDTfE-02-00898 

від 18 вересня2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-02-С-00757 

від 25 вересня 2022 

року 

сертифікат № 

GDTfE- 02-П-00094 

від 2 жовтня 2022 

року 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/8540- 

22 від 21.10.2022 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

 

 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

8 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

26.  Корзун  

Віктор 

Миколайович 

1. Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

 

2. КПК для викладачів 

Захисту України 

 

3. Цифрові інструменти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

30 академічних 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

8305e598c43446cc83f

778281ccdad2e 

від 26.01.2022 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/6872- 

22 від 09.09.2022 

сертифікат 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

ТОВ «Академія цифрового 

8 

 

 

 

 

7 

 

 

6 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

 

 

 

Протокол 



Google для освіти годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

№GDTfE-02-00934 

від 18 вересня2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-02-С-00755 

від 25 вересня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE- 02-П-

00097 від 2 жовтня 

2022 року 

розвитку» 

 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

27.  Кочина Наталія 

Миколаївна 

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти  

 

 

 

2.КПК для викладачів 

біології, природознавства 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№GDTfE-01-11182 

від 08 серпня 2022 

року 

 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/9643- 

22 від 18.11.2022 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

6 

 

 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

28.  Кравченко 

Оксана 

Анатоліївна 

1. Підвищення 

кваліфікації для 

педагогічних працівників 

та психологів  

2. КПК для викладачів 

Захисту України (з 

уточненням основ 

медичних знань) 

3. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

15 академічних 

свідоцтво 

№41486227  

від 14.01.2022 

 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/2351- 

22 від 12.03.2022 

 

сертифікат 

№GDTfE-01-11188 

від 08 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-С-04049 

від 15 серпня 2022 

року 

сертифікат 

ДНУ "Інститут модернізації змісту 

освіти", ТОВ "ЕЙЧАР Ю" 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

2 

 

 

 

7 

 

 

 

6 

Протокол 

засідання 

педради 

№9 від 

17.01.2022 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 



годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

№GDTfE-01-П-

02776 від 22 серпня 

2022 року 

29.  Красовська 

Людмила 

Вадимівна  

1. Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

 

2.КПК для викладачів 

трудового навчання, 

технологій, креслення 

3. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

7ecd34742c7347e380

b6a3735e960cb7 

від 20.01.2022 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/1636- 22 

від 18.02.2022 

сертифікат №GDTfE-

01-09183 від 08 

серпня 2022 року 

сертифікат № GDTfE-

01-С-04091 від 15 

серпня 2022 року 

сертифікат № GDTfE-

01-П-03470 від 22 

серпня 2022 року 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

8 

 

 

 

 

7 

 

 

6 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

30.  Кубіцька  

Олена 

Анатоліївна 

1.Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. КПК для викладачів 

англійської мови 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№GDTfE-02-04982 

від 18 вересня2022 

року 

сертифікат  

№ GDTfE-02-С-01820 

від 25 вересня 2022 

року 

сертифікат  

№GDTfE- 02-П-00674 

від 2 жовтня 2022 

року 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/9374- 

22 від 11-11-2022 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

31.  Левченко  1. Цифрові інструменти 30 академічних сертифікат ТОВ «Академія цифрового 6 Протокол 



Наталія 

Василівна 

Google для освіти  

 

 

2.КПК для викладачів 

фізичної культури 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

№GDTfE-01-11243 

від 08 серпня 2022 

року 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/9143- 

22 від 04-11-2022 

розвитку» 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

 

 

 

7 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

32.  Левченко 

Світлана 

Валеріївна  

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. КПК для викладачів 

української мови та 

літератури 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№GDTfE-03-Б-05975 

від 16 жовтня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-03-C-01532 

від 23 жовтня 2022 

року 

сертифікат № 

GDTfE-03-П-00794 

від 30 жовтня 2022 

року 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/9601- 

22 від 18.11.2022 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

33.  Левченко 

Світлана 

Віталіївна 

1. Створення 

освітнього середовища 

 

2. Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

 

3. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

свідоцтво 

ЗСО 02139713/243-22 

від 14.01.2022 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

0dfdf1dbf42e41fbbcb

b03da0d209959 

 від 22.02.20222 

сертифікат 

№GDTfE-01-13976 

від 08 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-С-04523 

від 15 серпня 2022 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

 

 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

 

 



 

 

 

 

 

4. Освіта в умовах 

військового стану : 

стратегії адаптації освітян 

та дітей 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

 

45 академічних 

годин (1,5 

кредита ЄКТС)  

 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01- П-

00431 від 22 серпня 

2022 року 

сертифікат 

№І-11 від 19.08.2022 

 

 

 

 

 

Академія інноваційного розвитку 

освіти 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

34.  Лисак  

Станіслава 

Борисівна 

1.Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

 

2. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

40e9f7dc4d34453aafb

9c2ccee6f086c 

17.01.2022 

сертифікат 

№GDTfE-02-04489 

від 18 вересня2022 

року 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

 

 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

8 

 

 

 

 

6 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

35.  Литвинчук  

Олена 

Михайлівна  

1.Підвищення кваліфікації 

для педагогічних 

працівників та психологів 

2. Курси підвищення 

кваліфікації учителів 

мистецтва, 

образотворчого мистецтва 

 

3. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

свідоцтво 

№41486227 від 

14.01.2022 

свідоцтво 

АБ № 02139133/ 

002842 – 22 

20 травня 2022 року, 

реєстраційний № 1939 

сертифікат 

№GDTfE-01-09319 

від 08 серпня 2022 

року сертифікат 

№GDTfE-01-С-04656 

від 15 серпня 2022 

року 

ДНУ "Інститут модернізації змісту 

освіти", ТОВ "ЕЙЧАР Ю" 

 

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

2 

 

 

7 

 

 

 

 

6 

Протокол 

засідання 

педради 

№9 від 

17.01.2022 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

36.  Луцькова  

Оксана  

Методика формування 

трикутника успішних 

30 академічних 

годин (1 кредит 

сертифікат 

СК № 

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

7  



Юріївна взаємин: педагог-діти-

батьки 

ЄКТС) 02139133/026855-22 

від 19.02.2022 

р/№ 2022/400 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

37.  Ляшук  

Алла  

Борисівна 

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.КПК для викладачів 

хімії 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№GDTfE-01-04640 

від 08 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-С-04866 

від 15 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-П-

03005 від 22 серпня 

2022 року 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/8598- 

22 від 21.10.2022 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

38.  Мартинюк 

Лариса 

Володимирівна  

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

  

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

сертифікат 

№GDTfE-01-08690 

від 08 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-С-05110 

від 15 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-П-

00745 від 22 серпня 

2022 року 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

2cddeb5658b245e3bb

3936d9f7565f6c, 

20.01.2022 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus  

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

 

 

 

 

 

 

 

30.08.2022 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

39.  Марченко 1. Цифрові інструменти 30 академічних сертифікат ТОВ «Академія цифрового 8 Протокол 



Тетяна 

Володимирівна 

Google для освіти 

 

 

 

 

 

 

2.Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

 

3.КПК для викладачів 

історії, правознавства, 

громадянської освіти  

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

№GDTfE-01-10262 

від 08 серпня 2022 

року  

сертифікат 

№GDTfE-01-С-05145 

від 15 серпня 2022 

року 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

95d3d4ed31424dfdab

1ee5d56f3e59d6 

22.02.20222 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/8018- 

22 від 07.10.2022 

розвитку» 

 

 

 

 

 

 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

40.  Меленець  

Ірина  

Олексіївна 

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

 

 

 

 

2.Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

 

3.КПК для викладачів 

Захисту України 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№GDTfE-01-10298 

