Результати підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників за 2020 рік
Посада

Прізвище
Ім'я
По батькові

РЕКТОРАТ
Ректор
Сиченко В.В.

Форма:
очна,
заочна,
дистанційна

Вид: курси,
стажування,
тренінг

очно
очно

звання
професора
форум

Перший
проректор

Шапран Л.О.

дист.

онлайн-курс

проректор з
НПМ
роботи

Ватковська М.Г.

Очнодистанційна

стажування

Очна

Тренінг

Очна

Курси

проректор з
НПРР

Москалець М.М.

дист

курси

Вчений
секретар

Пасічник Л.В.

дистанційна

Вебінар

дистанційна

Вебінар

дистанційна

Курси

Дистанційна

Вебінар

Тема , напрям,
найменування

Обсяг,
години/
кредити

Дата
видачі
документу

Публічне управління

180/6

"PRO здоров'я та
безпеку молоді"
Наука про освіту: Що
повинен знати лідер
освітнього стартапа
Медіакультура в
сучасному соціумі.

8/0,27

червень
2020
22.10.2020

60/2

14.08.2020

240/8

«Вивчай та
розрізняй: інфомедійна грамотність»
Програма тренінгів із
розбудови потенціалу
ІППО (Модуль 2)
Інноваційні методи
організації освітнього
процесу
Як підготувати
вчителя до
сертифікації
Психологічний
антикоронавірус: як
налаштуватися на
дистанційну роботу…
Секрети успішного
тренінгу
Як полегшити
підготовку до ЗНО за
допомогою
візуалізації?

Обліковий
запис (№,
серія)

Назва
суб’єкту ПК

Угода

Документ

Заг.
кількість
Г/К за
2020 рік

Київ, МОН

+

188/6,3

Сертифікат ФР
031/2020
Автентичність
за посиланням

Департамент
освіти і науки
"Прометеус"

+
+

60/2

18.06.2020

Довідка про
проходження
стажування
1/23-716

+

240/8

50/1,7

07.12.2019

б/н

НТУ
«Дніпровська
політехніка»,
кафедра
філософії і
педагогіки
Рада (IREX)

30/1

09.0911.09.2019

б/н

МОН України,
м.Київ

+

30/1

01.06.2020

КЗВО "ДАНО"
ДОР"

1/0,003

01.04.2020

СПК
№ДН41682253
/7981
Сертифікат б/н

1/0,003

02.04.2020

Сертифікат б/н

18/06

04.04.2020

2/0,06

16.04.2020

ТНС-0904042020/011
29111-292771016

+

30/1

MCFR
Цифрове
видавництво
MCFR
Цифрове
видавництво

+

TeachHub

+

ТОВ
«Видавнича
група
«Основа»

+

+

116/3.86

Радник
ректора

Романенко М.І.

Дистанційна

Вебінар

Очно

Курси

Очно

Курси

очно-дист.

тренінг

Очнодистанційна

Стажування

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ
директор
Романенко К.М.
очнакурси
дистанційно
Очна

Очна

заступник
директора

Григорова М.О.

Тренінг

конференція

Очна

Тренінги

Дист.

Конференція

дист.

вебінар

«Друге дихання» в
дистанційному
навчанні:
узагальнення та нові
ідеї
Вивчай та розрізняй:
інфомедійна
грамотність
Вивчай та розрізняй:
інфомедійна
грамотність
Майстерня миру

2/0,06

22.04.2020

В274-322331

ТОВ «На
Урок»

+

50/1,6

Листопадгрудень
2019
2427.02.2020

Сертифікат б/н

IREX

+

Сертифікат б/н

IREX

+

Сертифікат

Служба миру

+

Сучасні обрії
філософії освіти;
філософія науки в
добу метамодерну;
постнекласична
парадигма науки

240/8

грудень
2020
18.06.2020

Довідка про
проходження
стажування
1/23-715

НТУ
«Дніпровська
політехніка»,
кафедра
філософії і
педагогіки

+

240/8

Завідувачі кафедр та
структурних
підрозділів закладів
ППО
«Зимова школа» за
проєктом «Вивчай та
розрізняй: інфомедійна грамотність»
«Формування
основних
компетентностей
дитини засобами
вальдорфської
педагогіки»
Цикл тренінгів з
миротворчої освіти
«Майстерня миру»
«TeachPeace:
можливості
Миротворчої освіти
для впровадження
Онлайн навчання як
нетрадиційна форма
сучасної освіти на

210/ 7

22.06.2019

СП
35830447/1409
--19

+

104/3,5

32/1, 07

2427.02.2020

б/н

ДВНЗ
«Університет
менеджменту
освіти»
Академія
Української
Преси, IREX

6/0,2

24.01.2020

б/н

Національна
академія
педагогічних
наук України,

+

60/2

28-31.10,
3.12.2020

б/н

Громадянська
служба миру

+

6/0,2

4.12.2020

б/н

+

45/1,5

16.11.2020

Сертифікат б/н

Громадянська
служба миру
Zusammenarbei
t (GIZ) GmbH
Інститут
Науководослідний Люб

32/1,06

60/2

+

69/2,3

прикладі
moodle
дист.

курси

дист.

курси

дист.

курси

дист.

курси

платформи

лін-ського
науковотехнологічного
парку та IESF
КЗВО «ДАНО"
ДОР"

Навички
конструктивної
взаємодії педагогів з
батьками учнів
Кейс-уроки: ТОП-10
прийомів, форм та
методів ідеальних
уроків природничоматематичних
дисциплін
Скрайбінг як
ефективний метод
візуалізації при
викладанні
природничоматематичних
дисциплін
Психоемоційна
саморегуляція стану
вчителя

6/0,2

25.11.2020

СПК
№ДН41682253
/15491

6/0,2

27.11.2020

СПК
№ДН41682253
/16103

КЗВО «ДАНО"
ДОР"

6/0,2

07/12/2020

СПК
№ДН41682253
/16698

КЗВО «ДАНО"
ДОР"

6/0,2

10.12.2020

СПК
№ДН41682253
/16157

КЗВО «ДАНО"
ДОР"

тренінг

Інфомедійна
грамотність

20/0,67

2019

Сертифікат

Заочна

навчання

Філологія

2700/90

31.01 2019

М19
№038970

очна

тренінги

Інфомедійна
грамотність

50/1,67

листопадгрудень
2019

Сертифікат

заочна

Курси

Основи андрагогіки

30/1

Свідоцтво

очно-дист.

тренінг

Майстерня миру

60/2

29
листопада
2019
грудень
2020

Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів
Таврійський
національний
університет
М. Київ
Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів
ДАНО ДОР

Сертифікат

Служба миру

Кафедра публічного управління та права
завідувач
Шевченко Н.О.
очна
кафедри

+

90/3

професор

професор

Пугач А.М.

Романенко К.М.

дистанційно

курси

Інноваційні методи
організації освітнього
процесу…
Основи андрагогіки

30/1

01.06.2020

заочна

курси

очна

30/1

курси

Управління та
педзасади

150/5

29
листопада
2019
04. 2019

дистанційно

курси

30/1

01.06.2020

очнадистанційно

курси

Інноваційні методи
організації освітнього
процесу…
Завідувачі кафедр та
структурних
підрозділів закладів
ППО
«Зимова школа» за
проєктом «Вивчай та
розрізняй: інфомедійна грамотність»
«Формування
основних
компетентностей
дитини засобами
вальдорфської
педагогіки»
Цикл тренінгів з
миротворчої освіти
«Майстерня миру»
«TeachPeace:
можливості
Миротворчої освіти
для впровадження

210/ 7

22.06.2019

32/1, 067

2427.02.2020

б/н

6/0,2

24.01.2020

60/2

Очна

Очна

доцент

доцент

Ліснєвська Ю.О.

Мегега Г.Б.

Тренінг

конференція

Очна

Тренінги

Дист.

Конференція

очна

Стажування

дист

курси

дист.

онлайн-курс

Інноваційні методи
організації освітнього
процесу
Освітні інструменти
критичного мислення

СПК
№ДН41682253
/8000
Свідоцтво

СПК
№ДН41682253
/7989
СП
35830447/1409
--19

КЗВО "ДАНО"
ДОР"
КЗВО "ДАНО"
ДОР"

30/1

НТУ
«Дніпровська
політехніка»
КЗВО "ДАНО"
ДОР"
ДВНЗ
«Університет
менеджменту
освіти»
Академія
Української
Преси, IREX

+

б/н

Національна
академія
педагогічних
наук України,

+

28-31.10,
3.12.2020

б/н

Громадянська
служба миру

+

6/0,2

4.12.2020

б/н

+

30/1

09.01.2019

30/1

01.06.2020

Громадянська
служба миру
Zusammenarbei
t (GIZ) GmbH
Політехнічний
інститут
м.Жешув
Польща
КЗВО "ДАНО"
ДОР"

60/2

13.08.2020

СПК
№ДН41682253
/7981
Автентичність
за посиланням

"Прометеус"

104/3,5

+

30/1

60/2

доцент

Москалець М.М.

дист

курси

доцент

Мареніченко
В.В.

очна

ПК

дист

курси

заочна

стажування

заочна

тренінг

заочна

стажування

заочна

стажування

очна

доцент

доцент

Демура А.Л.

Хитько М.М.

Інноваційні методи
організації освітнього
процесу
Психологопедагогічні курси

30/1

01.06.2020

54/1,7

28 квітня
2020

Інноваційні методи
організації освітнього
процесу
Modern University in
the system of European
education

30/1

01.06.2020

180/6

16
листопада
2020

З питань запобігань
корупції
Децентралізація
фінансів та зміцнення
фінансової основи
місцевого
самоврядування
Internationalization of
Higner education

10 /0,33

13 вересня
2019
03 жовтня
2019

Сертифікат

Unsversity of
Agribusiness
and Rugal
Development
ДРІДУ НАДУ

Сертифікат

ДРІДУ НАДУ

150/5

15 вересня
2020

Сертифікат

тренінг

Інфомедійна
грамотність

20/0,67

2019

Сертифікат

очно-дист.

тренінг

Майстерня миру

60/2

очно

захист
дисертації
серія
тренінгів

грудень
2020
листопад
2019
листопадгрудень
2019

Автентичність
за посиланням
Сертифікат

очна

ст. викладач

Підлепян Н.В.

дист.

онлайн-курс

ст. викладач

Рибкіна С.О.

