
 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

№ 20 імені Бориса Серги Полтавської міської ради Полтавської області» у 2020 році 

№ 

з/п 

ПІП 

працівника, 

посада 

повне 

найменування 

суб'єкта 

підвищення 

кваліфікації  

форма, вид  

підвищення 

кваліфікації  

тему (напрям, 

найменування) 

його 

обсяг 

(триваліст

ь) в 

годинах 

та/або 

кредитах 

ЄКТС 

опис досягнутих 

результатів навчання 

дату видачі 

та 

обліковий 

запис 

документа 

про 

підвищенн

я 

кваліфікаці

ї 

найменування 

посади (у разі 

наявності), 

прізвище, 

ініціали (ініціал 

імені) особи, 

яка підписала 

документ від 

імені суб'єкта 

підвищення 

кваліфікації та її 

підпис 

1. Алєксєєнко 

Олена 

Миколаївна, 

учитель 

початкових 

класів 

ГО «Прометеус» 

 

дистанційна Критичне 

мислення для 

освітян 

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

Навчилася створювати 

належні умови для 

розвитку критичного 

мислення учнів; 

визначати сфери, де 

критичне мислення 

стане в пригод; 

застосовувати стратегії 

та процедури 

критичного мислення 

для розв'язування 

проблемних задач; 

розпізнавати 

властивості критичного 

мислення. 

04.04.2020

№ а85 

Директор ГО 

«Прометеус» 

Вікторія 

Примаченко, 

Сергій 

Горбачов, 

Сергій Терно, 

Наталія 

Степанова 

ГО «Прометеус» 

 

дистанційна Освітні 

інструменти 

60 годин/ 

2 кредит 

Навчилася створювати 

належні умови для 

02.02.2020 

 

Директор ГО 

«Прометеус» 
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критичного 

мислення 

ЄКТС розвитку критичного 

мислення учнів; 

визначати сфери, де 

критичне мислення 

стане в пригод; 

застосовувати стратегії 

та процедури 

критичного мислення 

для розв'язування 

проблемних задач; 

розпізнавати 

властивості критичного 

мислення. 

Вікторія 

Примаченко, 

Сергій 

Горбачов, 

Сергій Терно, 

Наталія 

Степанова 

ПОІППО ім. 

М.В.Остроградсь

кого 

дистанційна, 

семінар-

практикум 

Створення 

інклюзивно-

освітнього 

середовища для 

реалізації 

концептуальних 

засад Нової 

української 

школи 

2 години/ 

0,07креди

та  ЄКТС 

Удосконалювала 

знання щодо супроводу 

дітей з особливими 

освітніми потребами, 

створення 

інклюзивного 

освітнього середовища 

за принципами 

універсального дизайну 

в закладах загальної 

середньої освіти. 

23.04.2020 

№ 01635 

№ IV-3661 

Директор Зелюк 

В.В. 

Освітня 

платформа 

«Критичне 

мислення» 

Практикум: 

тренінг у 

м. Полтава 

ЗОШ№18 

Педагогіка 

партнерства. 

Забезпечення 

співпраці у 

навчальному 

процесі через 

інтеракцію 

7 годин/ 

0,23 

кредита 

ЄКТС 

Навчилася практично 

організовувати 

інтерактивне навчання 

молодших школярів у 

групах, познайомилася 

зі способами  

подолання складнощів 

під час використання 

різних методів 

інтеракції. 

15.02.2020 Вікторія 

Кришмарел  

тренерка 

Освітньої 

платформи 

«Критичне 

мислення» 
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ГС «Освіторія» дистанційна, 

вебінар 

Життя і 

навчання під час 

карантину. 

Практичні 

поради 

психолога 

2 години/ 

0,07креди

та  ЄКТС 

Ознайомилася з 

особливостями роботи 

мозку й впливу стресу 

на його діяльність та 

здатність до навчання. 

підвищила рівень 

стресостійкості, 

ресурсовідновлення, 

протидії та запобігання 

стресу для покращення 

навичок комунікації з 

різновіковою 

категорією учнів, 

вчителів та батьків 

31.03.2020 

№ 

31/03/6834 

Голова ГО 

«Освіторія» Зоя 

Литвин,  

авторка і 

викладач 

Катерина 

Гольцберг 

2.  Білик  

Людмила 

Олександрівна, 

вихователь 

ГПД 

Комунальний 

вищий 

навчальний 

заклад  

«Вінницька 

академія 

неперервної 

освіти» 

денна Практика 

ранкової 

зустрічі: 

особливості 

проведення в 2 

класі. 

Планування 

професійного 

розвитку 

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

1.Соціально-

гуманітарний модуль – 

4 год 

2. Фаховий- 22 год  

3. Діагностико-

аналітичний – 4 год 

та досягнула 

результатів навчання 

відповідно до програми 

підвищення 

кваліфікації  

11.03.2020 

№ 297 

Ректор Степан 

Дровозюк 

3. Буличева 

Лариса 

Вікторівна, 

заступник 

директора з 

НВР, учитель 

фізики 

Регіональна (не) 

конференція 

EdCamp 

очна  «Ми змінюємо 

освіту, освіта 

змінює нас» 

8 годин/ 

0,27 

кредита 

ЄКТС 

Інноваційність, 

інформаційно-

комунікаційна 

компетенція,  навчання 

впродовж життя 

16.01.2020

№ 70 

Координатори 

О.Голтвяниця 

О. Промська 

ТОВ 

«Інститут 

соціально-

емоційної освіти» 

очна форма, 

тренінг за 

програмою 

LIONS 

Соціальні та 

емоційні 

компетентності 

XXI 

30 годин/  

1 кредит 

ЄКТС 

 

Опанувала основні 

поняття, методи та 

способи впровадження 

СЕН в освітньому 

04.03.2020  

№ 8876 

 

Директор 

Інституту 

соціально- 

емоційної 
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QUEST 

 

століття 

 

процесі 

 

освіти 

В.Є. Кравченко 

Національний 

тренер Lions 

Quest в Україні 

Л.О. Курбакова 

Координатор 

програми Lions 

Quest в Україні 

С.І. Денісенко 

ПОІППО ім. 

М.В.Остроградсь

кого 

 тренінг Підготовка до 

навчання 

STREM-

предметів в 

інклюзивних 

шкільних 

групах: 

інноваційний 

підхід 

8 годин/ 

0,27 

кредита 

ЄКТС 

Інноваційність, 

інформаційно-

комунікаційна, 

предметна 

компетентності 

17.02.2020 

№ 00268 

Директор 

В.В.Зелюк 

ТОВ «На Урок»  дистанційна Використання 

сервісу Edmodo 

під час 

дистанційного 

навчання» 

2 години / 

0,06 

кредита 

ЄКТС 

«ІКТ», «Робота закладу 

освіти», «Практичні 

прийоми» 

09.04.2020 

№ В260-

213754 

Директор 

Перепелиця Д.О 

ТОВ «На Урок»  дистанційна Онлайн-тести: 

принципи 

успішної 

взаємодії під час 

дистанційного 

навчання 

2 години / 

0,06 

кредита 

ЄКТС 

Інноваційність, 

інформаційно-

комунікаційна 

компетенція,  навчання 

впродовж життя 

22.04.2020 

№ В272-

213754 

Директор 

Перепелиця Д.О 

ТОВ «На Урок»  дистанційна Скринкасти, або 

форми і методи 

подачі 

навчального 

2 години / 

0,06 

кредита 

ЄКТС 

Професійні, 

інформаційно-

комунікаційна 

компетенції 

29.04.2020 

№ В278-

213754 

Директор ТОВ 

«На Урок» 

Перепелиця 

Д.О. 
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матеріалу під 

час 

дистанційного 

навчання 

ТОВ «На Урок»  дистанційна Проведення 

виховної роботи 

класним 

керівником в 

умовах 

карантину 

2 години / 

0,06 

кредита 

ЄКТС 

«Наскрізні навички», 

«ІКТ», «Робота закладу 

освіти»  

28.06.2020 

№ В282-

213754 

Директор ТОВ 

«На Урок» 

Перепелиця 

Д.О.  

ТИОВ «На Урок» дистанційна, 

інтернет-

конференція 

Інклюзивна 

освіта в умовах 

сучасної школи 

10 годин/ 

0,33креди

та ЄКТС 

Набула 

компетентностей , 

передбачених 

стандартами освіти: 

інклюзивна, емоційно – 

етична, навчання 

впродовж життя, 

професійні 

16.07.2020 

№ К34-

213754 

Директор ТОВ 

«На Урок» 

Перепелиця 

Д.О. 

ПОІППО ім. 

М.В.Остроградсь

кого 

дистанційна Підвищення 

кваліфікації за 

категорією 

учитель фізики і 

астрономії 

72 

години/ 

2,16 

кредита 

ЄКТС  

Інноваційність, 

інформаційно-

комунікаційна, 

цифрова, предметна 

компетентності 

29.10.2020 

№ 3824 

Директор 

В.В.Зелюк 

Вищий 

навчальний 

заклад 

Укоопспілки 

«ПУЕТ» 

дистанційна Інтернет-івент 

«Сучасні освітні 

практики як 

засіб інновацій в 

період 

дистанційного 

навчання» 

3 години / 

0,1 

кредита 

ЄКТС 

Інноваційність, 

інформаційно-

комунікаційна, 

цифрова, предметна 

компетентності 

12.12.2020 

№ ПК 

01597997/0

13332-2020 

Ректор 

О.О.Нестуля 

4. 

 

Бутко Ірина 

Сергіївна, 

учитель 

української 

ГО «Прометеус» 

 

дистанційна Осмислені й 

переосмислені 

(українська 

література) 

15 годин/ 

0,5 

кредита 

ЄКТС 

Навчилася 

виокремлювати новітні 

погляди на біографії 

письменників, 

18.12. 2020 

№7ее5 

Вікторія 

Примаченко, 

Олеся 

Островська-
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мови і 

літератури,  

опанувала найновіші 

тенденції підходів до 

вивчення й 

інтерпретації текстів, 

розрізняти 

індивідуально-

авторський погляд 

українських фахівців 

Люта, Михайло 

Войцехівський 

Журнал 

«Зарубіжна 

література в 

школах України» 

дистанційна Особливості 

вивчення 

творчості поетів  

ХХ століття, чиє 

життя було 

розірване долею 

і владою 

5 годин/ 

0,17 

кредита 

ЄКТС 

Опанувала методичні 

підходи до вивчення 

поетичних творів, 

розібралась у чому 

полягає особливість 

вивчення творів поетів. 

25.09.2020 

№ 19924 

Головний 

редактор 

Дмитро Лебедь 

Журнал 

«Зарубіжна 

література в 

школах України» 

дистанційна Специфіка й 

роль уроків 

позакласного 

читання й 

розвитку 

мовлення з 

української та 

зарубіжної 

літератур 

5 годин/ 

0,17 

кредиту 

ЄКТС 

З’ясувала особливості 

уроків позакласного 

читання, специфіку 

підготовки та 

проведення уроків 

10. 04.2020 

№ 15553 

Головний 

редактор 

Дмитро Лебедь 

ТОВ «На Урок» дистанційна Українська мова 

та література: 

ідеї та досвід 

викладання 

8 годин/ 

0,27 

кредиту 

ЄКТС 

Набула 

компетентностей,перед

бачених стандартами 

освіти:вільне володіння 

державною мовою, 

професійні, навчання 

впродовж життя 

03.04.2020 

№ К29-

908999 

Директор ТОВ 

«На Урок» 

Перепелиця 

Д.О. 