від 08 серпня 2022 

року  

сертифікат 

№GDTfE-01-C-11780 

від 15 серпня 2022 

року 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

99f7c42918e74df882c

a52bab348bac3 

від 17.12.2021 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/2356-22 

від 14.01.2022 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

6 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022  

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

41.  Микитенко  

Інна  

Дмитрівна 

1.Полікультурна освіта 

викладачів 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

сертифікат 

№ 2252/22-ВУ 

від 14.02.2022 

 

 

ДЗВО "Університет менеджменту 

освіти" Центральний інститут 

післядипломної освіти  

Український відкритий 

університет післядипломної освіти 

1 

 

 

 

 

 



2.КПК для викладачів 

іноземної мови 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/8822- 

22 від 28-10-2022 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

 

7 

42.  Міненко 

Галина 

Миколаївна 

Особливості 

національного мульти-

предметного тесту ЗНО з 

історії 2022. Як 

підготувати учнів? 

(вчителі історії, які 

викладають в 11 класі) 

2 академічних 

годин (0,7 

кредита ЄКТС) 

сертифікат 

№02139713/НУШ-

837 від 10.05.2022 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

7  

43.  Мороз  

Василь 

Миколайович 

 

1.Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

 

2. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

48165f3866a44c6b97

29f698c3cce9a9 

від 11.01.2022 

сертифікат  

№GDTfE- 02-00661 

від 18 вересня2022 

року 

сертифікат  

№GDTfE-02-С-00001 

від 25 вересня 2022 

року 

сертифікат  

№GDTfE- 02-П-00119 

від 2 жовтня 2022 

року 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

 

 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

8 

 

 

 

 

6 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

44.  Невмержицький 

Олександр 

Петрович   

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

2.КПК для викладачів 

трудового навчання, 

технологій, креслення 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС)  

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№GDTfE-01-12917 

від 08 серпня 2022 

року 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/9120- 

22 від 04-11-2022 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

6 

 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

45.  Орел  

Галина 

Методика формування 

трикутника успішних 

30 академічних 

годин (1 кредит 

сертифікат 

СК № 

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

7  



Володимирівна взаємин: педагог-діти-

батьки 

ЄКТС) 02139133/026859-22 

від 19.02.2022 

р/№ 2022/404 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

46.  Писарська 

Галина 

Владиславівна 

1.Цифрові інструменти 

Google для освіти  

 

 

2.КПК для викладачів 

історії, правознавства, 

громадянської освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№GDTfE-03-Б-02581 

від 16 жовтня 2022 

року 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/9411- 

22 від 11-11-2022 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

6 

 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

47.  Прохорова  

Олена  

Василівна  

1. Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

 

2.КПК для викладачів 

іноземної мови 

 

3. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

fc4a7bc3a4c14fedbc0

974129eb1a1b1 

від 12.01.2022 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/9632- 

22 від 18.11.2022 

сертифікат 

№NGDTfE-02-06420 

від 18 вересня2022 

року 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus  

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

8 

 

 

 

 

7 

 

 

6 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

48.  Радкевич  

Володимир 

Михайлович 

1.Курси підвищення 

кваліфікації учителів 

мистецтва, музичного 

мистецтва та хореографії, 

керівників вокально-

хорових гуртків, 

акомпаніаторів, які 

викладають 2-3 предмети 

2. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

 

3. Музичне мистецтво. 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

свідоцтво 

АБ № 

02139133/001308 – 22 

від 25.02.2022, 

р/№345 

 

 

 

сертифікат 

№GDTfE-002-00650 

від 18 вересня2022 

року 

 

сертифікат 

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

 

 

 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

ГО «ІППО» 

7  

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022.