очна

тренінг

30/1

150/5
Інфомедійна
грамотність

50/1,67

Критичне мислення
для освітян
Інфомедійна
грамотність

30/1

14.08.2020

50/1,67

листопадгрудень
2019

СПК
№ДН41682253
/7981
Свідоцтво

СПК
№ДН41682253
/7981
Сертифікат

КЗВО "ДАНО"
ДОР"

30/1

Дніпровський
державний
аграрноекономічний
університет
КЗВО "ДАНО"
ДОР"

84/2,8

+

180/6

+

210/7

Сертифікат

Varna
Unsversity of
Managmtnt
Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів
Служба миру

Диплом

НУЦЗУ

+

Сертифікат

Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів
"Прометеус"

+

30/1

+

86/2.9

Рада
міжнародних
наукових

+

+

очна

Одноденні
курси

очна

тренінг

очна

тренінг

дист

конференц.

Ділова етика
комунікацій
управлінської
діяльності у закладах
освіти
Навчати успішно

6/0,2

13 лютого
2020

Сертифікат

досліджень та
обмінів
ДАНО ДОР

4/0,13

Сертифікат

ДАНО ДОР

+

Інфомедійна
грамотність

32/1

3 березня
2020
20 лютого
2020

Сертифікат

+

24 січня
2020

Сертифікат б/н

Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів
НАПНУ, Рада
Вольдорф

22.10.2020

Сертифікат ФР
026/2020

29.11.2019

Сертифікат

6/0,2

22.03.2020

Сертифікат
№021188

30/1

01.06.2020

СПК
№ДН41682253
/7983

180/6
8/0,27

червень
2020
22.10.2020

30/1

01.06.2020

30/1

01.06.2020

Формування
основних
компетентностей
заочно
навчання
Аспірантура
очно
форум
"PRO здоров'я та
безпеку молоді"
Кафедра освітнього менеджменту, державної політики та економіки
завідувач
Мартиненко
заочно
курси
«Дорожня карта
кафедри
О.М.
переходу закладів
загальної середньої
освіти на самостійне
ведення
бухгалтерського
обліку»
дистанційно курси
Академічна
доброченсність в
університеті
дистанційно курси
Інноваційні методи
організації освітнього
процесу…
професор
Сиченко В.В.
очно
звання
Публічне управління
професора
очно
форум
"PRO здоров'я та
безпеку молоді"
професор
Павлов Д.М.
дистанційно курси
Інноваційні методи
організації освітнього
процесу…
професор
Березинський
дистанційно курси
Інноваційні методи
В.П.
організації освітнього
процесу…

6/0,2

30/1
8/0,27

Сертифікат ФР
031/2020
СПК
№ДН41682253
/7983
СПК
№ДН41682253
/7968

Департамент
освіти і науки

+

+

+
+

36/1,2

КЗВО "ДАНО"
ДОР"
Київ, МОН

+

Департамент
освіти і науки
КЗВО "ДАНО"
ДОР"

+

КЗВО "ДАНО"
ДОР"

188/6,3

30/1

30/1

професор

Наказний М.О.

дистанційно

курси

професор

Івашов М.Ф.

заочно

стажування

дистанційно

курси

Очнодистанційно

курси

Очнодистанційно

курси

Про підвищення
кваліфікації

дистанційно

курси

очно

ПК

Інноваційні методи
організації освітнього
процесу…
Підготовка керівних
кадрів закладів
загальної середньої
освіти до
впровадження
Концепції «Нова
українська школа»

очно

іспит

Англійська мова
рівня В2

дистанційно

ПК

очно

наукове
стажування

Типова освітня
програма підвищення
кваліфікації
керівників закладів
освіти Нової
української школи
Наукове стажування з
дисциплін:
управління якістю в
освіті, освітній

доцент

доцент

Вознюк Л.В.

Вільхова Т.В.

Інноваційні методи
організації освітнього
процесу…
«Публічне управління
та адміністрування»

30/1

01.06.2020

!50/5

15.06.2019
.

Інноваційні методи
організації освітнього
процесу…
Про підвищення
кваліфікації

30/1

01.06.2020

210/7

11.03 04.10.2019

06.06 07.07.2019
30/1

01.06.2020

150/5

З 18
лютого по
30 квітня
2019 р.

СПК
№ДН41682253
/7987

СПК
№ДН41682253
/7976
СП
35830447/2117
-19
ПК №
00493675/0485
62-19
СПК
№ДН41682253
/7973
СП
35830447/0729
-19

23.03.2019

№ 136/18/19/k

90/3

12.04.2019

№ ТО 000011

120/4

24.0402.05.2019

№ 6825

КЗВО "ДАНО"
ДОР"

30/1

Університет
митної справи
та фанансів
КЗВО "ДАНО"
ДОР"

30/1

НАПНУ ДЗВО
«Університет
менеджменту
освіти» ЦІПО
ДДАЕУ

30/1

КЗВО "ДАНО"
ДОР"
ДВНЗ
«Університет
менеджменту
освіти»
Центральний
інститут
післядипломно
ї освіти
Społeczna
Akademia Nauk
Centrum
Językowe
"Lango"
Agnieszka
kopeć
MCFR
видавництво

Академії
менеджменту
та
адмініструванн

90/3

доцент

Ткаченко В.П.

очно

тренінг

очно

тренінг

Дистанційно

курси

Дистанційно

курси

Очно

тренінги

Очнодистанційно

курси

Очнодистанційно
очно

менеджмент,
маркетинг,
фінансовий
менеджмент,
маркетинг освітніх
послуг, таймменеджмент
Тренери вчителів
перших класів
«Школа молодого
лідера» на тему:
«Грантрайтинг та
франдрайзинг»
Підвищення
кваліфікації в сфері
проектного підходу
та організації
міжсекторної/міжнар
одної співпраці

я м. Ополь
(Польща)

11.05.2019

СТК № 119

12.1014.110.201
9

04-41/2019

30/1

Червень
2020

№ 0796.20

Застосування
сучасних методів
організації

30/1

Липень
2020

№ 0848.20

Школа молодого
лідера «Формування
спільноти…
Про підвищення
кваліфікації

30/1

16-18
жовтня
2020
06.06 07.07.2019

№ 05-02/2020

курси

Про підвищення
кваліфікації

210/7

тренінг

Участь в базовому
тренінгу «Вивчай та
розрізняй: інфоме дійна грамотність»

90/3

11.03 04.10.2019

21.10 22.10.2019

ПК №
00493675/0485
63-19
СП
35830447/2126
-19

КЗВО«ДАНО»
ДОР»

Фундація
Central
European
Academy
Studies and
Certifications
ГО «Асоціація
Проектних
менеджерів
України»
Фундація
Central
European
Academy
Департамент
освіти і науки
ДОР
ДДАЕУ
НАПНУ ДЗВО
«Університет
менеджменту
освіти» ЦІПО
Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів (Irex),
м. Київ

30/1

дистанційно

курси

Інноваційні методи
організації освітнього
процесу…
Інноваційні методи
організації освітнього
процесу…
«Інтерактивні
методики навчання в
освітньому процесі»,
«Вивчай та
розрізняй:
інфомедійна
грамотність»
онлайн-курсу з
медіаграмотності
VeryVerified

30/1

01.06.2020

СПК
№ДН41682253
/7995
СПК
№ДН41682253
/7984
сертифікат
б/н

КЗВО "ДАНО"
ДОР"

30/1

01.06.2020

50/ 1,7

грудень
2019

32 / 1,07

27.02.2020

сертифікат
б/н

сертифікат
СПК № ДН
41682253/1427
1

Рада
міжнародних
наукових
досл.(IREX) ,
МОН, АУП
КЗВО "ДАНО"
ДОР"

доцент

Миронова Р.М.

дистанційно

курси

ст. викладач

Скоробогатов
А.В.

очно

тренінги

очно

тренінг

дист.

курс

Керівники установ і
закладів освіти

40/1,3

20.11.2020.

заочно

навчання

Аспірантура

30/1

грудень
2020

КЗВО«ДАНО»
ДОР»

Очно

тренінг

Участь в базовому
тренінгу «Вивчай та
розрізняй: інфоме дійна грамотність»

30/1

28.10 29.10.2019

Дист.

Курси

Вчителі хімії
(спеціаліст І категорії,
спеціаліст вищої
категорії)

40 год./
1,3 кр.

09.10.2020

СПК № ДН
41682253/9879

Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів (Irex),
м. Київ
КЗВО «ДАНО»
ДОР»

Oчнодистанційна

Cтажування

«Сучасні форми та
методи викладання
філософії;
методологія і методи
наукового аналізу;
методика викладання
у вищій школі та

240/8

18.06.2020

Довідка про
проходження
стажування
1/23-718

старший
викладач

Тоточенко Т.В.

Кафедра філософії
завідувач
Висоцька О.Є.
кафедри

КЗВО "ДАНО"
ДОР"
Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів (IREX)
, МОН, АУП

НТУ
«Дніпровська
політехніка»,
кафедра
філософії і
педагогіки

30/1

+

72/2.4

+

70/2,3

+

240/8

Oчнодистанційна

Cтажування

Oчна

Тренінг

Oчна

педагогічна
майстерність»
«Академічна
доброчесність»

Вищий
Семінаріум
Духовного
UKSW,
м. Варшава,
Республіка
Польша
Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів (IREX)
Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів (IREX)
European SocioTechnical
University

+

Свідоцтво№
ДН
41682253/05-с
Довідка 1/23720

КЗВО «ДАНО»
ДОР

+

НТУ
«Дніпровська
політехніка»,
кафедра
філософії і
педагогіки

+

240/8

б/н

Institut für
Philosophie
Technischen
Universität
Berlin

+

240/8

120/3

15.11.2019

Certificate KW112019/052

«Вивчай та розрізняй:
інфо-медійна
грамотність»

50/1,7

07.12.2019

б/н

Тренінг

«Вивчай та розрізняй:
інфо-медійна
грамотність»

20/0,67

18.10.2019

б/н

Очна

Мовний
екзамен

14.11.2019

Certificate
№1911143627

Очна

Курси

Cambridge English
Level 1 Certificate in
ESOL International
(First). First Certificate
in English Council of
Europe Level B2
«Основи андрагогіки»

30/1

29.11.2019

240/8

18.06.2020

60/2

10.03.2020

професор

Рогова О.Г.