7 
 

ТОВ «На Урок» дистанційна Скринкасти, або 

форми і методи 

подачі 

навчального 

матеріалу під 

час 

дистанційного 

навчання  

2 години /  

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Набула 

компетентностей, 

передбачених 

стандартами освіти: 

професійні, 

інформаційно-

комунікативна  

29.04.2020

№ В278-

908999 

Директор ТОВ 

«На Урок» 

Перепелиця 

Д.О. 

ПОІППО ім. 

М.В.Остроградсь

кого 

дистанційна, 

онлайн-

конференція 

Сучасний урок 

зарубіжної 

літератури: 

компетентнісний 

підхід 

6,5 годин/ 

0,22 

кредити 

ЄКТС 

Розвиток професійних 

компетентностей 

вчителя за заявленою 

темою 

14.05.2020 

№ 02544 

Директор 

В.Зелюк 

5. Бутурлим 

Ярина 

Василівна, 

учитель 

інформатики 

ТОВ 

«Інститут 

соціально-

емоційної освіти» 

Очна, 

тренінг 

Соціальні та 

емоційні 

компетентності 

ХХІ століття 

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

Опанувала основні 

поняття, методи та 

способи впровадження 

соціально-емоційного 

навчання в освітньому 

процесі 

04.02.2020 

№ 8878 

Директор 

інституту 

Кравченко В.Є., 

Національний 

тренер 

Курбакова Л.О., 

Денісенко С.І. 

ПОІППО 

ім.М.В.Остроград

ського 

очна Підготовка до 

навчання 

STREM-

предметів в 

інклюзивних 

шкільних 

групах: 

інноваційний 

підхід 

8 години/ 

0,27 

кредитів 

ЄКТС 

Удосконалювала 

знання щодо навчання 

STREM-предметам з 

урахуванням 

індивідуальної 

траєкторії навчання 

дітей з особливими 

освітніми потребами на 

засадах соціальної 

рівності та 

згуртованості 

17.02.2020 

№ 00269 

Директор Зелюк 

В.В.,  

Директор 

громадської 

організації 

«Світ 

компетенцій» 

Гнатюк О.В. 

ПОІППО 

ім.М.В.Остроград

ського 

онлайн Методика 

розв’язування 

олімпіадних 

4 години/ 

0,13 

кредитів 

Підвищила фаховий 

рівень вчителя 

інформатики з 

08.04.2020 

№ 00731 

Директор  

ПОІППО Зелюк 

В.В. 
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задач з 

інформаційних 

технологій 

ЄКТС методики 

розв’язування  задач з 

інформаційних 

технологій 

ПОІППО 

ім.М.В.Остроград

ського 

онлайн Створення 

інклюзивно-

освітнього 

середовища для 

реалізації 

концептуальних 

засад Нової 

української 

школи 

2 години/ 

0,07 

кредитів 

ЄКТС 

Удосконалювала 

знання щодо супроводу 

дітей з особливими 

освітніми потребами, 

створення 

інклюзивного 

освітнього середовища 

за принципами 

універсального дизайну 

в закладах загальної 

середньої освіти. 

23.04.2020 

№ 01652 

Директор  

ПОІППО Зелюк 

В.В. 

6. Вовк 

Валентина 

Григорівна, 

асистент 

учителя 

інклюзивного 

класу 

ТОВ 

«Інститут 

соціально-

емоційної освіти» 

Очна, 

тренінг 

Соціальні та 

емоційні 

компетентності 

ХХІ століття 

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

Опанувала основні 

поняття, методи та 

способи впровадження 

соціально-емоційного 

навчання в освітньому 

процесі 

04.02.2020  

№ 8879 

Директор 

Інституту 

соціально-

емоційної 

освіти  

В.Є.  Кравченко 

Національний 

тренер Lions 

Quest в Україні 

Л.О. Курбакова 

Координатор 

програми Lions 

Quest в Україні 

С.І. Денісенко  

ТОВ «Академія 

цифрового 

розвитку» 

дистанційна  Ефективні 

рішення 

GOOGLE FOR 

EDUCATION 

для хмарної 

15 годин/  

0,5  

кредиту 

ЄКТС 

Засвоєна освітня 

програма підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників «Ефективні 

24.11.2020 

№ БС-

05468 

Директор ТОВ 

«Академія 

цифрового 

розвитку» 

Антоніна Букач 
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взаємодії рішення GOOGLE FOR 

EDUCATION для 

хмарної взаємодії»; 

Виконано понад 80% 

загального обсягу 

завдань курсу; 

Результат підсумкового 

тестування понад 80% 

максимально можливої 

кількості балів; 

Удосконалена 

професійна 

компетентність 

(цифровий компонент).   

7. Войтенко 

Оксана 

Олексіївна, 

учитель 

української 

мови і 

літератури 

Програма 

професійного 

розвитку  

Магістральний 

міні-EdCamp 

Poltava 

очна «Ми змінюємо 

освіту, освіта 

змінює нас» 

8 годин/ 

0,27 

кредиту 

ЄКТС  

Ознайомилася з 

інструментами для 

ефективного навчання: 

гаджет як засіб 

комунікації та 

демонстрації прийомів 

роботи; онлайн-тести у 

нашому телефоні. 

Сертифікат  

№ MINI-

EDCAMP 

Poltava 

75/2020 

16.01.2020 

Координатори 

(не)конференції  

Олена 

Голтвяниця 

Олена Промська 

ТОВ 

«Інститут 

соціально-

емоційної освіти» 

Очна, 

тренінг 

Соціальні та 

емоційні 

компетентності 

ХХІ століття 

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

Опанувала основні 

поняття, методи та 

способи впровадження 

соціально-емоційного 

навчання в освітньому 

процесі 

04.02.2020  

№ 8880 

Директор 

Інституту 

соціально-

емоційної 

освіти  

В.Є.  Кравченко 

Національний 

тренер Lions 

Quest в Україні 

Л.О. Курбакова 

Координатор 

програми Lions 
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Quest в Україні 

С.І. Денісенко  

ПОІППО ім. М.В. 

Остроградського 

дистанційна Підвищення 

кваліфікації за 

категорією : 

учитель 

української мови 

та літератури 

 

72години/ 

2,16 

кредиту 

ЄКТС 

Опанувала 

впровадження ІКТ в 

діяльності педагогічних 

працівників, 

удосконалила  

педагогічну 

майстерність та 

інклюзивну 

компетентність  

11.06.2020 

ПО 

22518134/ 

1741-20 

Директор 

В.В.Зелюк 

ПОІППО ім. М.В. 

Остроградського 

дистанційна Обласний 

ярмарок 

кращих 

розробок 

навчальних 

матеріалів для 

дистанційного 

компоненту 

освітнього 

процесу в 

закладах 

загальної 

середньої освіти 

20 годин/ 

0,8 

кредиту 

ЄКТС 

Удосконалено 

педагогічні 

компентності щодо 

впровадження 

дистанційного 

навчання та підвищено 

рівень цифрової 

компетентності 

21.12.2020 

Сертифікат 

№ 06345  

Реєстрацій

ний № 

6345  

Директор  

В.В.Зелюк 

8. Давиденко 

Наталія 

Миколаївна, 

учитель 

української 

мови і 

література 

 

ТОВ «На Урок» 

 

дистанційна Онлайн-тести 

«На Урок» для 

дистанційної 

роботи». 

 

 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Компетенції: 

інноваційність, 

інформаційно-

комунікативна, 

навчання впродовж 

життя. 

30.03.2020 

№  В 256-

265350 

Директор ТОВ 

«На Урок» 

Перепелиця 

Д.О. 

 

Центр 

прогресивної 

освіти «Генезум» 

дистанційна Особливості 

викладання 

української та 

іноземної мови в 

5 години/ 

0,10 

кредитів 

ЄКТС 

Поглибила практичні і 

теоретичні знання і 

навички з викладання 

української мови. 

04.05.2020р

0І768341 

Директо центру 

Владислав 

Дрібас 
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школі: теорія та 

практика 

ТОВ «Всеосвіта» дистанційна Підвищення 

рівня цифрової 

грамотності 

педагогічних 

працівників. 

Можливості 

платформи 

«Всеосвіта» для 

дистанційного 

навчання 

4 години/ 

0,12 

кредиту 

ЄКТС 

Підвищила рівень 

цифрової грамотності, 

покращила організацію 

власного дистанційного 

навчання. 

04.05.2020р

VX227809 

Директор ТОВ 

«Всеосвіта» 

Л.А.Литвиненко 

 

Автор вебінару 

І.М.Литвиненко 

НАПН України. 

Кафедра 

ЮНЕСКО 

 

дистанційна Проблеми 

дистанційного 

навчання в 

умовах пандемії. 

Рекомендації 

міжнародних 

організацій 

1 година/ 

0,03 

кредиту 

ЄКТС 

Поглибила знання про  

сервіси для проведення 

онлайн-зустрічей чи 

веб-сервісів для 

створення і поширення 

завдань для учнів 

безпаперовим шляхом. 

04.05.2020р

№UCW-04-

05-2020-35 

Керівник 

кафедри 

ЮНЕСКО 

Галина Сотська, 

Автор  вебінару 

Людмила 

Дяченко 

ГО «Прометеус» 

 

дистанційна Осмислені й 

переосмислені 

15 годин/ 

0,5 

кредита 

ЄКТС 

Дізналася про  

найновіші тенденції  

підходів до вивчення й 

інтерпретації текстів та 

біографій письменників 

творів шкільної 

програми. 

06.12.2020 

№ 18650 

Директор ГО 

«Прометеус» 

Вікторія 

Примаченко, 

Олеся 

Островська –

Люта, 

 

Михайло 

Войцехівський 

ТОВ «На Урок» 

 

дистанційна Лайфхаки для 

формування 

ключових умінь 

педагога ХХІ 

століття. 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Компетенції: 

інноваційність, 

професійні, навчання 

впродовж життя. НУШ, 

Наскрізні навички, 

20.12.2020р

№ В391-

265350 

Директор ТОВ 

«На Урок» 

Перепелиця 

Д.О. 
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 Практичні прийоми 

ТОВ «На Урок» 

 

дистанційна Онлайн-сервіси 

для організації 

дистанційного та 

змішаного 

навчання дітей з 

ООП. 

 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Компетенції: інклюзивна, 

професійні, 

інформаційно-

комунікаційна. Напрями: 

«ІКТ», «Інклюзивна 

освіта», «Практичні 

прийоми» 

22.12.2020р

№ В387-

265350 

Директор ТОВ 

«На Урок» 

Перепелиця 

Д.О. 

 

ТОВ «Всеосвіта» дистанційна Домашні 

завдання та 

уроки онлайн – 

нові цифрові 

інструменти для 

ефективного 

управління 

навчанням 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Поглибила знання та 

навички з алгоритмами 

роботи у класному 

онлайн-журналі; 

навчилася 

використовувати 

онлайн-завдання для 

доступного викладання 

матеріалу та контролю 

рівня засвоєного 

матеріалу. 