Протокол 



Підвищення кваліфікації годин (1 кредит 

ЄКТС) 

№6646676871583 

від 29 вересня 2022 

року 

 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

49.  Рудницька 

Людмила 

Валентинівна  

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти  

 

 

 

2.Управління якістю 

освіти в школі. 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№GDTfE-01-03338 

від 08 серпня 2022 

року  

 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

3dd2837626924bf7b1

e2bc24c4dea153 

від 17.01.2022 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

6 

 

 

 

 

8 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022  

50.  Савіна 

Мирослава 

Валеріївна 

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Починаємо 

навчальний рік з Classtime 

 

3.Інструменти для 

досвідчених вчителів 

Classtime 

 

 

 

4.Соціальне 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

10 академічних 

годин (0,3 

кредита ЄКТС)  

10 академічних 

годин (0,3 

кредита ЄКТС)  

 

 

 

30 академічних 

сертифікат 

№GDTfE-01-10662 

від 08 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-С-07201 

від 15 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-П-

03447 від 22 серпня 

2022 року 

сертифікат 

DВ6С17D730D2 

від 22.08.2022 

сертифікат 

F9908BA7062F 

від 15.08.2022 

 

 

 

сертифікат 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платформа «Classtime» 

 

 

Платформа «Classtime» 

 

 

 

 

 

ГО «Інноваційна генерація» 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

 

2 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

Протокол 



підприємництво : нові ідеї 

та можливості для 

викладачів та майстрів 

виробничого навчання 

системи професійної 

освіти 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

№NGO IG-HoE-LS 

VET SE-21-07-22-62 

від 21.07.2022 

 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

 

51.  Самійлик 

 Алла  

Степанівна  

1. Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

 

2. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.КПК для викладачів 

математики 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

6bbd5047e94b41a6bf

d5123747a9cc1c 

від 30.01.2022 

сертифікат 

№GDTfE-01-04838  

від 08 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-С-07294 

від 15 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-П-

00745 від 22 серпня 

2022 року 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/8894- 

22 від 28-10-2022 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

 

 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

8 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

52.  Самойленко 

Оксана 

Анатоліївна 

1. Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

 

2. КПК для викладачів 

історії, правознавства, 

громадянської освіти 

3. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

30 академічних 

годин (1 кредит 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

e33c68b037ec4a1bba

2576d8840d779f 

від 31.01.2022 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/7708- 

22 від 30.09.2022 

сертифікат 

 №GDTfE-03-Б-06010 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

8 

 

 

 

 

7 

 

 

6 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

 

 

 

Протокол 

засідання 



ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

  

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

від 16 жовтня 2022 

року 

сертифікат  

№GDTfE-03-C-01531 

від 23 жовтня 2022 

року 

сертифікат  

№GDTfE- 03-П-00781 

від 30 жовтня 2022 

року 

 педради 

№2 від 

29.11.2022. 

53.  Самойленко 

Данило  

Олегович  

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

  

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

сертифікат  

№GDTfE-03-Б-06006 

від 16 жовтня 2022 

року 

сертифікат  

№GDTfE-03-C-01528 

від 23 жовтня 2022 

року 

сертифікат  

№GDTfE- 03-П-00798 

від 30 жовтня 2022 

року 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

6 Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

54.  Сердюк  

Людмила 

Миколаївна 

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

2.Громадянська освіта. 

Підвищення кваліфікації 

 

3.КПК для викладачів 

історії, правознавства, 

громадянської освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

6 академічних 

годин (0,2 

кредита ЄКТС) 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№GDTfE-02-01037 

від 18 вересня2022 

року 

сертифікат 

№6587021011400 

 від 22.09.2022 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/8581- 

22 від 21.10.2022 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

ГО «Рух освіта» 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

6 

 

 

 

7 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022.