Очнодистанційна

Стажування

професор

Сагуйченко В.В.

Очна

Стажування

«Сучасні етичні
теорії; ціннісний
вимір педагогічної
деонтології;
методологія
викладання етики в
сучасній вищій
школі»
Hegel und die
Frankfurter in der
Ukraine; existentielle
Begegnungen und
Konflikte der
Interpretationen

+

+

+

професор

професор

Піщанська В.М.

Романенко М.І.

Очна

Атестація

Атестація на здобуття
вченого звання
професора кафедри
філософії
Медіакультура в
сучасному соціумі.
Розробка
методичного
забезпечення
дисциплін
«Медіакультура»
Антикризовий
національний онлайнEdCamp 2020: школа
зараз і у "світі після"
«Освітні практики із
запобігання
інфодемії»

180/6

16.12.2019

Атестат
професора АП
№001309

МОН України

+

Очнодистанційна

Стажування

240/8

18.06.2020

Довідка про
проходження
стажування
1/23-714

НТУ
«Дніпровська
політехніка»,
кафедра
філософії і
педагогіки

+

Дистанційна

Неконференція

29/0.97

17.04.2020

Сертифікат №
oEU 2020/2471

+

8/0,38

02.06.2020

Сертифікат
№38

«Роль освіти в епоху
дезінформації та
технологічного
прогресу» та
тренінгова програма з
інфомедійної
грамотності
«Вивчай та розрізняй:
інфо-медійна
грамотність»

20/0,7

10.10.2019

б/н

Громадська
організація
«ЕдКемп
Україна»
Міжнародна
організація
Internews,
академія
української
преси, МОН
України
Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів (IREX)

Дистанційна

Освітній
курс

Очна

Освітній
симпозіум

Очна

Тренінг

50/1,7

07.12.2019

б/н

+

Тренінг

«Вивчай та розрізняй:
інфо-медійна
грамотність»

32/1,1

27.02.2020

б/н

Стажування

Сучасні обрії
філософії освіти;
філософія науки в
добу метамодерну;

240/8

18.06.2020

Довідка про
проходження
стажування
1/23-715

Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів (IREX)
Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів (IREX)
НТУ
«Дніпровська
політехніка»,
кафедра

Очна

Очнодистанційна

309/10,3

+

+

+

+

240/8

професор

професор

доцент

Ватковська М.Г.

Шабанова Ю.О.

Рєзніков С.І.

Очнодистанційна

Стажування

Очна

Тренінг

Очна

Курси

Дистанційна

Cтажування

Oчнодистанційна
о

Cтажування

Oчна

Тренінг

Очна

Тренінг

Он-лайн

Тренінг

Очнодистанційна

Стажування

постнекласична
парадигма науки
Медіакультура в
сучасному соціумі.
Розробка
методичного
забезпечення
дисциплін
«Медіакультура» та
«Медіаосвіта»;
Курс тренінгів за
програмою «Вивчай
та розрізняй: інфомедійна грамотність»

240/8

18.06.2020

Довідка про
проходження
стажування
1/23-716

50/1,7

07.12.2019

б/н

09.0911.09.2019

б/н

30/1

30.10.2019

«Європейські
індикатори якості
вищої освітніх
досліджень»
«Формування мережі
експертів із
забезпечення якості
та подолання корупції
вищої освіти»
«Інтерактивні методи
викладання»

30/2

4.04.2019

180/6

«Міжнародна
сертифікація
викладачів від
компанії
Майкрософт»
«Релігієзнавство в
сучасному вимірі;

Програма тренінгів із
розбудови потенціалу
ІППО (Модуль 2)
«Експерт акредитації
освітніх програм»

філософії і
педагогіки
НТУ
«Дніпровська
політехніка»,
кафедра
філософії і
педагогіки

+

Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів (IREX)
МОН України,
м.Київ

+

Національне
агентство
забезпечення
якості вищої
освіти

+

UERA, НТУ
«ДП»

+

4.10.2019

Certificate
https://courses.p
rometheus.org.u
a:18090/cert/43
4eb62573c74dc
38639b113f2e4
f206
Сертифікат
http: //
www.uera.org.u
a
б/н

Інститут вищої
освіти НАПН
України
НТУ «ДП»

+

18/0,6

8.02.2020

№6012020

2/0,06

14.09.2020

DE-32140920201712446

TEACHINAUPDATE, НТУ
«ДП»
DINTERNAL
Education

240/8

18.06.2020

Довідка про
проходження

НТУ
«Дніпровська

240/8

+

20/0,7

+

+

240/8

доцент

Дев'ятко Н.В.

Очнодистанційна

Стажування

Очна

Мовний курс

Очна

Тренінговий
курс

Очна

українське
релігієзнавство;
методологія
викладання
релігієзнавства»
Сучасні форми та
методи викладання
філософії;
методологія
філософського
знання; світоглядні
основи сучасної
філософії
Курс польської мови
на рівні підготовки
В2 зі складанням
кваліфікаційного
екзамену

стажування
1/23-719

політехніка»,
кафедра
філософії і
педагогіки

240/8

18.06.2020

Довідка про
проходження
стажування
1/23-718

НТУ
«Дніпровська
політехніка»,
кафедра
філософії і
педагогіки

+

200/6,7

06.03.2020

Сертифікат
№1041

+

Зимова школа за
програмою «Вивчай
та розрізняй: інфомедійна грамотність»

32/1,1

27.02.2020

б/н

Тренінговий
курс

«Вивчай та розрізняй:
інфо-медійна
грамотність»

50/1,7

07.12.2019

б/н

Очна

Тренінговий
курс

«Вивчай та розрізняй:
інфо-медійна
грамотність»

20/0,7

18.10.2019

б/н

Очнодистанційна

Стажування

Higher education in the
21st century:
challenges and
innovations

108/3,6

25.09.2019

б/н

Центр
УкраїнськоПольської
Співпраці
(Національний
технічний
університет
«Дніпровська
політехніка»)
Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів (IREX)
Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів (IREX)
Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів (IREX)
Університет
Киршехір Ахі
Евран (Kırşehir,
Turkey),
Національний
авіаційний

+

+

+

+

472/15,7

доцент

Лисоколенко
Т.В.

Очнодистанційна

Стажування

Дист.

Конференція

Кафедра управління інформаційно-освітніми проектами
Завідувач
Бутурліна О.В.
очн.-дист.
Стажування
кафедри

доцент

Довгаль С.А.

доцент

Мірошниченко
А.А.

доцент

Великодна Є.М.

очна

Стажування

очна

Тренінг

очна
очна

Іспит
курси

очна

тренінг

очна

курси

дист
очна

іспит
тренінг

European innovative
approaches to
education in economics
and management
Науково-методичні
засади

120/4

10.10.2019

Сертифікат
№19-09/2019

15/0,5

05.11.20

Сертифікат
СПК № ДН
41682253/7439

Академічна
доброчесність

120/ 4

12.03.2020
р.

KW-032020031

Common training in
the fraimwork of the
chamber and
association partnership
project in Ukraine?
idea and use
Miniphanomenta
Вивчай та розрізняй:
інфомедійна
грамотність
Мовний іспит В2
Професійне
самовдосконалення
вчителя інформатики
та організація
профільного
навчання"
Вивчай та розрізняй:
інфомедійна
грамотність
Основи андрогогіки

20/0,7

14.11.2019
р.

2019-548

50/1,7

1112.2019.

мовний іспит С1
Вивчай та розрізняй:
інфомедійна
грамотність

30 / 1

11.03.2020.
31 январь
2020

університет, м.
Київ
Slovenia,
Ljubljana
School of
Business
КЗВО "ДАНО"
"ДОР"

+

15/0,5

Духовна
Академія
Університету
Кардинала
Стефана
Вишинського
Nordmetttall
Stuftung

+

120/4

б/н

IREX Україна

+

СПК№4168225
3

КЗВО ДАНО
ДОР

+

50/1,7

1112.2019.

43881

IREX Україна

30/1

29.11. 2019

СПК № ДН
41682253/17-с

КЗВО ДАНО
ДОР

32/1,1

15.03.2020
17-20
лютого
2020

+

IREX Україна

+

30/1

300/10

ст. викладач

ст. викладач

Руденко Ю.О.

Коляда І.Г.

дист.

курс

дист.

курс

дист.

курс

очно

тренінг

Очно-дист

Стажування

Очна

Тренінг для
тренерів

Дист.

Конференція

очно

тренінг

дист

курси

очно-заочно
очно
очно

тренінг
тренінг
тренінг

очно

тренінг

«Творчі методи
трансформації та
подолання
конфліктів»
Мислення логічне,
креативне, критичне»
за напрямами
"Академічна
доброчесність"

2 / 0,06

свідоцтво №
В218-771829.

Освітній
проект "На
урок"
Освітній
проект "На
урок"
EdEra

10 / 0.33

11 апрель
2020

свідоцтво №
К28-771829

4/1.6

12 июль
2020

"Виховання в
сучасній школі:
рефлексія, практика,
проблеми,
перспективи
Modern Teaching
Methods and
Innovative
Technologies in Higher
Education: European
Experience and Global
Trend
Цикл тренінгів з
миротворчої освіти
«Майстерня миру»
«TeachPeace:
можливості
Миротворчої освіти
для впровадження
Інфомедійна
грамотність
Педагогіка

6/0.2

5 март
2020

СЕРТИФІКАТ
№89879bccf42
043d1810d26eb
2570bc6f
Сертифікат СТ
№ ДН
41682253/2790

180/6

17.0817.11.2020

№BG/VUZF/66
3-2020

University of
Finance,
Business and
Entrepreneurshi
p, Sofia,
Bulgaria

60/2

28-31.10,
3.12.2020

б/н

Громадянська
служба миру

6/0,2

4.12.2020

б/н

Громадянська
служба миру

32/1,06

лютий2020

Сертифікат б/н

IREX Україна

14/0,5

лютий2020

МОН

Інклюзія
Учимося миру
Використання ІКТ
для обробки
інформації в системі
моніторингу якості
освіти
Інтерактивні
методики навчання в
освітньому процесі.

16/0,53
60/2
6/ 0,2

жовтень
грудень
22.01.2020

Сертифікат
№4/76
Сертифікат б/н
Сертифікат б/н
СТ№ДН
41682253

50 /1,7

листопадгрудень
2019р.