23.12.2020р

.НХ627087 

Директор ТОВ 

«Всеосвіта» 

І.М.Литвиненко 

 

Автор вебінару 

Л.А.Литвиненко 

9. Дмитрієнко 

Юрій 

Михайлович, 

учитель історії, 

правознавства 

ПОІППО  імені 

М.В. 

Остроградського 

очна  Курси 

підвищення 

кваліфікації за 

категорією: 

учитель історії 

та суспільних 

дисциплін  

108годин/ 

3,6 

кредиту 

ЄКТС 

Опанував курс 

Філософія освіти ХХІ 

століття. 

Теоретично та 

практично вдосконалив 

знання про педагогічну 

майстерність та 

інклюзивну 

компетентність 

працівників освіти 

Поширив свої знання з 

законодавства про 

освіту та охорону 

праці. 

19. 10. 2020  

ПО 

22518134/3

489-20 

Директор  

В. Зелюк 
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Удосконалив знання 

про організаційно- 

педагогічні засади 

розвитку професійних 

компетентностей 

педагогічних 

працівників. 

Удосконалив вміння та 

навички про 

використання ІКТ в 

діяльності педагогічних 

працівників 

10 Єфименко 

Наталія 

Олексіївна, 

учитель 

математики 

ПУЕТ онлайн Сучасні освітні 

практики як 

засіб інновацій в 

період 

дистанційного 

навчання 

3годин/ 

0,1 кредит 

ЄКТС 

Набула 

компетентностей: 

інноваційність, 

інформаційно-

комунікаційна, 

цифрова, предметна за 

напрямами «Наскрізні 

навички», «ІКТ», 

«Практичні прийоми» 

12.12.2020 Ректов вищиго 

навчального 

закладу ПУЕТ 

Нестуля О.О. 

ПНПУ імені 

В.Г.Короленка 

денна Магістратура. 

Психолого-

педагогічний 

факультет  

 Спеціальна освіта 

(Логопедія. Спеціальна 

психологія). Ступінь: 

магістр 

30.12.2020  

11 Зермакова 

Євгенія 

Михайлівна, 

педагог - 

організатор 

ПОІППО ім. 

М.В.Остроградсь

кого 

очна Впровадження 

фізкультурно-

масового заходу 

«Сool game» в 

закладах 

загальної 

середньої освіти 

6 годин/ 

0.2 кредит 

ЄКТС 

Навчилася 

впроваджувати 

інноваційні підходи до 

проведення уроків 

фізичної культури 

13.01.2020 

№ 00023 

Директор 

ПОІППО 

В.В. Зелюк 

ТОВ 

«Інститут 

Очна, 

тренінг 

Соціальні та 

емоційні 

30 годин/ 

1 кредит 

Опанувала основні 

поняття, методи та 

04.02.2020 

№ 8882 

Директор 

інституту 
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соціально-

емоційної освіти» 

компетентності 

ХХІ століття 

ЄКТС способи впровадження 

соціально-емоційного 

навчання в освітньому 

процесі 

соціально-

емоційної 

освіти 

Кравченко В.Є 

ТОВ «На Урок» дистанційна Робота з дітьми з 

розладами 

аутистичного 

спектру в 

інклюзивному 

класі 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Навчилася визначати 

фізіологічні ознаки 

дітей з розладами 

аутистичного спектру і 

проводити з ними 

педагогічне 

обстеження, дізналася 

про способи та 

особливості організації 

навчально-виховного 

процесу, а також 

отримала досвід 

проведення корекційни

х вправ для дітей з 

РАС.  

28.03.2020 

№ 

В24090163

1 

Директор ТОВ 

«На Урок» 

Перепелиця 

Д.О. 

ПОІППО ім. 

М.В.Остроградсь

кого 

дистанційна Підвищення 

кваліфікації за 

категорією 

педагог-

організатор 

72 годин/ 

2,4 

кредитів 

ЄКТС 

Теоретично та 

практично 

вдосконалила  знання 

відповідно до програми 

курсів 

17.12.2020  

ПО 

22518134/ 

4838-20 

Директор 

ПОІППО 

В.В. Зелюк 

12 Караван  

Інна 

Миколаївна, 

учитель 

фізкультури 

ГО 

«ЕДЮКЕЙШНА

Л ЕРА» 

(«ЕДЕРА») 

 

дистанційна Робота вчителів 

початкових 

класів з дітьми з 

особливими 

освітніми 

проблемами 

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

Навчилася опановувати 

теоретичні і практичні 

знання для роботи в 

інклюзивному класі. 

Опанувала нові 

методики роботи з 

дітьми. 

20.12.2020 Ольга Семко, 

Володимир 

Брискін, 

Директор«ЕДЮ

КЕЙШНАЛ 

ЕРА» Ілля 

Філіпов 

13 Келемеш 

Любов 

Володимирівна, 

ПОІППО ім. М.В. 

Остроградського 

денна Філософія освіти 

XXI століття 

 

8 годин 

 

 

Навчилася моделювати 

освітнє середовище 

відповідно до потреб 

05.03.2020 

ПО 

22518134/ 

Директор  

В. В. Зелюк 
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учитель 

початкових 

класів 

Теорія і 

практика 

вдосконалення 

педагогічної 

майстерності та 

інклюзивної 

компетентності 

працівників 

освіти. 

 

Законодавство 

про освіту та 

охорона праці. 

 

Організаційно-

педагогічні 

засади розвитку 

професійних 

компетентностей 

педагогічних 

працівників 

 

ІКТ в діяльності 

педагогічних 

працівників 

6 годин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 години 

 

 

50 годин 

 

 

 

 

 

 

 

4 години 

 

 

 

 

72 

години/ 

2,4 

кредита 

ЄКТС 

учасників освітнього 

процесу; 

 здійснювати підбір 

психологічно і 

педагогічно доцільних 

технологій 

навчання, проводити 

оцінку технологій 

навчання; 

 розв’язувати складні 

задачі і проблеми у 

певній галузі 

професійної діяльності 

або у процесі навчання, 

що передбачає 

проведення досліджень 

та/або здійснення 

новацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог;  
приймати рішення у 

складних і 

непередбачуваних 

умовах, що потребує 

застосування нових 

підходів і 

прогнозування; 

володіти засобами 

оптимізації 

педагогічного 

спілкування; 

0738-20 

14 Кобозєва 

Людмила 

ГО «Прометеус» 

 

дистанційна Медіаграмотніст

ь для освітян 

60 год/  

2 кредити 

Навчилася розрізняти 

психологічні засади 

03.04.2020 

№ 

Директор ГО 

«Прометеус» 
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Олександрівна, 

заступник 

директора з 

НВР, учитель 

історії 

ЄКТС медіа грамотності, 

виокремлювати 

завдання медіаосвіти у 

школі, використовувати 

можливості медіа для 

професійної діяльності, 

спілкуватися із 

журналістами та давати 

інтерв’ю, 

використовувати 

світовий та український 

досвід медіаосвіти 

1865a63a5b

054a928fbc

ad73af0015

0d 

Вікторія 

Примаченко, 

Сергій 

Горбачов, 

Любов 

Найдьонова 

Програма 

професійного 

розвитку  

Магістральний 

міні-EdCamp 

Poltava 

очна «Ми змінюємо 

освіту, освіта 

змінює нас» 

8 годин/ 

2,4 

кредиту 

ЄКТС  

Ознайомилася з 

інструментами для 

ефективного навчання: 

гаджет як засіб 

комунікації та 

демонстрації прийомів 

роботи; онлайн-тести у 

нашому телефоні. 

Сертифікат  

№ MINI-

EDCAMP 

Poltava 

122/2020 

16.01.2020 

Координатори 

(не)конференції  

Олена 

Голтвяниця 

Олена Промська 

15 Кос  

Віта 

Василівна, 

учитель 

початкових 

класів 

ПОІППО  ім. 

М.В.Остроградсь

кого 

 

 

очно-

дистанційна 

Підвищення 

кваліфікації за 

категорією 

Вчителі 

початкових 

класів з 

проблеми 

«Теоретико-

методологічні 

аспекти 

навчання учнів 

із порушеннями 

психофізичного 

розвитку в 

108 

годин/ 

3.6 кредит 

ЄКТС 

Вивчала  основні 

аспекти вирішення 

проблеми 

перспективності та 

наступності  в роботі 

дошкільного 

навчального закладу та 

початкової школи, 

шляхи забезпечення 

ефективного контролю 

та оцінювання 

навчальних досягнень 

учнів початкових 

класів. Формувальне 

09.07.2020 

ПО 

22518134/ 

2577-20 

Директор 

В.Зелюк 
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умовах 

інклюзивного 

(індивідуального

) навчання» 

оцінювання. 

16 Котьман 

Марина 

Валеріївна, 

учитель 

англійської 

мови 

Dinternal 

Education 

очна Створення 

автентичного 

освітнього 

середовища як 

дієвий шлях 

збільшення 

ефективності 

навчального 

процесу 

2 години/ 

0,07 

кредита 

ЄКТС 

Усвідомила важливість 

створення 

автентичного 

освітнього середовища, 

в якому навчання 

базується на реальних 

ситуаціях та 

особистому досвіді 

26.02.2020 

№ DE-15-

2602202016

-2017 

Методист ТОВ 

«Дінтернал 

Ед’юкейшн» 

Генадій Білоус 

Dinternal 

Education 

дистанційна Інтерактивні 

компоненти 

навчання 

англійської дітей 

та підлітків 

1 година/ 

0,03 

кредита 

ЄКТС 

Поглибила свої знання 

та поповнила базу 

інтерактивних 

компонентів навчання 

англійської мови 

03.04.2020 

№ DE-30-

0304202012

-2017 

Методист ТОВ 

«Дінтернал 

Ед’юкейшн» 

Юлія Киянець 

Dinternal 

Education 

дистанційна Інтеграція 

елементів 

екзаменаційної 

підготовки до 

ЗНО з 

англійської у 

загальну 

навчальну 

програму 

2 години/ 

0,07 

кредита 

ЄКТС 

Поглибила свої знання 

щодо методів й 

прийомів підготовки 

учнів до ЗНО. Взяла на 

озброєння низку 

лайфхаків. 

28.10.2020 

№ DE-15-

2810202013

-2017 

Методист ТОВ 

«Дінтернал 

Ед’юкейшн» 

Юлія Киянець 

ПОІППО ім. М.В. 

Остроградського 

дистанційна Участь в 

Обласному 

ярмарку кращих 

розробок 

навчальних 

матеріалів для 

дистанційного 

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

Удосконалено 

педагогічні 

компетентності щодо 

впровадження 

дистанційного 

навчання та підвищено 

рівень цифрової 

21.12.2020 

№ 06306 

Директор 

Віталій Зелюк 
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компоненту 

освітнього 

процесу в 

закладах 

загальної 

середньої освіти 

(онлайн) 

компетентності, посіла 

3 місце в конкурсі 

17 Куторжевська 

Оксана 

Анатоліївна, 

учитель 

початкових 

класів 

ГО 

«ЕДЮКЕЙШНА

Л ЕРА» 

(«ЕДЕРА»)  

МОН  

ГО «Освіторія» 

дистанційна Онлайн-курс для 

вчителів 

початкової 

школи 

60 годин/ 

2 кредити 

ЄКТС 

Ознайомилась із новим 

Державним стандартом 

початкової освіти та 

методиками 

компетентністного 

навчання.  