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

55.  Сойнова  

Наталія  

Іванівна 

1.Соціальне 

підприємництво : нові ідеї 

та можливості для 

викладачів та майстрів 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

сертифікат 

№NGO IG-HoE-LS 

VET SE–21-07-22-43 

від 21.07.2022 

ГО «Інноваційна генерація» 

 

 

 

2 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 



виробничого навчання 

системи професійної 

освіти 

2. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

 

 

 

сертифікат  

№GDTfE--04-Б-03418 

від 13.11.2022  

сертифікат  

№ GDTfE-04-С-01930 

від 20.11.2022  

сертифікат  

№GDTfE-04-П-00071 

від 27.11.2022  

 

 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

6 

30.08.2022 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

56.  Стаднік 

Олександр 

Федотович 

1.Курси підвищення 

кваліфікації учителів 

мистецтва, музичного 

мистецтва та хореографії, 

керівників вокально-

хорових гуртків, 

акомпаніаторів, які 

викладають 2-3 предмети 

2. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

свідоцтво 

АБ № 

02139133/001309 – 22 

від 25.02.2022, 

р/№346 

 

 

 

сертифікат 

№GDTfE-02-02516 

від 18 вересня2022 

року 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

 

 

 

 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

57.  Старинець 

Галина 

Володимирівна  

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

  

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

сертифікат 

№GDTfE-01-06794  

від 08 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-С-07883 

від 15 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-П-

01262 від 22 серпня 

2022 року 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 



2.КПК для викладачів 

української мови та 

літератури 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/8805- 

22 від 28-10-2022 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

7 

58.  Старовойт  

Зоя  

Петрівна 

1.Курси підвищення 

кваліфікації учителів 

мистецтва, музичного 

мистецтва та хореографії, 

керівників вокально-

хорових гуртків, 

акомпаніаторів, які 

викладають 2-3 предмети 

2. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

свідоцтво 

АБ № 

02139133/001310 – 22 

від 25.02.2022, 

р/№347 

 

 

 

сертифікат 

№GDTfE-02-04213 

від 18 вересня2022 

року 

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

 

 

 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

59.  Сторожинська  

Діна  

Василівна 

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.КПК для викладачів 

фізики та астрономії 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№GDTfE-02-07335 

від 18 вересня2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-02-С-00521 

від 25 вересня 2022 

року 

сертифікат  

№GDTfE-02-П-00383 

від 2 жовтня 2022 

року 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/8642- 

22 від 21.10.2022 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

60.  Сулковський 

Анатолій 

Володимирович 

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти  

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

сертифікат 

№GDTfE-01-18206 

від 08 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-С-08052 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

6 Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 



 

 

кредита ЄКТС) від 15 серпня 2022 

року 

 

61.  Сушицька  

Ольга 

Леонідівна  

1.Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

 

2. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС) 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

37ec1b0098c4498194

4d6e9cb3739a05 

від 28.12.2021 

сертифікат 

№GDTfE- 02-01559  

від 18 вересня2022 

року 

сертифікат  

№GDTfE-02-С-00157 

від 25 вересня 2022 

року 

сертифікат  

№GDTfE- 02-П-00257 

від 2 жовтня 2022 

року 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

 

 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

8 

 

 

 

 

6 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

62.  Тихоліз  

Наталія  

Сергіївна  

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

сертифікат 

№GDTfE-01-15342 

від 08 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-С-08291 

від 15 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-П-

02980 від 22 серпня 

2022 року 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

6 Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

63.  Тунік   

Наталія 

Цезарівна 

1. Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

1a5dff9144244803af2

63087b54a5c35 

від 22.01.2022 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 



2. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

3.КПК для викладачів 

фізичної культури 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№GDTfE-01-10722 

від 08 серпня 2022 

року 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/8667- 

22 від 21.10.2022 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

6 

 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

64.  Урчик  

Олександр 

Юрійович  

1.Курси підвищення 

кваліфікації учителів 

мистецтва, музичного 

мистецтва та хореографії, 

керівників вокально-

хорових гуртків, 

акомпаніаторів, які 

викладають 2-3 предмети 

2. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

свідоцтво 

АБ № 

02139133/001311 – 22 

від 25.02.2022, 

р/№348 

 

 

 

сертифікат 

№GDTfE-01-10298 

від 08 серпня 2022 

року  

сертифікат 

№GDTfE-01-С-08512 

від 15 серпня 2022 

року 

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

 