КЗВО ДАНО
ДОР

Терго
Служба миру
КЗВО "ДАНО"
ДОР"

IREX Україна

122/4,06

+

+

44/1,5

доцент

ст. викладач

Мотуз Т.В.

Волокітіна Н.Ю.

очно

тренінг

дист

курс

дист

курс

дист

курс

дист

курс

очно
заочна

Захист
дисертації
Навчання

дист.

тренінг

очно-дист
тренінг
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ
директор
Швидун В.М.
Оnline
курс
очно-дист

курси

дистанційно

курси

Онлайн інструменти в
освітньому процесі.
Зимова школа Вивчай
та розрізняй:
інфомедійна
грамотність
Українське бачення
національної та
всесвітньої історії
Електронні освітні
ресурси у навчанні
предмета
Підготовка тренерів
для навчання вчителів
предмета
"Навчаємося разом"
п'ятих класів НПП
"Інтелект України"
Підготовка тренерів
для навчання вчителів
предмета
"Навчаємося разом"
п'ятих класів НПП
"Інтелект України"

32 / 1,1

17-20
лютого
2020

IREX Україна

+

6 / 0,2

28 квітня
2020р

+

+

30 май
2020

№351423222

30 / 1

26.06.2020

ІУ - ТП
194/2020

"Ткума"Україн
ський інститут
вивчення
голокосту
НПУ ім.
М.П.Драгоман
ова
ГО "Освіта
ХХІ ст."

30 / 1

07.08.2020

ІУ - ТП
402/2020

ГО "Освіта
ХХІ ст."

150/5

грудень
2019

Диплом

аспірантура

30/1

Ділова етика, якість
освіти

12/0,4

лютий

Майстерня миру

60/2

грудень

Академічна
доброчесність в
університеті
Основи андрогогіки

2/0,2

17.04.2020

№ 025647

ВУМ

60/2

29.11.19.

КЗВО "ДАНО"
ДОР"

Інноваційні методи
організації освітнього
процесу…

30/1

01.06.2020

Сертифікат СТ
№ДН
41682253/31-с
СПК
№ДН41682253
/7998

СТ№ДН
41682253/1421,
454

КЗВО "ДАНО"
ДОР"
КЗВО "ДАНО"
ДОР"

+

+

60/2

102/3,4

Служба миру

КЗВО "ДАНО"
ДОР"

32/1,06

30/1

заступник
Гірліна Н.Ю.
директора
Кафедра дошкільної та початкової освіти
завідувач
Шинкаренко
дист.
кафедри
В.В.

доцент

доцент

Передерій О.Л.

Кондратьєва
А.В.

захист

Філософія

150/5

січень

стажування

Педагогіка та
методика навчання в
закладах дошкільної
освіти

120/4

18.05.2020

Довідка
№09/1-12

Криворізький
державний
педагогічний
університет

очна

курси

6/0,2

25.02.2020

Сертифікат СТ
№ДН
41682253/1960

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

очна

курси

Створення
предметнорозвивального
музичного
середовища в ДНЗ
Технології розвитку
пізнавальної
активності та
мовленнєвих
компетентностей
дошкільника
Навчати успішно?
EASILY!
Виховання в сучасній
школі: рефлексія,
практика, проблеми,
перспективи
Педагогічна рада:
інтерактивні форми
проведення
Наукове звання

6/0,2

28.02.2020

Сертифікат СТ
№ДН
41682253/2242

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

4/0,13

03-03-2020

Сертифікат б/н

+

6/0,2

05.03.2020

Сертифікат СТ
№ДН
41682253/2789

Видавництво
РАНОК
КЗВО «ДАНО»
ДОР»

6/0,2

11.03.2020

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

150/5

2019

Сертифікат СТ
№ДН
41682253/2977
Диплом

Modern tehnologies for
creative thinking
development of junior
school pupils
Формування
основних
компетентностей
дитини засобами
вальдорфської
педагогіки
Керівники установ і
закладів освіти
«Локалізація
освітньої програми і

120/4

03/02/2020

Сертифікат
№787

6/0,2

24.01.2020

Сертифікат б/н

30/1

02.03.2020

14/0,46

01.11.2019

Сертифікат
№5880
Сертифікат №
Л/05

дист.

стажування

очна

вебінар

очна

курси

очно

тренінг

ЗДНУ

КЗВО «ДАНО»
ДОР»
European
Center of the
Fundamental
Researchers
КЗО
«НВК«Вальдор
фська СШ"

КЗВО «ДАНО»
ДОР»
Міністерство
освіти України

150/5
Наказ
№75
від
24.02.
2020

+

148/4.9

+

+

156/5,2

+

+
+

455/15,2

очно

тренінг

дист.

вебінар

очно

тренінг

очнодистанційна

курси

очнодистанційна

курси

очно

тренінг

очно

тренінг

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

курси

практики оцінювання
у школі на основі
фінського досвіду»
«Вивчай та розрізняй:
інфо-медійна
грамотність»

50/1,7

12.11. 2019

Сертифікат б/н

Міністерство
освіти України,
Академія
української
преси, IREX
MCFR
Цифрове
видавництво
Міністерство
освіти України,
Академія
української
преси, IREX
Державна
служба якості
освіти

+

«Сертифікація:
підсумки 2019-го та
плани на 2020-й»
«Вивчай та розрізняй:
інфо-медійна
грамотність»

1/0,03

04.12.2019

Сертифікат б/н

20/0,66

07.12.2019

Сертифікат б/н

«Інституційний
аудит. Розбудова
внутрішньої системи
забезпечення якості
освіти»
«Інституційний аудит
та розбудова
внутрішньої системи
забезпечення якості
освіти»
«Вивчай та розрізняй:
інфо-медійна
грамотність»

150 /5

21.02.2020

Сертифікат №
31-20

150/5

21.02.2020

Сертифікат СП
35830447/0190
-20

Національна
академія
педагогічних
наук України

+

32/1.06

27.02. 2020

Сертифікат б/н

+

4/0,13

03.03.2020

Сертифікат б/н

1/0,03

01.04.2020

Сертифікат б/н

1/0,03

08.04.2020

Сертифікат б/н

Міністерство
освіти України,
Академія
української
преси, IREX
КЗВО «ДАНО»
ДОР»
MCFR
Цифрове
видавництво
MCFR
Цифрове
видавництво

«Навчати успішно?
EASILY»
«Як підготувати
вчителя до
сертифікації»
«Організація роботи
школи в умовах
карантину:
нормативні
орієнтири»
«Eurasian scientific
congress»

24/0,8

21.04.2020

Сертифікат б/н

Barca Academy
Publishing

+

+

+

+

+
+

+

доцент

дист.

вебінар

«Інституційний
аудит-шлях до
формування нової
культури якості
освіти»

2/0,06

22.04.2020

Сертифікат б/н

дист.

курси

40/1,33

26.04.2020

Сертифікат б/н

дист.

вебінар

1/0,03

07.05.2020

дист.

курси

20/0,66

дист.

курси

«Навички медіації та
діалогу для потреб
публічної служби»
«Самооцінювання
освітніх і
управлінських
процесів закладу
загальної середньої
освіти»
«Як навчити
супергероїв? Онлайнкурс з підготовки
лікарняних вчителів»
«Робота вчителів
початкових класів з
дітьми з особливими
освітніми потребами»
Педагогіка та
методика навчання в
закладах дошкільної
освіти
Створення
предметнорозвивального
музичного
середовища в ДНЗ
Технології розвитку
пізнавальної
активності та
мовленевих
компетентностей
дошкільника
«Педагогіка
початкової школи:
фінський досвід.
Модуль 3 «Практика

Тарабасова Л.Г.

стажування
заочна

доцент

Фесенко О.С.

очна

тренінг

очна

тренінг

очна

тренінг

Управління
Державної
служби якості
освіти України
у
Дніпропетровс
ькій області
EDERA

+

Сертифікат б/н

MCFR
Цифрове
видавництво

+

21.06.2020

Сертифікат б/н

EDERA

+

30/1

28.06.2020

Сертифікат б/н

EDERA

+

120/4

18.05.2020

Довідка
09/1 - 14

+

6/0,2

25.02.2020

Довідка
СТ№ДН
41682253/1961

КДПУ,
кафедра
дошкільної
освти
КЗВО «ДАНО»
ДОР»

6/0,2

28.02.2020

Сертифікат
СТ№ДН
41682253/2243

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

13,5/0,45

1618.10.2019

Сертифікат
3/68

Проект
«Фінська
підтримка
реформи

+

+

132/4.4

+

132/4.4

доцент

очна

курси

заочна

курси

очна

курси

дист.

тренінг

дист.

вебінар

очна

кури

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

Майданенко С.В.

та інструменти
оцінювання в школі»
«Технології розвитку
пізнавальної
активності та
мовленнєвих
компетентностей
дошкільника»
Педагогіка та
методика навчання в
закладах дошкільної
освіти

6/0,2

28.02. 2020

Сертифікат ДН
41682253/ 2244

120/4

24.02.2020
- 24.04.
2020

Довідка
09/1 - 13

«Інтерактивні
методики навчання в
освітньому процесі»,

50/1,66

12.11. 2019

Сертифікат б/н

Навчати успішно?
Easily!
«Новачок у ЗДО:
завдання психолога»

6/0,2

Сертифікат б/н

2/0,06

03.03.,28.0
8.
22.04.2020

«Технології розвитку
пізнавальної
активності та
мовленнєвих
компетентностей
дошкільника»
«Як ефективно
організовувати
освітній процес:
лайфхаки
методичного
конструктора»
«Як запровадити
неповний робочий
час та гнучкий режим
на підприємстві й для
окремих працівників»
«ZOOM у
дистанційному
освітньому процесі:
алгоритм роботи»

6/0,2

28.02.2020

Сертифікат
Ст№ДН416822
53 / 2247

1/0,03

23.04.2020

2/0,06

1/0,03

української
школи
КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

Криворізький
державний
педагогічний
університет
(КДПУ)
Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обміні
IT школа смарт

+

MCFR освіта
Цифрове
видавництво
КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

Сертифікат б/н

MCFR освіта
Цифрове
видавництво

+

15.04.2020

Сертифікат б/н

MCFR освіта
Цифрове
видавництво

+

16.04.2020

Сертифікат б/н

MCFR освіта
Цифрове
видавництво

+

Сертифікат б/н

+

+

+

163/5.4

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

тренінг

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

очна

тренінг

очна

тренінг

стажування
заочна

Самооцінювання
освітніх і
управлінських
процесів закладу
загальної середньої
освіти
«Вихід із карантину:
як вивести
працівників на робочі
місця»
«Терапевтичний та
розвивальний ефект
музики»
«Ризик-орієнтований
підхід у системному
управлінні»
«Підвищуемо
кваліфікацію онлайн»