05.04.2020

№ 0а21 

Ілля Філіпов, 

керівник студії 

онлайн-освіти 

EdEra 

ГО 

«ЕДЮКЕЙШНА

Л ЕРА» 

(«ЕДЕРА»)  

ГО  «Смарт 

Освіта» 

дистанційна Робота вчителів 

початкових 

класів з дітьми з 

особливими 

освітніми 

потребами» 

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

Опанувала теоретичні і 

практичні знання для 

роботи в інклюзивному 

класі  

05.04.2020 

№ 7bba 

Ольга Семко, 

укладачка курсу 

Володимир 

Брискін, 

координатор 

курсу 

ГО 

«ЕДЮКЕЙШНА

Л ЕРА» 

(«ЕДЕРА»)  

ГО  «Смарт 

Освіта» 

дистанційна Участь батьків у 

організації 

інклюзивного 

навчання 

3 години/ 

0,1 

кредиту 

ЄКТС  

Опанувала теоретичні і 

практичні знання з 

заявленої теми 

05.04.2020 

№ 7e42 

Ольга Семко, 

укладачка курсу 

Володимир 

Брискін, 

координатор 

курсу 

ГО 

«ЕДЮКЕЙШНА

Л ЕРА» 

(«ЕДЕРА»)  

ГО  «Смарт 

Освіта» 

дистанційна Домедична 

допомога 

3 години/ 

0,1 

кредиту 

ЄКТС  

Опанувала теоретичні і 

практичні знання з 

заявленої теми 

05.04.2020 

№ 8808 

Ольга Семко, 

укладачка курсу 

Володимир 

Брискін, 

координатор 

курсу 

ТОВ «Всеосвіта» дистанційна Використання 

онлайн-тестів 

для організації 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

Отримала практичні та 

теоретичні знання та 

навички згідно з темою 

31.03.2020 

№ZQ03645

4 

Директор ТОВ 

«Всеосвіта» 

І.М.литвиненко 
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дистанційного 

навчання в 

умовах 

карантину 

ЄКТС  вебінару 

ТОВ «На Урок» дистанційна Створення 

онлайнового 

освітнього 

середовища  під 

час карантинних 

заходів 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Набула 

компетентностей, 

передбачених 

стандартами освіти: 

інноваційність, 

інформаційно – 

комунікаційна, 

цифрова 

30.03.2020 

№ В242-

724033 

Директор ТОВ 

«На Урок» 

Д.О.Перепелиця 

ТОВ «На Урок» дистанційна Онлайн-тести 

«На Урок» для 

дистанційної 

роботи 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Набула 

компетентностей, 

передбачених 

стандартами освіти: 

інноваційність, 

інформаційно – 

комунікаційна, 

цифрова 

30.03.2020 

№ В256-

724033 

Директор ТОВ 

«На Урок» 

Д.О.Перепелиця 

18 Ліннікова 

Оксана 

Миколаївна, 

соціальний 

педагог 

ПОІППО ім.. 

М.В.Остроградсь

кого 

дистанційна Створення 

інклюзивно-

освітнього 

середовища для 

реалізації 

концептуальних 

засад Нової 

української 

школи. 

2 години/ 

0,07 

кредит 

ЄКТС 

Удосконалено знання 

щодо супроводу дітей з 

особливими освітніми 

потребами, створення 

інклюзивно освітнього 

середовища за 

принципами 

універсального дизайну 

в закладах загальної 

середньої освіти. 

23.04.2020 Директор 

В.В.Зелюк 

ПОІППО ім.. 

М.В.Остроградсь

кого 

дистанційна Підвищення 

кваліфікації за 

категорією 

соціальний 

72 години 

/2,4 

кредиту  

ЄКТС 

Теоретично та 

практично 

вдосконалила  знання 

відповідно до програми 

02.07..2020  

ПО 

22518134/ 

2351-20 

Директор 

ПОІППО 

В.В. Зелюк 
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педагог курсів 

ПОІППО ім.. 

М.В.Остроградсь

кого 

дистанційна Підвищення 

кваліфікації за 

категорією 

асистент учителя 

закладу освіти з 

інклюзивним 

навчанням 

72 години 

/ 2,4 

кредиту  

ЄКТС 

Теоретично та 

практично 

вдосконалила  знання 

відповідно до програми 

курсів 

19.11..2020  

ПО 

22518134/ 

4212-20 

Директор 

ПОІППО 

В.В. Зелюк 

19

. 

Мерефа 

Світлана 

Іванівна, 

учитель 

української 

мови і 

літератури 

ГО 

«ЕДЮКЕЙШНА

Л ЕРА» («EdEra») 

дистанційна Бери й роби 20 годин/  

0,66 

кредиту 

ЄКТС 

Навчилася ефективно 

організувати 

навчальний процес: 

складання коміксів, 

ментальних мап, 

проведення квестів, 

організація настільних 

ігор для учнів, 

проведення уроків 

толерантності, 

побудова 

інформаційних промов. 

Діти і ґаджети . 

12.01.2020, 

№ 24710f8 

Керівник студії 

онлайн-освіти  

EdEra Ілля 

Філіпов, Голова 

ГС «Освіторія» 

Зоя Литвин, 

Керівник 

напрямку 

персональних 

комп’ютерів 

Микола 

Антонюк 

ГО «Прометеус» 

 

дистанційна Осмислені й 

переосмислені 

15годин/ 

0,5 

кредиту 

ЄКТС 

Ознайомилася з 

багатогранною 

інформацією  про 

Г.Сковороду, Лесю 

Українку, 

Т.Г.Шевченка, П. 

Тичину,  

М. Рильського, М. 

Хвильового, О. 

Кобилянську, 

І.Я.Франка, В.Стуса, 

О.Довженка, 

 М. Бажана. 

08.02.2020,  

№ 5е8е 

Генеральний 

директор ДП 

«Національний 

культурно-

мистецький та 

музейний 

комплекс 

«Мистецький 

арсенал» Олеся 

Островська - 

Люта, директор 

ІППО 

Київського 
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університету 

імені Бориса 

Грінченка 

Михайло 

Войцехівський 

ГО «Прометеус» 

 

дистанційна  Критичне 

мислення для 

освітян 

30 годин/ 

1 кредит  

ЄКТС 

Усвідомила, навіщо  

потрібне критичне 

мислення вчителям і 

учням. Як бути 

успішним? Як будувати 

навчальну дискусію?  

Як бути 

медіаграмотною 

людиною? Як  

розпізнати фейк.? На 

всі ці запитання можна  

знайти відповідь під 

час  онлайн-навчання. 

22.02.2020 

№ Ob02 

Доктор 

педагогічних 

наук Сергій 

Терно, кандидат 

філософських 

наук Наталія 

Степанова, 

журналіст 

Сергій Горбачов 

ГО 

«ЕДЮКЕЙШНА

Л ЕРА» («EdEra») 

дистанційна З місця в карʼєру 5 годин/ 

0,17 

кредиту 

ЄКТС  

Як стати успішною 

людиною. Професійна 

карʼєра. 

1/18/2020 Керівник 

онлайн-студії 

«EdEra» Ілля 

Філіпов, 

виконавча 

директорка 

Фонду Олени 

Пінчук Ольга 

Руднєва 

ГО 

«ЕДЮКЕЙШНА

Л ЕРА» («EdEra») 

дистанційна Про 

дистанційний та 

змішаний 

формати 

навчання 

50 годин/ 

1,65 

кредиту 

ЄКТС 

Як організувати 

дистанційне та змішане 

навчання, про 

організацію безпечного 

простору для навчання 

в умовах пандемії, 

організація роботи ДН 

05.10.2020, 

№ 7ad9c93 

т.в.о. Міністра 

освіти і науки 

України Сергій 

Шкарлет 

Керівник 

онлайн-студії 

«EdEra» Ілля 
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для дітей з особливими 

освітніми потребами, 

електронні освітні 

ресурси для ДН. 

Методи навчання у 

дистанційному форматі 

для учнів базової та 

профільної школи 

Філіпов 

Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі 

дистанційна, 

інтернет- 

івент 

Сучасні освітні 

практики як 

засіб інновацій в 

період 

дистанційного 

навчання 

3 години / 

0, 1 

кредиту 

ЄКТС 

Підвищила 

кваліфікацію та набула 

компетентностей, 

передбачених 

стандартами освіти: 

інноваційність, 

інформаційно-

комунікаційна, 

цифрова, предметна за 

напрямами «Наскрізні 

навички», «ІКТ», 

«Практичні прийоми». 

12.12.2020 

№ ПК 

01597997\0

1554-2020 

Ректор Вищого 

навчального 

закладу 

Укоопспілки 

«Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі» 

О.О. Нестуля 

20 Муха 

Олександр 

Васильович, 

учитель 

фізкультури 

ТОВ 

«Інститут 

соціально-

емоційної освіти» 

Очна, 

тренінг 

Соціальні та 

емоційні 

компетентності 

ХХІ століття 

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

Опанувала основні 

поняття, методи та 

способи впровадження 

соціально-емоційного 

навчання в освітньому 

процесі 

04.02.2020 

№ 8884 

Директор 

інституту 

соціально-

емоційної 

освіти 

Кравченко В.Є 

21 Наваріч 

Наталія 

Дмитрівна, 

учитель хімії 

ТОВ 

«Інститут 

соціально-

емоційної освіти» 

 

Очна,тренінг Соціальні та 

емоційні 

компетентності 

ХХІ століття. 

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

Пройшла навчання на 

тренінгу із 

застосування 

навчально-методичного 

комплексу « Соціальні 

та емоційні 

компетентності ХХІ 

століття» та опанувала 

04.02.2020 

№ 8883 

Директор 

інституту 

соціально-

емоційної 

освіти 

Кравченко В.Є 
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основні поняття, 

методи та способи 

впровадження СЕН в 

освітньому процесі. 

ПОІППО ім. М.В. 

Остроградського 

дистанційна Підвищення 

кваліфікації за 

категорією 

учитель 

природознавства 

72години/ 

2,4 

кредити 

ЄКТС 

Опанувала 

впровадження ІКТ в 

діяльності педагогічних 

працівників, 

удосконалила  

педагогічну 

майстерність та 

інклюзивну 

компетентність . 

28.05.2020 

№ ПО 

22518134/ 

1526-20 

Директор 

В.В.Зелюк 

22 Нерябова Інна 

Миколаївна, 

асистент 

учителя 

інклюзивного 

класу 

ТОВ «На Урок» дистанційна Особливості 

дистанційного 

навчання дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами» 

2 годин/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Набула 

компетентностей 

передбачених 

стандартами освіти: 

професійні, 

інформаційно-

комунікаційна, 

інклюзивна » за 

напрямами «ІКТ», 

«Інклюзивна освіта», 

«НУШ» 

15.04.2020 

№ В266-

1048790 

Директор 

Перепелиця 

Д.О.  