 

 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

65.  Феськов  

Павло  

Володимирович 

КПК для викладачів 

іноземної мови 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/2742- 22 

від 04.03.2022 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

7  

66.  Харитюк  

Інна 

Володимирівна 

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

 

 

 

 

2.КПК для викладачів 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

30 академічних 

сертифікат 

№GDTfE-01-07806 

від 08 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-С-08744 

від 15 серпня 2022 

року 

свідоцтво 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 



української мови та 

літератури 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ЗСО 02139713/9073- 

22 від 04-11-2022 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

67.  Хмелівська 

Світлана  

Іванівна 

1.Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

 

2. Цифрові інструменти 

Google для освіти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

04b8b7b53e1f4af588e

c081c31648019 від 

12.01.2021 

сертифікат 

№GDTfE-01-14533 

від 08 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-С-08788 

від 15 серпня 2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-П-

03434 від 22 серпня 

2022 року 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

 

 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

6 

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

Протокол 

засідання 

педради 

№1 від 

30.08.2022 

68.  Царюк  

Василь 

Миколайович 

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

сертифікат 

№GDTfE-02-05282 

від 18 вересня2022 

року 

сертифікат 

№GDTfE-02-С-01730 

від 25 вересня 2022 

року 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

6 Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

69.  Шайкова  

Аліна  

Леонтіївна 

1.Курси підвищення 

кваліфікації 

практичних психологів 

закладів освіти 

 

 

2. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

свідоцтво 

АБ №02139133/ 

003004-22 

20 травня 2022 року 

Реєстраційний № 

2101 

сертифікат 

№GDTfE-01-13484 

від 08 серпня 2022 

КНЗ "Черкаський обласний 

інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради " 

 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

2 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

засідання 

педради 



 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

року 

сертифікат 

№GDTfE-01-С-09147 

від 15 серпня 2022 

року 

№1 від 

30.08.2022 

70.  Шугайло 

Владислав 

Борисович 

1.Підвищення кваліфікації 

для педагогічних 

працівників та психологів 

2. Управління якістю 

освіти в школі. 

 

 

 

3.КПК для викладачів 

фізичної культури 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

свідоцтво 

№58873554 

від 14.01.2022 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату 

d2c7fab6880e45cbb93

ce4e9ee0e2c9e 

29.01.2022 

Свідоцтво 

ЗСО 02139713/9938- 

22 від 25.11.2022 

ДНУ "Інститут модернізації змісту 

освіти", ТОВ "ЕЙЧАР Ю" 

 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus  

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№9 від 

17.01.2022

Протокол 

засідання 

педради 

№10 від 

02.02.2022 

71.  Шумінська 

Наталія  

Олегівна 

1.Цифрові інструменти 

Google для освіти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.КПК для викладачів 

іноземної мови 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

15 академічних 

годин (0,5 

кредита ЄКТС)  

 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

сертифікат 

№GDTfE-03-Б-01823 

від 16 жовтня 2022 

року 

сертифікат  

№ GDTfE-02-С-

02495 від 25 вересня 

2022 року 

сертифікат 

№GDTfE- 03-П-

00483 від 30 жовтня 

2022 року 

свідоцтво 

ЗСО 02139713/9882- 

22 від 25.11.2022 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 

72.  Яценко 

Валентина 

Костянтинівна 

1. Цифрові інструменти 

Google для освіти 

 

 

2.КПК для викладачів 

30 академічних 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

 

30 академічних 

сертифікат 

№NGDTfE-02-06416 

від 18 вересня2022 

року 

свідоцтво 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» 

 

 

КЗ «Житомирський обласний 

6 

 

 

 

7 

Протокол 

засідання 

педради 

№2 від 

29.11.2022. 



математики 

 

годин (1 кредит 

ЄКТС) 

ЗСО 02139713/8353- 

22 від 13.10.2022 

інститут післядипломної освіти» 

Житомирської обласної ради 



 