1/0,03

07.05.2020

Сертифікат б/н

MCFR освіта
Цифрове
видавництво

+

1/0,03

15.05.2020

Сертифікат б/н

MCFR освіта
Цифрове
видавництво

+

1/0,03

03.06.2020

Сертифікат б/н

+

4/0,13

30.11.2019

Сертифікат б/н

1/0,03

29.04.2020

Сертифікат б/н

«Організація роботи
школи в умовах
карантину"
«Як організувати у
школі освітній процес
під час карантину:
досвід роботи»
«Дистанційне
навчання:
психологічні та
методологічні
аспекти»
Педагогічна рада:
інтерактивні форми
проведення
Виховання в сучасній
школі: рефлексія,
практика, проблеми,
перспективи
Педагогіка та
методика навчання в
закладах дошкільної
освіти

1/0,03

06.04.2020

Сертифікат б/н

1/0,03

09.04.2020

Сертифікат б/н

MCFR освіта
Цифрове
видавництво
MCFR освіта
Цифрове
видавництво
MCFR освіта
Цифрове
видавництво
MCFR освіта
Цифрове
видавництво
MCFR освіта
Цифрове
видавництво

1/0,03

16.04.2020

Сертифікат б/н

MCFR освіта
Цифрове
видавництво

+

6/0,2

11.03.2020

КЗВО
«ДАНО»ДОР»

+

6/0,2

05.05.2020

Сертифікат
Ст/№ДН41682
253/2974
Сертифікат
Ст/№ДН41682
253/2788

КЗВО
«ДАНО»ДОР

+

120/4

18.05.2020

Довідка
09/1 - 14

КДПУ,
кафедра
дошкільної
освти

+

+

+

+

+

ст. викладач

Ст.
викладач

Виноградова
О.М.

Писарєва Л.В.

очна

тренінг

Створення
предметнорозвивального
музичного
середовища в ДНЗ
Технології розвитку
пізнавальної
активності та
мовленевих
компетентностей
дошкільника
Педагогіка та
методика викладання
в початковій школі

6/0,2

25.02.2020

Довідка
СТ№ДН
41682253/1961

КЗВО
«ДАНО»ДОР»

+

очна

тренінг

6/0,2

28.02.2020

Сертифікат
СТ№ДН
41682253/2243

КЗВО
«ДАНО»ДОР»

+

дист.

стажування

120/4

24.04.2020

Довідка
Ns 09/1-15

+

курси

ECTS-кредит
«Підготовка тренерів
для навчання

30/1

07.08.2020

Сертифікат ІУТР № 396/2020

очно

семінар

6/0.2

26.11.2019

Сертифікат ГП
№200038

дист.

конференція

12/0.4

2829.05.2020

Сертифікат №
СУ 4 - 047

ЄСВІТ, ІМЗО

+

Заочнодистанційна

стажування

«Гуманна педагогіка і
нова українська
школа про
компетентнісноорієнтований підхід в
становленні
емоційного інтелекту
«Шляхи
удосконалення
прфесійних
компетентностей
фахівців в умовах
сьогодення
Педагогіка та
методика викладання
в початковій школі

«Криворізкий
державний
педагогічний
університет
Громадська
організація
«Освіта XXI
століття»
Дніпропетровс
ький обласний
центр Гуманної
педагогіки

дист.

120/4

24.04..2020

Довідка
Ns 09/1-13

+

очна

тренінг

Finlands Support to the
Ukrainian School
Reform

21/0,7

07.02.2019

Сертифікат №
1/54

дист.

тренінг

«Цифрова
грамотність You
Tube, Gmail,

2/0,06

23.06.2020

Сертифікат ОК
540421

КЗВО
«Криворізький
державний
пед.університе
т»
МОН України,
Ministry for
Fjreign Affairs
of Finland
«Всеосвіта»

162/5,4

+

+

+

+

132/4,4

Ст.
викладач

Олефір Н.В.

дист.

тренінг

дист.

тренінг

дист.

тренінг

дист.

тренінг

дист.

тренінг

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

«Емоційний розвиток
дітей з ООП.
Практичні техніки
«Дистанційне
навчання:
інструменти для
отримання
миттєвого»
зворотнього зв’язку
«Рефлексивне
оцінювання в
освітньому процесі як
ресурс особистісного
розвитку»
«Ігри та вправи на
розвиток сприймання
в початкових класах»
«Як сформувати у
дітей позитивне
ставлення до
помилок»
«Як запобігти булінгу
в школі: формуємо
системний підхід»
«Сертифікація:
підсумки 2019-го та
плани на 2020-й»
«Ситуації-провокації
як засіб формування
звичок сталої
поведінки»
«Нове в законодавстві
про дошкільну
освіту»
«Як розробити
систему забезпечення
якості освіти у
школі»
«Медіація:
розвиваємо навички
розвʼязання
конфліктів у
шкільному колективі»

2/0,06

22.05.2020

Сертифікат
НМ 845234

«Всеосвіта»

+

2/0,06

27.05.2020

Сертифікат ХК
916242

«Всеосвіта»

+

2/0,06

27.05.2020

Сертифікат ІВ
359223

«Всеосвіта»

+

2/0,06

11.06.2020

Сертифікат ІМ
072417

«Всеосвіта»

+

2/0,06

18.06.2020

Сертифікат ЕД
458034

«Всеосвіта»

+

1/0,03

07.11.2019

Сертифікат б/н

+

1/0,03

04.12.2019

Сертифікат б/н

1/0,03

06.12.2019

Сертифікат б/н

Цифрове
видавництво
MCFR Освіта
Цифрове
видавництво
MCFR Освіта
Цифрове
видавництво
MCFR Освіта

1/0,03

31.01.2020

Сертифікат б/н

+

1/0,03

12.02.2020

Сертифікат б/н

Цифрове
видавництво
MCFR Освіта
Цифрове
видавництво
MCFR Освіта

1,5/0,05

04.03.2020

Сертифікат б/н

Цифрове
видавництво
MCFR Освіта

+

+

+

+

102/3,4

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

«Соціальна інклюзія в
Новій українській
школі»
«Як підготувати
дитину до шкільного
життя»
«Психолог в
інклюзивному
дошкільному закладі»
«Використання
онлайн-тестів для
організації
дистанційного
навчання в умовах
карантину»
«Як підготувати
вчителя до
сертифікації»
«Вчительська
компетентність у
сфері інклюзії»
«Наскрізні навички»,
«Інклюзивна освіта».
«Форми та методи
подання матеріалу в
умовах дистанційного
навчання»
«Організація роботи
школи в умовах
карантину:
нормативні
орієнтири»
«Організація роботи
дитсадка в умовах
карантину:
нормативні
орієнтири»
«Як організувати
методичну роботу в
дитсадку віддалено»
«Як організувати
освітній процес у
школі під час

2 /0,06

16.03.2020

Свідоцтво №
HI 221575

ТОВ
«Всеосвіта»

+

1/0,03

18.03.2020

Сертифікат б/н

+

1/0,03

26.03.2020

Сертифікат б/н

2/0,06

30.03.2020

Сертифікат №
EF 444804

Цифрове
видавництво
MCFR Освіта
Цифрове
видавництво
MCFR Освіта
ТОВ
«Всеосвіта»

1/0,03

01.04.2020

Сертифікат б/н

+

2/0,06

03.04.2020

Свідоцтво №
В136-778678

Цифрове
видавництво
MCFR Освіта
ТОВ «На урок»

2/ 0,06

08.04.2020

Сертифікат №
RZ 872402

ТОВ
«Всеосвіта»

+

1/0,03

08.04.2020

Сертифікат б/н

Цифрове
видавництво
MCFR Освіта

+

1/0,03

08.04.2020

Сертифікат б/н

Цифрове
видавництво
MCFR Освіта

+

1/0,03

09.04.2020

Сертифікат б/н

+

1/0,03

09.04.2020

Сертифікат б/н

Цифрове
видавництво
MCFR Освіта
Цифрове
видавництво
MCFR Освіта

+

+

+

+

дист.

курси

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

карантину: досвід
роботи»
«Академічна
доброчесність»
«ZOOM у
дистанційному
освітньому процесі:
алгоритм роботи»
«Дистанційне
навчання:
психологічні та
методичні аспекти»
«Новачок у ЗДО:
завдання психолога»

4/0,13

12.04.2020

Сертифікат б/н

Студія онлайносвіта Edera
Цифрове
видавництво
MCFR Освіта

+

1/0,03

16.04.2020

Сертифікат б/н

1/0,03

16.04.2020

Сертифікат б/н

Цифрове
видавництво
MCFR Освіта

+

2/0,06

22.04.2020

Сертифікат б/н

+

2/0,06

26.04.2020

Сертифікат №
ZU 267103

Цифрове
видавництво
MCFR Освіта
ТОВ
«Всеосвіта»

«Техніки релаксації
для педагогів: як
швидко розслабитись
та відновитись»
«Створення
інклюзивного
середовища в закладі
освіти»;
«Підвищуємо
кваліфікацію онлайн»

2/ 0,06

28.04.2020

Свідоцтво №
В236-778678

ТОВ «На урок»

+

1/0,03

29.04.2020

Сертифікат б/н

+

2 /0,06

30.04.2020

Сертифікат №
IU 154108

Цифрове
видавництво
MCFR Освіта
ТОВ
«Всеосвіта»

«Комунікація
педагога з учнями:
спілкуйтеся
правильно»
«Самооцінювання
освітніх і
управлінських
процесів закладу
загальної середньої
освіти»
«Як обрати стиль
спілкування з
дитиною в умовах
сьогодення. Прийоми
ефективної взаємодії»
«Інклюзивне освітнє
середовище в закладі
дошкільної освіти:

1/0,03

07.05.2020

Сертифікат б/н

Цифрове
видавництво
MCFR Освіта

+

2 /0,06

14.05.2020

Сертифікат №
АН 754340

ТОВ
«Всеосвіта»

+

2/0,6

21.05.2020

Сертифікат №
004455/21.0520

ІВА «Освіта
України»

+

+

+

+

ст. викладач

доцент

Шахова К.К.