ТОВ «На Урок» дистанційна Онлайн-тести: 

принципи 

успішної 

взаємодії під час 

дистанційного 

навчання 

2 годин/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Набула 

компетентностей 

передбачених 

стандартами освіти: 

інноваційність, 

інформаційно-

комунікаційна, 

навчання впродовж 

життя за напрямом 

«ІКТ» 

22.04. 2020  

№ В272-

1048790 

Директор  

Перепелиця 

Д.О. 

Автор вебінару  

Цукор Любов 
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ПОІППО  ім. 

М.В.Остроградсь 

кого  

дистанційна  Підвищення 

кваліфікації 

учителів 

початкових 

класів з 

упровадження 

нового 

Державного 

стандарту 

початкової 

освіти 

30 годин/ 

1кредит 

ЄКТС 

Удосконалено знання: 

сучасних тенденцій 

розвитку освіти; 

нормативно-правових 

документів у сфері 

початкової освіти; 

особливостей 

освітнього процесу в 

початковій школі; 

інклюзивної освіти. 

Розвинено вміння: 

реалізації 

компетентнісної  

парадигми навчання та 

інтеграційного підходу 

в навчанні молодших 

школярів; 

конструювати та 

реалізувати програми 

навчання молодших 

школярів із 

використанням 

різноманітних методів, 

форм і технологій, 

діагностувати освітній 

процес і складати 

індивідуальні освітні 

маршрути для 

становлення учня як 

особистості та 

громадянина; керувати 

проєктною діяльністю 

школярів; проєктувати 

власну програму 

27.11.2020  

№ 06092 

Директор 

В.В.Зелюк 
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професійно-

особистісного 

зростання. 

23 Олійник  

Таїсія  

Іванівна, 

учитель 

математики 

ТОВ 

«Інститут 

соціально-

емоційної освіти» 

 

Очна,тренінг Соціальні та 

емоційні 

компетентності 

ХХІ століття. 

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

Пройшла навчання на 

тренінгу із 

застосування 

навчально-методичного 

комплексу « Соціальні 

та емоційні 

компетентності ХХІ 

століття» та опанувала 

основні поняття, 

методи та способи 

впровадження СЕН в 

освітньому процесі. 

04.02.2020 

№ 8885 

Директор 

інституту 

соціально-

емоційної 

освіти 

Кравченко В.Є 

ТОВ «Академія 

цифрового 

розвитку» 

дистанційно Ефективні 

рішення 

GOOGLE 

FOREDUCATIO

N для хмарної 

взаємодії 

15 годин/ 

0,5 

кредити 

ЄКТС 

Засвоєна освітня 

програма підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників «Ефективні 

рішення GOOGLE 

FOREDUCATION для 

хмарної взаємодії», 

удосконалена 

професійна 

компетентність 

(цифровий компонент) 

24.11.2020 

№ БС-

05556 

Директор ТОВ 

«Академія 

цифрового 

розвитку» 

Антоніна Букач 

24 Пшичкін  

Іван 

Анатолійович, 

керівник гуртка 

ТОВ 

«Інститут 

соціально-

емоційної освіти» 

 

Очна,тренінг Соціальні та 

емоційні 

компетентності 

ХХІ століття. 

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

Пройшла навчання на 

тренінгу із 

застосування 

навчально-методичного 

комплексу « Соціальні 

та емоційні 

компетентності ХХІ 

04.03.2020  

№ 8887 

Директор 

Інституту 

соціально-

емоційної 

освіти  

В.Є.  Кравченко 

Національний 
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століття» та опанувала 

основні поняття, 

методи та способи 

впровадження СЕН в 

освітньому процесі. 

тренер Lions 

Quest в Україні 

Л.О. Курбакова 

Координатор 

програми Lions 

Quest в Україні 

С.І. Денісенко  

25 Пшичкіна – 

Фирсова  

Дар’я 

Анатоліївна, 

практичний 

психолог 

ТОВ 

«Інститут 

соціально-

емоційної освіти» 

 

Очна,тренінг Соціальні та 

емоційні 

компетентності 

ХХІ століття. 

30 годин/ 

1кредит 

ЄКТС 

Опанувала основні 

поняття, методи та 

способи впровадження 

СЕН в освітньому 

процесі 

04.03.2020  

№ 8888 

Директор 

Інституту 

соціально-

емоційної 

освіти  

В.Є.  Кравченко 

Національний 

тренер Lions 

Quest в Україні 

Л.О. Курбакова 

Координатор 

програми Lions 

Quest в Україні 

С.І. Денісенко  

ТОВ «Всеосвіта» Дистанційна, 

вебінар 

Немовленнєва 

дитина в 

інклюзивному 

просторі 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Отримала теоретичні і 

практичні знання та  

навички згідно з темою 

вебінара. 

04.02.2020 

КТ115884 

Директор ТОВ 

«Всеосвіта» 

І.М. 

Литвиненко 

М.С. Чайка 

Авторка 

вебінара, 

методист та 

експерт 

консалтингової 

агенції  для 

освітян «Центр 

компетенцій» 
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ТОВ «Всеосвіта» Дистанційна, 

вебінар 

Синдром 

гіперактивності  

і дефіциту уваги 

учнів 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Отримала теоретичні і 

практичні знання та  

навички згідно з темою 

вебінара. 

03.03.2020 

ВС443518 

Директор ТОВ 

«Всеосвіта» 

І.М. 

Литвиненко 

О.Ю. Грищук   

Авторка 

вебінару, 

корекційний 

педагог і 

практичний 

психолог, 

засновниця 

освітнього 

простору 

«Скриня» 

ТОВ «Всеосвіта» Дистанційна, 

вебінар 

Організація 

навчання та 

дозвілля під час 

карантину: 

корисні 

матеріали на 

допомогу 

педагогу» 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Отримала теоретичні і 

практичні знання та  

навички згідно з темою 

вебінара. 

26.03.2020 

UC074514 

Директор ТОВ 

«Всеосвіта» 

І.М. 

Литвиненко 

Л.А. 

Литвиненко  

Авторка 

вебінару, 

головна 

редакторка, 

співзасновниця 

проєкту 

«Всеосвіта» 

ТОВ «Всеосвіта» Дистанційна, 

вебінар 

Підтримка дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами: 

практичні 

поради 

2 години/ 

0,06 

кредитів 

ЄКТС 

Отримала теоретичні і 

практичні знання та  

навички згідно з темою 

вебінара. 

27.03.2020 

WF250111 

 

Директор ТОВ 

«Всеосвіта» 

І.М. 

Литвиненко 

А.Б. Скоріков 

Автор вебінара, 
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член правління 

БФ «Асоціація 

батьків дітей з 

аутизмом» 

ТОВ «Всеосвіта» Дистанційна, 

вебінар 

Страхи і тривоги 

у підлітків. 

Причини 

виникнення та 

алгоритм 

подолання» 

2 години/ 

0,06 

кредитів 

ЄКТС 

Отримала теоретичні і 

практичні знання та  

навички згідно з темою 

вебінара. 

02.04.2020 

FX056719 

 

Директор ТОВ 

«Всеосвіта» 

І.М. 

Литвиненко 

О.О. 

Литвиненко 

Авторка 

вебінара, доцент 

кафедри 

практичної 

психології 

Київського 

університету 

імені Бориса 

Грінченка 

когнітивно-

поведінковий 

психотерапевт 

26 Романова 

Наталія 

Василівна, 

асистент 

учителя 

інклюзивного 

класу 

ГО «Прометеус» 

 

дистанційна Критичне 

мислення для 

освітян 

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

Опанувала навички 

критичного мислення, 

які дають змогу не 

потонути в 

інформаційній лавині, 

не піддатися 

маніпуляціям, 

допомагають приймати 

зважені рішення та 

відстоювати їх. 

Критичне мислення 

допомагає в пошуку 

17.01.2020 

№ аа71 

Сергій Терно, 

д.пед.н.,  

Наталія 

Степанова, 

к.філос.н,  

Сергій 

Горбачов, 

журналіст, 

редактор, 

викладач 

медіаграмотнос

ті на платформі 
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нових шляхів 

вирішення проблем. 

масових 

відкритих 

онлайн-

курсів Promethe

us 

ГО «Прометеус» 

 

дистанційна Медіаграмотніст

ь: практичні 

навички 

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

Опанувала практичні 

навички та звички, які 

допоможуть критично 

сприймати 

повідомлення різних 

медіа: традиційних, 

соціальних мереж, 

зовнішньої реклами, 

партизанського 

маркетингу. 

06.02.2020 

№ fa61 

Євген Магда, 

доцент кафедри 

видавничої 

справи та 

редагування 

Київського 

політехнічного 

інституту імені 

Ігоря 

Сікорського 

через 

платформу 

масових 

відкритих 

онлайн-

курсів Promethe

us   

ТОВ «Всеосвіта» дистанційна Співпраця  

асистента 

вчителя з 

педагогами: 

супровід 

інклюзивного 

навчання в 

сучасних умовах 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Ознайомилась з 

основними формами й 

методами співпраці 

асистента вчителя з 

педагогами та 

спеціалістами, 

залученими до 

корекційно-розвиткової 

роботи з дітьми з ООП. 

18.12.2020 

№ 

JS765991 

О.С.Черниш, 

авторка 

вебінару, 

психологиня в 

галузі розвитку 

емоційного 

інтелекту, 

корекції 

невротичних 

розладів, 

наслідків 

психол.травми 
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та проблем 

розвитку 

особистості, 

арт-терапевтка, 

І.М.Литвиненко

, директор ТОВ 

«Всеосвіта» 

27 Романчук 

Роман 

Станіславович, 

учитель 

географії 

ТОВ «На Урок» дистанційна Викладання 

географії в 

умовах 

дистанційного 

навчання 

2 години/ 

0,07 

кредиту 

ЄКТС 

«ІКТ», «Предметне 

навчання». набув 

компетентностей, 

передбачених 

стандартами освіти у 

галузі природничих 

наук, техніки і 

технологій, 

інформаційно – 

комунікаційна, 

цифрова 

28.03.2020 

№ В246-

158070 

Директор ТОВ 

Перепелиця 

Д.О. 

Автор вебінару 

Демчук-

Маригіна Д. 

ГО 

«ЕДЮКЕЙШНА

Л ЕРА» («EdEra») 

дистанційна Бери й роби 

(освіта для 

вчителів) 

20 годин/  

0,7 

кредиту 

ЄКТС 

Навчився методикам 

змішаного навчання, 

опанував нові формати 

викладання: комікси, 

артбуки, настільки ігри, 

ґаджети, квести, 

психологічні ігри, 

рефлексії, візуальне 

мистецтво, промови, 

ментальні мапи й 

логічні схеми, 

інструменти для 

креативного аналізу 

26.04.2020 

№ 0648 

Керівник студії 

онлайн-освіти 

EdEra Ілля 

Філіпов,  

голова ГС 

«Освіторія» 

Зоя Литвин, 

Микола 

Антонюк 

ГО «Прометеус» дистанційна Критичне 

мислення для 

освітян  

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

Навчився відрізняти 

навчання критичного 

мислення від його 

28.11.2020 

№ 930 

Директор ГО 

«Прометеус» 

Вікторія 
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імітації, визначати 

сфери, де критичне 

мислення стане в 

пригоді, розпізнавати 

властивості критичного 

мислення, 

застосовувати стратегії 

та процедури 

критичного мислення, 

створювати належні 

умови для розвитку 

критичного мислення 

учнів 

Примаченко, 

Сергій Терно, 

Наталія 

Степанова, 

Сергій Горбачов 

Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі 

дистанційна Сучасні освітні 

практики як 

засіб інновацій в 

період 

дистанційного 

навчання 

(наскрізні 

навички, ІКТ, 

практичні 

прийоми) 

 

3 годин/ 

0,1 кредит 

ЄКТС 

Ознайомився з 

сучасними освітніми 

інноваційними 

технологіями та 

практичним досвідом їх 

використання під час 

організації змішаного 

навчання.  

Набув 

компетентностей, 

передбачених 

стандартами освіти: 

інноваційність, 

інформаційно-

комунікаційна, 

цифрова, предметна 

12.12.2020

№ ПК 

01597997\0

1654-2020 

Ректор  

О. О. Нестуля 

ПОІППО ім. М.В. 

Остроградського 

дистанційна Участь в 

Обласному 

ярмарку 

кращих 

розробок 

20 годин/ 

0,7 кредит 

ЄКТС 

Удосконалено 

педагогічні 

компентності щодо 

впровадження 

дистанційного 

21.12.2020 

№ 06388 

 

 

 

Директор 

Віталій Зелюк 
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навчальних 

матеріалів для 

дистанційного 

компоненту 

освітнього 

процесу в 

закладах 

загальної 

середньої освіти 

(онлайн) 

навчання та підвищено 

рівень цифрової 

компетентності 

 

 

 

28 Сапронова 

Тетяна 

Михайлівна, 

учитель 

початкових 

класів 

ГО «Прометеус» дистанційна Освітні 

інструменти 

критичного 

мислення 

60 годин/ 

2 кредити 

ЄКТС 

Навчилася мотивувати 

учнів до навчання та 

задовільнити їхні 

освітні потреби 

якнайкраще; 

використовувати 

екзистенціальний 

аналіз В. Франкла  для 

гармонізації освітнього 

середовища та 

забезпечення власного 

емоційного добробуту; 

упорядковувати свою 

активність відповідно 

до важливості справ 

;створювати освітні 

умови для виховання 

успішних та щасливих 

людей; організувати 

екологічний освітній 

процес; доцільно 

добирати засоби 

діагностики 

компетенцій учнів. 

03.04.2020 

№ 7ad 

Сергій Терно  

(доктор 

педагогічних 

наук) 
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ТОВ 

«Інститут 

соціально-

емоційної освіти» 

 

Очна,тренінг Соціальні та 

емоційні 

компетентності 

ХХІ століття. 

30 годин/ 

1кредит 

ЄКТС 

Пройшла навчання на 

тренінгу із 

застосування навчально 

– методичного 

комплексу «Соціальні 

та емоційні 

компетентності XXI 

століття» та опанувала 

основні поняття , 

методи та способи 

впровадження СЕН в 

освітньому процесі. 

04.02.2020 

сертифікат 

№ 8889 

Директор 

Інституту 

соціально – 

емоційної 

освіти  

Кравченко В.Є 

Національний 

тренер Lions 

Quеst в Україні 

Курбакова Л.О. 

Коордінатор 

програми  Lions 

Quеst в Україні 

Денісенко СІ. 

ПОІППО ім. 

М.В.Остроградсь

кого  

дистанційна 

(онлайн), 

семінар - 

практикум 

Створення 

інклюзивно – 

освітнього 

середовища для 

реалізації  

концептуальних 

засад Нової 

української 

школи 

2 години/ 

0,7 

кредиту 

ЄКТС 

Удосконалила знання 

щодо супроводу дітей з 

особливими освітніми 

потребами, створення 

інклюзивного 

освітнього середовища 

за принципами 

універсального дизайну 

в закладах загальної 

середньої освіти 

23 04. 2020 

№ 01777 

Директор 

В.В.Зелюк 

ТОВ «Всеосвіта» дистанційна 

(онлайн), 

вебінар 

Використання 

онлайн – тестів 

для організації 

дистанційного 

навчання в 

умовах 

карантину  

2 години  

0,7 

кредиту 

ЄКТС 

Отримала практичні та 

теоретичні знання та 

навички згідно з темою 

вебінару.  

 

30.03.2020 

HN825405 

Л.А. 

Литвененко  

 (авторка 

вебінара, 

головна 

редакторка, 

співзасновниця 

проекту 

«Всеосвіта» 
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Регіональна (не) 

конференція для 

шкільних 

педагогів 

магістральний 

міні EdCamp 

TRUDOLUB 

очна Школа 

здорового 

глузду. Фінські 

іскри. Прості 

кроки. 

8 годин/ 

0,27 

кредиту 

ЄКТС 

Отримала теоретичні та 

практичні знання про 

фінську освіту (методи 

та прийоми, цікавинки 

навчання) 

21.02.2020 

№ 117 

Координатори  

(не) конференції 

Марія Таран, 

Віктор 

Кульченко 

  

29 Сароян Євгенія 

Григорівна, 

асистент 

учителя 

інклюзивного 

класу 

ГО «Прометеус» дистанційна  Протидія та 

попередження 

булінгу 

(цькуванню) в 

закладах освіти  

80 годин/ 

2,6  

кредитів 

ЄКТС 

Навчилася 

правильно діяти, якщо 

ваша дитина або учень 

стали учасниками 

булінгу (цькування); 

діагностувати наявність 

булінгу (цькування) в 

колективі ; 

вживати заходів, якщо 

ви працюєте в закладі 

освіти та щодня 

стикаєтесь з подібними 

випадками; 

правильно зупиняти та 

попереджувати булінг 

(цькування); 

створювати безпечне 

освітнє середовище, 

вільне від будь-яких 

проявів насильства та 

булінгу(цькунання); 

запроваджувати 

системну протидію 

булінгу (цькування) в 

закладі освіти.           

31.03.2020 

№ 92у2 

Перший 

заступник 

міністра освіти і 

науки України 

Хобзей Павло 

Кузьмович  

ГО«Прометеус»  

Вікторія 

Примаченко    

30 Солодовник 

Анастасія 

ГО 

«ЕДЮКЕЙШНА

дистанційна Про 

дистанційний та 

50 годин/ 

1,65 

Ознайомилася з 

дистанційним та 

19.10.2020 

№ 6aff 

ТВО Міністра 

освіти і науки 



35 
 

Сергіївна, 

асистент 

учителя 

інклюзивного 

класу 

Л ЕРА» («EdEra») змішаний 

формати 

навчання» для 

педагогів та 

керівників шкіл 

кредиту 

ЄКТС 

 

змішаним форматами 

навчання, навчилася 

відрізняти та 

використовувати їх на 

практиці 

Сергій 

Шкарлет, 

Наталія 

Протасова, Ілля 

Філіпов 

31 Сорочан 

Валентина 

Сергіївна, 

директор 

школи, учитель 

зарубіжної 

літератури 

ГО «Платформа 

ОСВІТИ» 

дистанційна, 

практична 

онлайн 

конференція 

 

Професійний 

розвиток 

вчителя. Новітні 

методики 

викладання. 

Робота з 

тривожними 

дітьми. Інклюзія 

з 0. 

6 годин/ 

0,2 кредит 

ЄКТС 

Набула фахових 

компетентностей згідно 

теми конференції 

12.12.2020 

№93327317

4-5v 

Директор 

Ставицька Г.О. 

Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі 

дистанційна, 

інтернет- 

івент 

Сучасні освітні 

практики як 

засіб інновацій в 

період 

дистанційного 

навчання 

3 години / 

0, 1 

кредиту 

ЄКТС 

Підвищила 

кваліфікацію та набула 

компетентностей, 

передбачених 

стандартами освіти: 

інноваційність, 

інформаційно-

комунікаційна, 

цифрова, предметна за 

напрямами «Наскрізні 

навички», «ІКТ», 

«Практичні прийоми». 

12.12.2020 

№ ПК 

01597997\0

1681-2020 

Ректор Вищого 

навчального 

закладу 

Укоопспілки 

«Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі» 

О.О. Нестуля 

32 Сотнікова 

Марина 

Анатоліївна, 

асистент 

учителя 

інклюзивного 

класу 

ТОВ 

«Інститут 

соціально-

емоційної освіти» 

 

очна, 

тренінг 

Соціальні та 

емоційні 

компетентності 

ХХІ століття. 

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

Опанувала основні 

поняття, методи та 

способи впровадження 

СЕН в освітньому 

просторі. 

04.02.2020 

№8891 

Директор 

Інституту 

соціально – 

емоційної 

освіти  

Кравченко В.Є 

Національний 

тренер Lions 
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Quеst в Україні 

Курбакова Л.О. 

Коордінатор 

програми  Lions 

Quеst в Україні 

Денісенко СІ. 

ГО 

«ЕДЮКЕЙШНА

Л ЕРА» («EdEra») 

дистанційна Домедична 

допомога 

3 години/ 

0,1 

кредиту 

ЄКТС 

Опанувала основні 

способи, методи, 

вправи для надання 

першої домедичної 

допомоги учням у разі 

виникнення потреби, у 

навчальному закладі 

29.03.2020 

№ d92c 

Тренер з 

домедичної 

допомоги 

В’ячеслав 

Чорненко 

ТОВ «Всеосвіта» дистанційна Специфіка 

організації 

художньо-

практичної 

діяльності учнів 

на уроках 

інтегрованого 

курсу 

«Мистецтво» 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Дізналася нові методи 

художньо-практичної 

діяльності на уроках 

образотворчого 

мистецтва і мистецтва 

та цікаві види роботи 

для учнів. 

08.04.2020 

№VB23350

7 

О. М. Колотило 

Директор ТОВ 

«Всеосвіта» 

І. М. 

Литвиненко 

ТОВ «На урок» дистанційна Робота з дітьми з 

розладами 

аутистичного 

спектру в 

інклюзивному 

класі 

2години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Набула таких 

компетентностей, як 

професійні і 

інклюзивні. 

Ознайомилася з видами 

роботи, те методами 

взаємодії з дітьми з 

розладами 

аутистичного спектру в 

інклюзивному класі 

29.03.2020 

№В240-

745378 

Директор 

Перепелиця Д. 

О.  

ТОВ «На урок» дистанційна Як налагодити 

ефективне 

2години/ 

0,06 

Набула професійних, 

інформаційно-

06.04.2020 

№В262-

Директор 

Перепелиця Д. 
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онлайн-навчання 

та покращити 

комунікацію з 

учнями в умовах 

карантину 

кредиту 

ЄКТС 

комунікаційних, 

емоційно-етичних 

компетентностей. 

Дізналася, які можна 

використовувати 

платформи для онлайн 

-навчання  та як краще 

комунікативно 

співпрацювати з 

учнями. 

745378 О. 