Швидун Л.Т.

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

дист.

Вебінар

Дистанційна

Онлайн-курс

Дистанційна

Інтернетконференція

Дистанційна

Вебінар

Дистанційна

Вебінар

дист.

курси

дист.

стажування

дист.
оч.-дист.

міфи, реалії та шляхи
створення»
«Терапевтичний та
розвивальний ефект
музики»
Освіта для сталого
розвитку: модний
тренд чи
необхідність»
«У фокусі уваги –
методичний супровід
дітей раннього віку»
«Про дистанційний та
змішаний формати
навчання
«Новітні технології
психологопедагогічного
супроводу дітей..
«Співпраця асистента
вчителя з педагогами:
супровід
інклюзивного
навчання у сучасних
умовах»
«Організація
корекційнорозвиткової роботи ..
Бери й роби

1,5/0,05

03.06.2020

Сертифікат б/н

Цифрове
видавництво
MCFR Освіта
Цифрове
видавництво
MCFR Освіта

+

1/0,03

16.06.2020

Сертифікат б/н

1/0,03

20.08.2020

Сертифікат б/н

Цифрове
видавництво
MCFR Освіта
Студія онлайносвіта Edera

+

50/1,6

05.10.2020

Сертифікат б/н

6/0,2

23.10.2020

Сертифікат №
28/2020

КЗВО «ДАНО»
ДОР; БейтХана»

+

2 / 0,06

01.10.2020

Свідоцтво №
NN214499

ТОВ
«Всеосвіта»

+

2 / 0,06

30.11.2020

Сертифікат
RZ552627

ТОВ
«Всеосвіта»

20/0,7

14.06.2020

Сертифікат б/н

Педагогіка та
методика викладання
в початковій школі

120/4

24.04.2020

Довідка
№09/1-17

курси

Права людини в
освітньому просторі

10/0,3

21.06.2020

Сертифікат б/н

курси

«Інноваційні форми в
роботі з
педагогічними
кадрами як
ефективний засіб

150 /5

11.11.1906. 02.
2020

сертифікат
СПК №ДН
41682253/8502

ТОВ
«ЕДЮКЕЙШН
АЛ ЕРА»
Криворізький
державний
педагогічний
університет
ТОВ
«ЕДЮКЕЙШН
АЛ ЕРА»
КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

+

+
Наказ
№75
від
24.02.
2020

150/5

+

+

+

181/6

ст. викладач

Клімова Л.В.

дистанційна

курс

розвитку творчого
потенціалу вчителя»
Академічна
доброчесність в
університеті

заочно

навчання
курси

Аспірантура
Основи андрагогіки

30/1
30 /1

тренінг

Програмові основи і
методики дитячої
хореографії

10/0,33

Нове у законодавстві
Про дошкільну
освіту (VIкварта)
Підготовка до
проведення
відкритого перегляду
занять і заходів: що є
пріоритетом – діти
чи зміст?
Освітній процес у
закладі дошкільної
освіти: вимоги до
організації навчальної
діяльності дітей
Як підготувати
дитину до шкільного
життя
Організація роботи
дитсадка в умовах
карантину:
нормативні орієнтири
Як організувати
методичну роботу в
дитсадку віддалено
Як психологічно
протистояти

1 /0,03

31.01.2020

сертифікат
б/н

2/0,06

17.01.2020

сертифікат
№ 001554

2/0,06

11.02.2020

сертифікат
№ 002383

Освіта України
Інформаційновидавнича
агенція, м. Київ

1/0,03

18.03.2020

сертифікат
б/н

1/0,03

08.04.2020

сертифікат
б/н

Цифрове
видавництво
MCFR
Цифрове
видавництво
MCFR

1/0,03

09.04.2020

сертифікат
б/н

1/0,03

09.04.2020

сертифікат
б/н

оч.

Дистанційна

Вебінар

Дистанційна

Вебінар

Дистанційна

Вебінар

Дистанційна

Вебінар

Дистанційна

Вебінар

Дистанційна

Вебінар

Дистанційна

Вебінар

1/0,03

17.04.2020

сертифікат
№025688

29.11.2019

свідоцтво СПК
№ ДН
41682253/31-с
сертифікат
№250418

24.09.2019

Національний
університет
«КиєвоМогилянська
академія»
ХДНУ
КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

Тренінговий
центр
«сертифіковані
українські
технології
освіти»
Цифрове
видавництво
MCFR
Освіта України
Інформаційновидавнича
агенція, м. Київ

+

Цифрове
видавництво
MCFR
Цифрове
видавництво
MCFR

+

36/1,2

ст. викладач

Міхіна Н.О.

Дистанційна

Вебінар

Дистанційна

Вебінар

Дистанційна

Вебінар

Дистанційна

Вебінар

Очні

тренінг

очні

Семінар

дист.

вебінар

Дистанційна

Вебінар

очна

тренінг

стресогенності
пандемії
Новачок у ЗДО:
завдання психолога

2/0,06

22.04.2020

сертифікат
б/н

Підвищуємо
кваліфікацію онлайн

1/0,03

29.04.2020

сертифікат
б/н

Педагогічна
діагностика дітей:
вирок, діагноз чи
крок уперед?
Інклюзивне освітнє
середовище в
закладах дошкільної
освіти : міфи, реалії
та шляхи створення.
Технологія розвитку
пізнавальної
активності та
мовленнєвих
компетентностей
дошкільника»
Неперервна освіта
для сталого
розвитку: філософія
теоретичні контексти
та педагогічні
практики
«Медіа і мозок
дитини, або Як
виховати
інформаційну
культуру та гігієну?»
Нове у законодавстві
Про дошкільну
освіту (VIкварта)
Програмові основи і
методики дитячої
хореографії

2/0,06

20.04.2020

сертифікат
№ 003692

2/0,06

21.05.2020

сертифікат
№ 004117

6/0,2

28.02.2020

сертифікат
№2238

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

3/0.1

12.12.2019

сертифікат
б/н

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

2 /0,06

24.06.2020

сертифікат
№ 004806

Освіта України
ІВА, м. Київ

1/0,03

31.01.2020

сертифікат
б/н

Цифрове
видавництво
MCFR
Тренінговий
центр
«сертифіковані
українські
технології
освіти»

10/0,3
24.09.2019

сертифікат
№250420

Цифрове
видавництво
MCFR
Цифрове
видавництво
MCFR
Освіта України
Інформаційновидавнича
агенція, м. Київ
Освіта України
Інформаційновидавнича
агенція, м. Київ

32/1,06

ст. викладач

Купрієнко В.І.

Дистанційна

Вебінар

Дистанційна

Вебінар

Дистанційна

Вебінар

Дистанційна

Вебінар

Дистанційна

Вебінар

Очні

тренінг

Очні

Семінар

Очні

Семінар

очна

тренінг

Очні

тренінг

Як підготувати
дитину до шкільного
життя
Організація роботи
дитсадка в умовах
карантину:
нормативні орієнтири
Як організувати
методичну роботу в
дитсадку віддалено
Як психологічно
протистояти
стресогенності
пандемії
Новачок у ЗДО:
завдання психолога

1/0,03

18.03.2020

сертифікат
б/н

1/0,03

08.04.2020

сертифікат
б/н

1/0,03

09.04.2020

сертифікат
б/н

1/0,03

09.04.2020

сертифікат
б/н

2 /0,06

22.04.2020

сертифікат
б/н

Технологія розвитку
пізнавальної
активності та
мовленнєвих
компетентностей
дошкільника»
Неперервна освіта
для сталого
розвитку: філософія
теоретичні контексти
та педагогічні
практики
Стимулювання росту
професійної
майстернсті педагогів
Програмові основи і
методики дитячої
хореографії

6/0,2

28.02.2020

сертифікат
№2239

Цифрове
видавництво
MCFR
КЗВО «ДАНО»
ДОР»

3/0,1

12.12.2019

сертифікат
б/н

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

6/0,2

02.03.2020

сертифікат
№ 2405

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

сертифікат
№250419

Технологія розвитку
пізнавальної
активності та
мовленнєвих
компетентностей
дошкільника»

6/0,2

Тренінговий
центр
«сертифіковані
українські
технології
освіти»
КЗВО «ДАНО»
ДОР»

10/0,3
24.09.2019

28.02.2020

сертифікат
№2239

Цифрове
видавництво
MCFR
Цифрове
видавництво
MCFR
Цифрове
видавництво
MCFR
Цифрове
видавництво
MCFR

22/0,73

ст. викладач

Балала Л.І.

Очні

тренінг

Технологія розвитку
пізнавальної
активності та
мовленнєвих
компетентностей
дошкільника»
Неперервна освіта
для сталого
розвитку: філософія
теоретичні контексти
та педагогічні
практики
Освітній процес у
закладі дошкільної
освіти: вимоги до
організації навчальної
діяльності дітей
Нове у законодавстві
Про дошкільну
освіту (VIкварта)
Як підготувати
дитину до шкільного
життя
Організація роботи
дитсадка в умовах
карантину:
нормативні орієнтири
Як організувати
методичну роботу в
дитсадку віддалено
Як психологічно
протистояти
стресогенності
пандемії
Новачок у ЗДО:
завдання психолога

6/0,2

28.02.2020

сертифікат
№2237

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

очні

Семінар

3/0,1

12.12.2019

сертифікат
б/н

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

Дистанційна

Вебінар

2 /0,06

11.02.2020

сертифікат
№ 002411

Освіта України
Інформаційновидавнича
агенція, м. Київ

Дистанційна

Вебінар

1/0,03

31.01.2020

сертифікат
б/н

1/0,03

18.03.2020

сертифікат
б/н

1/0,03

08.04.2020

сертифікат
б/н

Цифрове
видавництво
MCFR
Цифрове
видавництво
MCFR
Цифрове
видавництво
MCFR

Дистанційна

Вебінар

Дистанційна

Вебінар

Дистанційна

Вебінар

1/0,03

09.04.2020

сертифікат
б/н

Дистанційна

Вебінар

1/0,03

09.04.2020

сертифікат
б/н

Дистанційна

Вебінар

2/0,06

22.04.2020

сертифікат
б/н

Дистанційна

Вебінар

Підвищуємо
кваліфікацію онлайн

1/0,03

29.04.2020

сертифікат
б/н

дист.

вебінар

«Нове у
законодавстві
Про дошкільну
освіту»( VIкварта)

1/ 0,03

31.01.2020

сертифікат
б/н

Цифрове
видавництво
MCFR
Цифрове
видавництво
MCFR
Цифрове
видавництво
MCFR
Цифрове
видавництво
MCFR
Цифрове
видавництво
MCFR

85/2,83

дист.

вебінар

«Підготовка до
проведення
відкритого перегляду
занять і заходів: що є
пріоритетом – діти
чи зміст?»
«Освітній процес у
закладі дошкільної
освіти: вимоги до
організації навчальної
діяльності дітей»
«Підвищення якості
дошкільної освіти в
Україні»

2 /0,06

17.01.2020

сертифікат
№ 001554

Освіта України
ІВА, м. Київ

дист.

вебінар

2 /0,06

11.02.2020

сертифікат
№ 002464

Освіта України
ІВА, м. Київ

Очна

семінар

16 /0,54

03.02.2020

сертифікат
UN20 0103

Авторський
майстер-клас

«Конструктор в
освітньому процесі
ЗДО

6/0,2

22.02.2020

сертифікат
т/02220011

дист.

вебінар

1 /0,03

18.03.2020

сертифікат
б/н

дист.

вебінар

1 /0,03

08.04.2020

сертифікат
б/н

дист.

вебінар

1 /0,03

09.04.2020

сертифікат
б/н

дист.

вебінар

1 /0,03

09.04.2020

сертифікат
б/н

дист.

вебінар

«Як підготувати
дитину до шкільного
життя»
«Організація роботи
дитсадка в умовах
карантину:
нормативні
орієнтири»
«Як організувати
методичну роботу в
дитсадку віддалено»
«Як психологічно
протистояти
стресогенності
пандемії»
«Новачок у ЗДО:
завдання психолога»

Unicef.
Всеукраїнськи
й
фонд «Крок за
кроком»
Центр
авторських
технологій і
модерних
практик
м. Запоріжжя
Цифрове
видавництво
MCFR
Цифрове
видавництво
MCFR

Очна

2 /0,06

22.04.2020

сертифікат
б/н

дист.

вебінар

«Підвищуємо
кваліфікацію онлайн»

1 /0,03

29.04.2020

сертифікат
б/н

Цифрове
видавництво
MCFR
Цифрове
видавництво
MCFR
Цифрове
видавництво
MCFR
Цифрове
видавництво
MCFR

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

конференція

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

Дистанційна

Вебінар

Дистанційна

Вебінар

«Педагогічна
діагностика дітей:
вирок, діагноз чи
крок уперед?»
«Інклюзивне освітнє
середовище в закладі
дошкільної освіти:
міфи, реалії та шляхи
створення»
«Актуальні проблеми
неперервної освіти в
інформаційному
суспільстві»
«Сучасне освітнє
середовище закладу
дошкільної освіти»
«Творення
дистанційного курсу
в середовищі
Classroom»
«Медіа і мозок
дитини, або Як
виховати
інформаційну
культуру та гігієну?»
«Он-лайн
інструменти для
викладання
інтегрованого курсу
“Культура
добросусідства”»
«Презентація
альтернативної
програми «STREAMосвіта дошкільників,
або Стежинки у
Всесвіт»
«STREAM - освіта
дошкільників: як
налаштуватися на
результативну
діяльність»

2 /0,07

20.04.2020

сертифікат
№ 003930

Освіта України
ІВА, м. Київ

2 /0,07

21.05.2020

сертифікат
№ 004149

Освіта України
ІВА, м. Київ

10/0,33

29.0530.05.2020

сертифікат
№83471561336

6 /0,2

30.05.2020

сертифікат
№ 8347156112

6 /0,2

30.05.2020

сертифікат
№ 8347156135

МОН України
НПУ імені
М.П.
Драгоманова
НПУ імені
М.П.
Драгоманова
НПУ імені
М.П.
Драгоманова

2 /0,07

24.06.2020

сертифікат
№ 004807

Освіта України
ІВА, м. Київ

15/0,5

3-5 і 8.06.
2020 р.

сертифікат
№ IDC-0002

ГО «ІДЦ
«Інтеграція та
розвиток»
м. Київ

4/0,13

26.0826.09.2020

сертифікат
№ в/09030004

ГО "Академія
розвитку
особистості"

4/0,13

26.0826.09.2020

сертифікат
№ в/09070007

ГО "Академія
розвитку
особистості"

Кафедра соціально-гуманітарної освіти
завідувач
Безена І.М.
дист.
кафедри

дист.

доцент

Сергієнко А.А.

стажування

Курси

«Сучасні методи
навчання та
інноваційні
технології в вищій
освіті: європейський
досвід та глобальні
тенденції»
ІІ Літня школа
менеджменту
Внутрішня система
забезпечення якості
освіти: скрипти й
алгоритми
Пам'ять про Другу
світову війну і «війна
пам’ятей»

180/6

01.02.2020

Сертифікат
BG/VUZF/5782020

Університет
фінансів,
бізнесу і права,
(м.Софія,
Болгарія)

26.06.2020

Сертифікат
№ЛШ0213976
5/07-20

8/0,27

27.05.2020

Сертифікат б/н

Рівненський
обласний
інститут
післядипломно
ї педагогічної
освіти
Український
інститут
вивчення
Голокосту
«Ткума»
Академія
гірництва,
Університет
Ягелонський в
Кракові
ВУМ онлайн

8/0,27

+

+

362/12,06

+

дист.

вебінар

Очнодистанційна

стажування

Вища освіта в Польщі

180 / 6

01.09.2019

Сертифікат б/н

дист.

дист.

1/0,003

20.01.2020

018541

дистанційна

Підвищення
кваліфікації

150/5

29.09.20.12.2020

вебінар

16/0.53

17.04.2020

Сертифікат
ЗП/2020/001002
Сертифікат
№оEU2020|158

НУ «КИА»,
НАДС

дист.

EdCamp
Ukraine

+

дист.

вебінар

Академічна
доброчесність
Комунікації в
демократичному
врядуванні
Антикризовий
національний онлайнЕдКемп 2020
Нове в програмі ЗНО
з української мови і
літератури

8/0,27

25.10.
2019 31.01.2020

вебінар

Використання
інформаційнокомунікативних та
цифрових технологій
в освітньому процесі:

18/0,6

31.03.
2020

Ж-л
«Зарубіжна
література в
школах
України»,
м.Київ
Центр нової
освіти
«УМІТИ»
м. Київ

+

дист.

Сертифікат
№12416
Сертифікат
№13439
Сертифікат
№13851
Сертифікат
№ 109326

+

+

+

+

100/3,3

дист.

вебінар

Як знайти себе в
іншосвіті, або Фентезі
в школі

5/0,17

20.03.2020

Сертифікат
№14795

дист.

вебінар

Як підготувати
вчителя до
сертифікації

1/0,03

01.04.2020

Сертифікат

дист.

вебінар

Практичні поради з
вивчення творів
сучасної літератури в
школі. Зарубіжна
література. 5-11 класи

6/0,2

15.05.2020

Сертифікат
№17379

Основи андрогогіки

30/1

Технології реалізації
навчального предмета
«Українська
література» за
проєктом «Інтелект
України
Розвиток науки,
стратегії і технологій

30/1

листопад
2019
26.06.2020

180/6

26.09.2019

Сертифікат б/н

Current trends and
factors of the
development of
pedagogical science in
Ukraine and EU
Countries
Учителі української
мови і літератури

15 /0,5

2526.09.2020

б/н

80 /2,7

30.10.2020

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

Способи створення
візуалізацій. Вебінар
для вчителів, які «Не
малюють»
«Дизайн-мислення у
школі»

2 ./ 0,06

12.02.2020

СПК № ДН
41682253/1192
9
ВГО-УМЛ №
2768

30/1

04.04.2020

Автентичність
за посиланням,

Платформа
масових

очна

доцент

доцент

Степаненко О.К.

Карпань І.С.

дист.

Курси

очно-дист

Стажування

Дист.

Конференція

Дист.

Курси

Дист.

Вебінар

дист.

онлайн-курс

Сертифікат
ІУ-ТР №
210/2020

Ж-л
«Зарубіжна
література в
школах
України»,
м.Київ
МЦФР –
Україна
Цифрове
видавництво,
м.Київ
Ж-л
«Зарубіжна
література в
школах
України»,
м.Київ
КЗВО "
ДАНО" ДОР"
Громадська
організація
«Освіта 21
століття»

+

Varna
University of
Management
Болгпрія
UMCS

+

97/3,23

+

30/1

+

+

+
+

Видавнича
група
«Основа»

доцент

Кирпа А.В.

відкритих
онлайн-курсів
PROMETHEUS
Varna
University of
Management
КЗВО «ДАНО»
ДОР

очно-дист.

стажування

Розвиток науки,
стратегії і технологій

180/6

26.09.2019

№ 181/

очна

тренінг

15 /0.5

-

Сертифікат

дистанційно

тренінг

30/1

-

Сертифікат

дист.

тренінг

Цифрові технології у
викладанні іноземних
мов
Сучасний урок
англійської мови:
планування та
використанні
додаткових ресурсів
Сучасний урок
англійської мови:
планування та
використанні
додаткових ресурсів
Сучасний урок
англійської мови:
планування та
використанні
додаткових ресурсів
Сучасні освітні
технології навчання
«Інтерактивні
методики навчання в
освітньому процесі»,
«Онлайн інструменти
в освітньому процесі
«Інституційний аудит
та розбудова
внутрішньої системи
забезпечення якості
освіти»
«Інституційний
аудит. Розбудова
внутрішньої системи
забезпечення якості
освіти»
онлайн-курсу з
медіаграмотності
VeryVerified та

30/1

-

Сертифікат

30/1

17.08.2020

Сертифікат б/н

30/1

-

Сертифікат

50 / 1,7

грудень
2019

сертифікат
б/н

Рада МНД та
О (IREX),
МОН України,
АУП

+

150 / 5

21.02.2020

свідоцтво СП
35830447/0213
-20

Національна
академія
педагогічних
наук України

+

150 / 5

21.02.2020

сертифікат №
54-20

ДЗВО
«Університет
менеджменту
освіти», ДСЯО

+

32 / 1,1

27.02.2020

сертифікат
б/н

Рада
міжнародних
наукових

+

ст. викладач

Богатирьова
Т.М.

дист.

тренінг

ст. викладач

Якименко Л.І.