ТОВ «На Урок» дистанційна Використання 

сервісу Edmodo 

під час 

дистанційного 

навчання 

2години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Ознайомилася з 

функціями та 

можливостями сервісу 

Edmodo, під час 

дистанційного 

навчання 

10.04.2020 

№В260-

745378 

Директор 

Перепелиця Д. 

О. 

ТОВ «На Урок» дистанційна Як організувати 

дистанційне 

навчання за 

допомогою 

найпростіших 

онлайн-ресурсів 

2години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Переглянула та 

дізналася про 

найпростіші онлайн-

ресурси, їх можливості 

та функції у роботі з 

учнями під час 

дистанційного 

навчання. 

01.04.2020 

№В245-

745378 

Директор  

Перепелиця Д. 

О. 

ТОВ «Всеосвіта» дистанційна Педагогічні 

підходи в роботі 

з дітьми, які 

мають 

аутистичні 

розлади 

2години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Ознайомилася з видами 

роботи, те методами 

взаємодії з дітьми з 

розладами 

аутистичного спектру в 

інклюзивному класі 

27.03.2020 

№ 

DJ396785 

О. С. Черниш 

Директор ТОВ 

«Всеосвіта»  

І. М. 

Литвиненко 
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33 Срібна  

Тетяна 

Миколаївна, 

асистент 

учителя 

інклюзивного 

класу 

ТОВ «Всеосвіта» дистанційна З чого почати 

дистанційне 

навчання. 

Найпростіші 

онлайн-сервіси 

та покрокова 

інструкція. 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

 Ознайомилася з  

алгоритмом 

налаштування пошти 

на Gmail та Google 

акаунті та з механізмом 

створення освітнього 

чату: Hangout,Telegram, 

Teams, Viber. 

 Удосконалила : 

 уміння налаштовувати  

акаунт, створювати 

поштову скриньку та 

налаштовувати чат; 

 уміння створювати 

оголошення, ставити 

запитання й залишати 

коментарі онлайн; 

здатність 

організовувати 

ефективну взаємодію з 

учасниками освітнього 

процесу у рамках 

дистанційного 

навчання 

06.04.2020

№ 

МТ520642 

В.В. Шпильова 

Директор ТОВ 

«Всеосвіта»  

І.М.Литвиненко 

ТОВ «Всеосвіта» дистанційна Організація 

дистанційного 

навчання у 

початковій 

школі. Види 

робіт та онлайн 

сервіси. 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Ознайомилася як більш  

ефективно взаємодіяти 

з учнями дистанційно,  

як додатки  Viber, 

Periscope, Classroom, 

Zoom, Hangouts 

допоможуть просто і 

дієво взаємодіяти з 

учнями, як якісно 

21.04.2020 

№VY15792

7 

О.Ю. Грищук 

Директор  І.М. 

Литвиненко 
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доносити матеріал,  як 

перевіряти завдання, 

які завдання підходять 

для такої взаємодії. 

ТОВ «На Урок» дистанційна Корекційні 

методики роботи 

з дітьми з 

особливими 

освітніми 

потребами. 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Дізналася про 

різновиди інноваційних 

педагогічних 

технологій навчання 

дітей з ООП, про 

корекційно-

розвивальний 

навчальний комплекс 

ТІМОКО,  про 

використання методик 

альтернативної 

комунікації PECS. 

06.04.2020 

№ В171-

527544 

Директор 

Перепелиця 

Д.О. 

 

ТОВ «На Урок» дистанційна Створення 

учнями 

історичних 

відеоконструкці

й під час 

підготовки 

дослідницьких 

проектів. 

 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Удосконалила знання 

про  переваги проєктної 

роботи для активізації 

пізнавальної діяльності 

учнів, механізм 

створення зі 

школярами історичних 

відеореконструкції 

за покроковим 

алгоритмом, можливост

і участі у міжнародних 

конкурсах тематичних 

проєктів. 

02.06.2020 Директор 

Перепелиця 

Д.О. 

 

ТОВ 

«Інститут 

соціально-

Очна,тренінг Соціальні та 

емоційні 

компетентності 

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

Опанувала основні 

поняття, методи та 

способи впровадження 

04.02.2020

№ 8892 

Директор 

Інституту 

соціально – 
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емоційної освіти» ХХІ століття. СЕН в освітньому 

процесі. 

емоційної 

освіти  

Кравченко В.Є 

Національний 

тренер Lions 

Quеst в Україні 

Курбакова Л.О. 

Коордінатор 

програми  Lions 

Quеst в Україні 

Денісенко СІ. 

ПОІППО ім.. 

М.В.Остроградсь

кого 

онлайн Створення 

інклюзивно- 

освітнього 

середовища для 

реалізації 

концептуальних 

засад Нової 

української 

школи. 

2 години/ 

0,07 

кредитів 

ЄКТС  

Удосконалила знання 

щодо супроводу дітей з 

особливими освітніми 

потребами, створення 

інклюзивного 

освітнього середовища 

за принципами 

універсального дизайну 

в закладах загальної 

середньої освіти. 

23.04.2020 

№ 01788 

Директор  

Зелюк В.В. 

34 Сулима Марина 

Михайлівна, 

учитель 

початкових 

класів 

ГО «Прометеус» 

 

дистанційна Критичне 

мислення для 

освіти 

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

Навчилася відрізняти 

навчання критичного 

мислення від його 

імітації, визначати 

сфери, де критичне 

мислення стане в 

пригоді, розпізнавати 

властивості критичного 

мислення… 

03.04.2020 

№ 3е8 

Директор ГО 

«Прометеус» 

В.Примаченко 

Сергій Терно, 

Наталія 

Степанова, 

Сергій Горбачов 

ТОВ «На Урок» дистанційна Онлайн-сервіси 

для організації 

дистанційного та 

змішаного 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Набула таких 

компетентностей, 

передбачених 

стандартами освіти, 

01.12.2020 

№ В387-

58546 

Автор вебінару 

Сергій Зайцев 

Директор ТОВ 

«На Урок» 
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навчання дітей з 

ООП» 

професійні, 

інформаційно-

комунікаційна, 

інклюзивна. 

Перепелиця Д. 

О. 

Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі 

дистанційна, 

інтернет- 

івент 

Сучасні освітні 

практики як 

засіб інновацій в 

період 

дистанційного 

навчання 

3 години / 

0, 1 

кредиту 

ЄКТС 

Підвищила 

кваліфікацію та набула 

компетентностей, 

передбачених 

стандартами освіти: 

інноваційність, 

інформаційно-

комунікаційна, 

цифрова, предметна за 

напрямами «Наскрізні 

навички», «ІКТ», 

«Практичні прийоми». 

12.12.2020 

№ ПК 

01597997\0

1693-2020 

Ректор Вищого 

навчального 

закладу 

Укоопспілки 

«Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі» 

О.О. Нестуля 

35 Топчій  

Наталія 

Михайлівна, 

учитель 

початкових 

класів 

ГО «Прометеус» 

 

дистанційна, 

онлайн-курс 

Освітні 

інструменти 

критичного 

мислення 

60 годин/ 

2 кредити 

ЄКТС 

 

Опанувала мистецтво 

критичного 

розмірковування для 

рефлексії своєї 

освітньої діяльності, 

відтак і фахового 

зростання 

31.03.2020 

№ 7171 

доктор 

педагогічних 

наук, Терно С. 

 

 

36 Тоцька Олена 

Володимирівна, 

учитель біології 

ПОІППО ім.. 

М.В.Остроградсь

кого  

очна Підвищення 

кваліфікації за 

категорією 

учитель біології 

і екології 

72години/ 

2,4 

кредити 

ЄКТС 

Фахове навчання 05.03.2020 

3 ПО 

22518134/0

730-20 

Директор  

Зелюк В.В. 

Вищий 

навчальний 

заклад 

Укоопспілки 

«ПУЕТ» 

дистанційна, 

інтернет - 

івент 

Сучасні освітні 

практики як 

засіб інновацій в 

період 

дистанційного 

навчання 

3 години / 

0,1 

кредиту 

ЄКТС 

Інноваційність, 

інформаційно-

комунікаційна, 

цифрова, предметна 

компетентності 

12.12.2020 

№ ПК 

01597997/0

1710-2020 

Ректор 

О.О.Нестуля 
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ТОВ «На Урок» дистанційна Використання 

сервісу Zoom 

для проведення 

дистанційних 

занять. 

 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Компетентності: 

професійні, 

інформаційно-

комунікаційна, 

цифрова. Напрями 

«ІКТ», «Практичні 

прийоми». 

23.12.2020 

№ В250-

269209 

Директор ТОВ 

«На Урок» 

Перепелиця 

Д.О. 

37 Фесенко 

Світлана 

Ігорівна, 

учитель 

англійської 

мови 

ТОВ 

«Інститут 

соціально-

емоційної освіти» 

Очна,тренінг Соціальні та 

емоційні 

компетентності 

ХХІ століття. 

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

Опанувала основні 

поняття, методи та 

способи впровадження 

СЕН в освітньому 

процесі. 

. 

04.02.2020 

№   8893 

Директор 

Інституту 

соціально – 

емоційної 

освіти  

Кравченко В.Є 

Національний 

тренер Lions 

Quеst в Україні 

Курбакова Л.О. 

Коордінатор 

програми  Lions 

Quеst в Україні 

Денісенко СІ. 

38 Фісак Ірина 

Володимирівна, 

учитель 

української 

мови і 

літератури, 

російської мови 

і зарубіжної 

літератури 

ТОВ 

«Інститут 

соціально-

емоційної освіти» 

очна, 

тренінг 

Соціальні та 

емоційні 

компетентності 

ХХІ століття. 

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

Опанувала основні 

поняття, методи та 

способи впровадження 

соціального та 

емоційного навчання в 

освітньому процесі. 

04.02.2020

№ 8894 

Директор 

Інституту 

соціально – 

емоційної 

освіти  

Кравченко В.Є 

Національний 

тренер Lions 

Quеst в Україні 
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Курбакова Л.О. 

Коордінатор 

програми  Lions 

Quеst в Україні 

Денісенко СІ. 

ПОІПОПП ім. 

М.В. Остроградсь

кого 

очна, 

засідання 

дослідниць-

кої групи 

Індивідуальна 

освітня 

траекторія в 

сучасній школі 

7 годин/ 

0,23 

кредиту 

ЄКТС 

Познайомилася з 

теоретичними 

основами, алгоритмом і 

темами діяльності 

спеціальної 

дослідницької групи. 

Опанувала методику 

розвитку професійних 

компетентностей у 

рамках формування 

індивідуальної 

освітньої траекторії в 

сучасній школі. 

12.03.2020 

№ 00590 

Директор 

 Зелюк В.В. 

ТОВ «Всеосвіта» дистанційна, 

вебінар 

Форми та 

методи подання 

матеріалу в 

умовах 

дистанційного 

навчання 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Навчилася розробляти 

та систематизовувати 

різнотематичні 

завданння для 

створення 

індивідуальної 

траєкторії навчання 

школярів. 

08.04.2020 

№ 

OL830069 

Директор 

Литвиненко 

І.М. 

ТОВ «Всеосвіта» дистанційна, 

вебінар 

Розвиток уяви в 

різні вікові 

періоди. 

Практикум. 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Познайомилася з 

особливостями 

формування уяви в 

різні вікові періоди. 

Навчилася новим 

творчим видам 

діяльності в умовах 

корекційного навчання. 

27.04.2020 

HW 480421 

Директор 

Литвиненко 

І.М. 
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ТОВ «Всеосвіта» дистанційна, 

вебінар 

Підвищення 

рівня цифрової 

грамотності 

педагогічних 

працівників. 

Можливості 

платформи 

«Всеосвіта» для 

дистанційного 

навчання. 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Познайомилася з 

функціоналом та 

наповненням сайту 

«Всеосвіта» і 

можливостями їх 

застосування у 

педагогічній діяльності. 

Навчилася 

використовувати 

платформу “Всеосвіта” 

для дистанційного 

навчання. Підвищила 

рівень цифрової 

грамотності. 

04.05.2020 

KJ813749 

Директор 

Литвиненко 

І.М. 

ТОВ «На Урок» 

 

дистанційна, 

вебінар  

Використання 

сервісу Zoom 

для 

проведення 

дистанційних 

занять 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Навчился 
використовувати сервіс 

Zoom для проведення 

дистанційних занять. 

Здобула практичні 

навички використання 

цього сервісу під час 

організації 

дистанційної роботи 

30.03.2020 

№ В250-

545666 

Директор 

Перепелиця 

Д.О. 

ТОВ «На Урок» 

 

дистанційна, 

вебінар 

Онлайн-тести 

«На Урок» для 

дистанційної 

роботи 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Навчился 

використовувати 

інструмент онлайн-

тестів «На Урок» для 

дистанційної роботи зі 

школярами в умовах 

карантину. 

30.03.2020 

№ В256-

545666 

Директор 

Перепелиця 

Д.О. 

ТОВ «На Урок» 

 

дистанційна, 

вебінар 

Проєктне 

навчання у 

викладанні 

гуманітарних 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Познайомилася з 

можливостями 

залучення інтеграції 

різних навчальних 

25.04.2020 

№ В125-

545666 

Директор 

Перепелиця 

Д.О. 
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дисциплін: коли 

теорія оживає 

предметів та 

використання 

інтерактивних 

технологій у 

навчальному процесі. 

ТОВ «На Урок» 

 

дистанційна, 

вебінар 

Скринкасти, або 

форми і методи 

подачі 

навчального 

матеріалу під 

час 

дистанційного 

навчання 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Навчилася записувати 

свої уроки, робити 

навчальний відеоролик, 

створювати 

скринкасти, 

розміщувати готові 

матеріали в онлайн-

класі. 

29.04.2020 

№ В278-

545666 

Директор 

Перепелиця 

Д.О. 

ТОВ «На Урок» 

 

дистанційна, 

вебінар 

Онлайн-тести: 

варіанти завдань 

для 

ефективної 

взаємодії 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Здобула практичні 

навички формування 

різних варіантів 

завдань для ефективної 

взаємодії під час 

дистанційного 

навчання та поза ним. 

Познайомилася з 

функціоналом 

тестування «На Урок», 

його оновленнями та 

можливостями. 

07.05.2020 

№ В286-

545666 

Директор 

Перепелиця 

Д.О. 

ТОВ «На Урок» 

 

дистанційна, 

вебінар 

Можливості «На 

Урок» для 

змішаного 

навчання 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Познайомилася з 

основними принципами 

змішаного навчання та 

можливостями 

освітнього проекту «На 

Урок» для роботи 

вчителя в контексті 

роботи в умовах 

адаптивного карантину. 

17.09.2020 

№ В344-

545666 

Директор 

Перепелиця 

Д.О. 
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ТОВ «На Урок» 

 

дистанційна, 

інтернет-

конференці 

Українська мова 

та література: 

ідеї та досвід 

викладання 

8 годин / 

0,27 

кредиту 

ЄКТС 

Удосконалила 

професійну 

майстерність у мережі; 

опанувала нові 

інструменти та 

практичні прийоми для 

ефективної взаємодії з 

учнями. 

03.04.2020 

№ К29-

545666 

Директор 

Перепелиця 

Д.О. 

ТОВ «На Урок» 

 

дистанційна, 

інтернет-

конференція  

Мислення 

логічне, 

креативне, 

критичне 

10 годин / 

0,33 

кредиту 

ЄКТС 

Познайомилася з 

можливостями, які  

відкриває знання 

особливостей різних 

типів мислення. 

Навчилася формам 

роботи, що сприяють  

розвитку логічного 

мислення школярів 

різного віку, та 

використанню методу 

сторітелінг. 

11.04.2020 

№ К28-

545666 

Директор 

Перепелиця 

Д.О. 

ТОВ «На Урок» 

 

дистанційна, 

інтернет-

конференція  

Ефективна 

взаємодія в 

освіті: 

інструменти та 

прийоми 

13 годин / 

0,43 

кредиту 

ЄКТС 

Опанувала 

використання цікавих 

інструментів, що 

сприяють якісній 

співпраці. Навчилася 

практичним вправам, 

що спрямовані на 

розвиток ефективної 

комунікації у класі. 

15.05.2020 

№ К31-

545666 

Директор 

Перепелиця 

Д.О. 

ТОВ «На Урок» 

 

дистанційна, 

інтернет-

конференція  

Українська мова 

та література: 

дистанційне 

навчання та 

робота у класі 

8 годин / 

0,27 

кредиту 

ЄКТС 

Опанувала нові форми 

роботи, спрямовані на 

формування 

компетентності 

спілкування державною 

23.12.2020 

№ К41-

545666 

Директор 

Перепелиця 

Д.О. 
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мовою. Навчилася 

використовувати 

мобільний додаток 

«Mova»: українська у 

малюнках.  
39 Хорошко 

Людмила 

Федорівна, 

учитель 

початкових 

класів 

ГО «Прометеус» дистанційно Діалог та 

медіація: Шлях 

до порозуміння 

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

Навчилась швидше 

знаходити шляхи до 

порозуміння, 

розробляти алгоритм 

ефективного діалогу. 

01.04.2020 

 

Директор  ГО 

«Прометес» 

В.Примаченко 

Ірина Побідаш, 

Олеся 

Геращенко, 

Марина Саєнко 

ГО «Прометеус» дистанційно Критичне 

мислення для 

освітян 

30 годин/ 

1 кредит   

ЄКТС 

Навчилась створювати 

належні умови для 

розвитку критичного 

мислення учнів 

17.04.2020 

№ 3072 

Директор  ГО 

«Прометес» 

В.Примаченко 

Сергій Терно, 

Наталія 

Степанова, 

Сергій Горбачов 

ГО «Прометеус» дистанційно Освітні 

інструменти 

критичного 

мислення 

60 годин/ 

2 кредити 

ЄКТС 

Навчилась 

користуватись 

освітніми 

інструментами 

критичного мислення 

15.02.2020 

№ 413 

Доктор 

педагогічних 

наук Сергій 

Терно 

40 Шарлай 

Олександр 

Григорович, 

учитель 

фізкультури 

ПОІППО 

ім.М.В.Остроград

ського 

очна Впровадження 

гри «Баскетбол 

3х3» на уроках 

фізичної 

культури 

6 години/ 

0,2 

кредитів 

ЄКТС 

Удосконалював 

навички впровадження 

гри на уроках 

фізкультури 

15.01.2020 

№ 00104 

Директор  

Зелюк В.В. 

 

 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШНА

Л ЕРА» 

онлайн Домедична 

підготовка 

3 години/ 

0,1 кредит 

ЄКТС 

 

Удосконалив навички 

надання домедичної 

допомоги 

02.02.2020 Тренер з 

домедичної та 

невідкладної 

допомоги 

Чорненко В. 
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Національний 

університет 

Полтавська 

Політехніка 

очна Всеукраїнський 

проект 

Олександра 

Педана 

«JuniorZ» 

Впровадження 

чирлідинге до 

процесу 

фізичного 

виховання 

школярів 

6 годин/ 

0,2 

кредиту 

ЄКТС 

Удосконалював 

методику підготовки 

шкільних груп 

підтримки та 

спортивних команд з 

чирлідингу  

17.02.2020

№ 126 

 

Керівник 

української 

федерації 

учнівського 

спорту в 

Полтавській 

області 

Онищенко В. 

Начальник 

Полтавського 

обласного 

відділення 

Комітету з 

фізичного 

виховання та 

спорту МОН 

України 

Гордієнко Ю. 

ТОВ «На Урок» онлайн STEAM та арт-

інструменти для 

підтримки 

психічного та 

фізичного 

здоров’я під час 

катантину 

2 години/ 

0,06 

кредиту 

ЄКТС 

Удосконалював такі 

компетентності: 

професійні, навчання 

впродовж життя, 

емоційно-етична 

14.04.2020 

№ В263-

945365 

Директор ТОВ 

«На Урок» 

Перепелиця 

Д.О. 

ТОВ «На Урок» онлайн Скринкасти, або 

форми і методи 

подачі 

навчального 

матеріалу під 

час 

дистанційного 

навчання 

2 години/ 

0,06 

кредитів 

ЄКТС 

Удосконалював такі 

компетентності: 

професійна, 

інформаційно-

комунікаційна 

29.04.2020

№ В278-

945365 

Директор ТОВ 

«На Урок» 

Перепелиця 

Д.О. 

ТОВ онлайн З учнями про 8 годин/ Отримав навички 20.12.2020 Директор  



49 
 

«ЕДЮКЕЙШНА

Л ЕРА» 

освіту та кар’єру 0,27 

кредитів 

ЄКТС 

консультування щодо 

кар’єрного та 

освітнього планування 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШН

АЛ ЕРА» І. 

Філіпов 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШНА

Л ЕРА» 

онлайн Академічна 

доброчесність 

4 години/ 

0,13 

кредиту 

ЄКТС 

 

Отримав навички 

формування культури 

академічної 

доброчесності 

20.12.2020 Директор  

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШН

АЛ ЕРА» І. 

Філіпов 

41 Шеффер 

Оксана 

Геннадіївна, 

учитель 

трудового 

навчання 

ТОВ 

«Інститут 

соціально-

емоційної освіти» 

очна, 

тренінг 

Соціальні та 

емоційні 

компетентності 

ХХІ століття. 

30 годин/ 

1 кредит 

ЄКТС 

Опанувала основні 

поняття, методи та 

способи впровадження 

соціального та 

емоційного навчання в 

освітньому процесі. 

04.02.2020

№ 8895 

Директор 

Інституту 

соціально – 

емоційної 

освіти  

Кравченко В.Є 

Національний 

тренер Lions 

Quеst в Україні 

Курбакова Л.О. 

Координатор 

програми  Lions 

Quеst в Україні 

Денісенко С.І. 

ПОІППО ім. 

М.В.Остроградсь

кого 

тренінг Інформаційно – 

комунікаційні 

технології на 

уроках 

трудового 

навчання, 

технологій, 

креслення 

8 годин/ 

0,3 

кредиту 

ЄКТС 

Удосконалила навички 

використання 

інформаційно – 

комунікаційних  та 

цифрових технологій в 

освітньому процесі 

25.02.2020 

№00459 

Директор 

В.Зелюк 

         

 