очно

тренінг

оч.

тренінги

курси
оч.-дист.

курси
оч.-дист.

оч.

тренінг

+

Cambridge
Assessment
English
Authorized
Exam Center
Cambridge
Assessment
English
Authorized
Exam Cen
Cambridge
Assessment
English
Authorized
Exam Center
КЗВО «ДАНО»

30/1

388/12,9

ст. викладач

Пасічник Л.В.

дист.

онлай-курс

дист.

онлай-курс

дист.

онлай-ку
рс

дист.

вебінар

дистанційна

Вебінар

дистанційна

Вебінар

дистанційна

Курси

Дистанційна

Вебінар

Дистанційна

Вебінар

Очно

Курси

застосування
інструментів
ігрофікації в
навчальному процесі
«Навички медіації та
діалогу для потреб
публічної служби»
(20 год)
«Академічна
доброчесність»
«Вирішую конфлікти
та будую мир навколо
себе»
«Інституційний аудит
– шлях до
формування нової
культури якості
освіти»
Як підготувати
вчителя до
сертифікації
Психологічний
антикоронавірус: як
налаштуватися на
дистанційну роботу,
споживати
інформацію та
опиратися паніці
Секрети успішного
тренінгу
Як полегшити
підготовку до ЗНО за
допомогою
візуалізації?
«Друге дихання» в
дистанційному
навчанні:
узагальнення та нові
ідеї
Вивчай та розрізняй:
інфомедійна
грамотність

сертифікат №
2fd4590697fd4
c49949fe672fa8
fa8f3
сертифікат б/н

20 / 0,7

23.03.2020

4./0,1.

03.05.2020

30./ 1.

квітень
2020

сертифікат б/н

2./ 0,07

22.04.2020

сертифікат
б/н

1/0,003

01.04.2020

Сертифікат б/н

1/0,003

02.04.2020

Сертифікат б/н

18/06

04.04.2020

2/0,06

16.04.2020

ТНС-0904042020/011
29111-292771016

2/0,06

22.04.2020

В274-322331

32/1,06

2427.02.2020

Сертифікат б/н

досліджень та
обмінів (IREX),
МОН України,
АУП
Студія онлайносвіти EdEra
Студія онлайносвіти EdEra
ГО «Ла
СтрадаУкраїна»
УДСЯО у
Дніпропетровській області

MCFR
Цифрове
видавництво
MCFR
Цифрове
видавництво

TeachHub
ТОВ
«Видавнича
група
«Основа»
ТОВ «На
Урок»

IREX

+

+
+

+

116/3.86

Курси
ст. викладач

Дорошенко О.А.

Очно
очно

тренінг

Вивчай та розрізняй:
інфомедійна
грамотність
Проект «Вивчай та
розрізняй:
інфомедійна
грамотність»
«Нова українська
школа: реалізація
компетентнісного
підходу в освітньому
процесі закладів
освіти
«Ключові уміння
21-го століття»

50/1,6

Сертифікат б/н

IREX

20/0,7

Листопадгрудень
2019
29.10.2019

Сертифікат б/н

IREX

12/0,4.

14.11.2019

ІУ-ВНПП
№052/2019

Харківський
національний
педагогічний
університет ім.
Г.С. Сковороди

5/0,17

19.12.2019

Сертифікат

«Способи створення
візуалізацій. Вебінар
для вчителів, які не
малюють
«Освітні інструменти
критичного
мислення»
«Мій клас»

2/0,07

12.02.2020

ВГО-УМЛ
№ 2765

Британська
Рада та
Міністерство
освіти і науки
України
Видавнича
група
«Основа»

60/2.

09.04.2020

сертифікат

ГО
«Прометеус»

2/0,07

25.03.2020

Мійклас

очно

Семінартренінг

очно

тренінг

дист.

вебінар

дист.

курс

дист.

вебінар

дист.

вебінар

«Онлайн сервіси для
вчителів»

2/0,07

06.04.2020

Сертифікат
№ 23311
сертифікат

дист.

вебінар

2/0,07

22.04.2020

сертифікат

дист.

курс

«Інституційний
аудит- шлях до
формування нової
культури якості
освіти»
«Додатки Google в
освітній діяльності»

60/ 2.

0624.04.2020

Сертифікат

дист.

курс

«Підготовка тренерів
для навчання вчителів
української мови

30/1

26.0620.20

ІУ-ТР
№ 222/2020

Міністерство
цифрової
трансформації
«Дія»
Управління
Державної
якості освіти у
Дніпропетровс
ькій області
ТОВ
«Академія
цифрового
розвитку»
ГО «Освіта
ХХІ століття»

154/5,13

Кафедра природничо-математичної освіти
завідувач
Кірман В.К.
заочна
кафедри
очно

доцент

Харлаш Л.М.

ПК

Основи андрагогіки

30/1

29.11.2019

СПК №ДН
41682253/12-c
сертифікат

КЗВО
“ДАНО”ДОР”
Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів “IREX”
Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів “IREX”
КЗВО
“ДАНО”ДОР”

+

тренінг

Інфомедійна
грамотність

50/1,7

листопад грудень
2019 року

очно

тренінг

Іінфомедійна
грамотність

32/1,07

1721.02.2020

сертифікат

очно

науковопрактична
конференція

6/0,2

12.12.2019

сертифікат

дист

Курси

40/1,3

29.05.2020

очно

тренінг

Проблеми розвитку
професійних
компетентностей
вчителів природничоматематичного
напрямку
Вчителі математики
(«спеціаліст І
категорії»,
«спеціаліст вищої
категорії»)
інфомедійна
грамотність

СПК № ДН
41682253/4878

КЗВО “ДАНО”
ДОР”

+

50/1,7

листопад грудень
2019 року

сертифікат

+

32/1,07

2427.02.2020

сертифікат

12/0,4

14.11.2019

сертифікат
Серія ІV-ВНПП
№100/2019

2/0,06

08.04.2020

свідоцтво №
В258-633589

Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів “IREX”
Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів “IREX”
Харківський
національний
педагогічний
університет ім.
Г. Сковороди
ТОВ «На
Урок»

очно

тренінг

інфомедійна
грамотність

очно

семінартренінг

дист

Вебінар

Нова Українська
школа: реалізація
компетентнісного
підходу “Інтелект
України”
«Інтернетсередовище для
професійного
розвитку вчителів
математики”

32/1.07

+

+

+

+

+

+

104/3.46

доцент

доцент

Кочерга Є.В.

Ковальчук І.М.

дист

Курс

очно

науковопрактична
конференція

заочна

курси

заочна

курси

дистанційна

вебінар

дистанційна

курси

дистанційна

конференція

дистанційна

тренінг

дистанційна

конференція

Очно-дист.

курси

Підготовка тренерів
для навчання вчителів
математики п’ятих
класів науковопедагогічного
проєкту “Інтелект
України”
Проблеми розвитку
професійних
компетентностей
вчителів природничоматематичного
напрямку
Soft skills («м’які
навички»):
універсальні навички
європейського рівня
Основи розвитку
наукового мислення
як невід’ємна
складова здійснення
науковості освіти
Асоціативний підхід:
розвиваємо
мислення та творчість
Конфліктологічна
компетентність
педагога
Антикризовий
національний онлайнEdCamp2020: школа
зараз і у «світі після»
Підвищення
мотивації до навчання
засобами наукової
освіти
Педагогічні інновації
та інструменти
сучасного вчителя
хімії

30/1

26.06.2020

свідоцтво ІУТР № 170/2020

Громадська
організація
“Освіта ХХІ
століття”

+

6/0,2

12.12.2019

сертифікат

КЗВО
“ДАНО”ДОР”

+

6/0,2

02.06.2020

СТ № ДН
41682253/
3724

КЗВО “ДАНО”
ДОР”

+

6/0,2

26.06.2020

СТ № ДН
41682253/5496

КЗВО “ДАНО”
ДОР”

+

2/0,06

26.06.2020

№ ВА310-172

ТОВ «На
Урок»

+

30/1

19.06.2020

СПК № ДН
41682253/350

КЗВО “ДАНО”
ДОР”

+

23/0,77

1317.04.2020

№ oEU
2020/526

+

3/0,09

07.05.2020

№ ОТ170520/093

8/0,7

11.09.2020

сертифікат

«Про проведення
навчання, підвищення
кваліфікації та

72/2,4

27.11. 2019

Посвідчення
№ 18,
протокол від

Громадська
організація
«ЕдКемп
Україна»
Інститут
обдарованої
дитини НАПН
України
ДВНЗ
“Прикарпатськ
ий
національний
університет
Міністерство
освіти і науки
України

78/2,6

+

+

40/1,3

Дист.

доцент

доцент

старший
викладач

Григоров Г.А.

Чаус Г.Г.

Добрянська О.М.

курси

перевірки знань
посадових осіб з
питань охорони праці
та безпеки
життєдіяльності»
Навчання та
перевірка знань
законодавчих актів з
охорони праці

27.11.2019р. №
39

40/1,3

09.10. 2020

Посвідчення
№ 256-20-10,
протокол від
09.10. 2020 р.
№ 265-20
СПК №
41682253/4335
№263

ДП «Головний
навчальнометодичний
центр
Держпраці»
КЗВО “ДАНО”
ДОР”
Варна,Універс
итет
менеджменту
КЗВО “ДАНО”
ДОР”

дист.

курси

методисти установ

150/5

06.02.2020

дист

іспит

мовний іспит

150/5

15.09.2020

дистанційна

ПК

6/0,2

11.06.2020

СПК №
41682253/4335

очна

ПК

120/4

28.02.20

свідоцтво №
ЦПК
01116130/3620

Навчальнонауковий центр
розвитку
професійної
освіти ДНУЗТ

+

очна

семінарпрактикум

Розвиток
здоров’язбережуваль
ної компетентності
засобами STEAMосвіти
Розробка
електронних курсів та
впровадження
дистанційних
технологій в
навчальний процес
Сучасні методи
навчання у процесі
викладання біології

24/0,8

28.02.20

сертифікат

+

очнодистанційна

ПК

150/5

06.02.
2020

СПК № ДН
41682253/8508

очна

Тренінг

6/0,2

22.01.
2020

СПК №
41682253/459

КЗВО
“ДАНО”ДОР”

+

очна

Тренінг

Курси методистів
установ і закладів
освіти
Організація системи
внутрішнього
забезпечення якості
освіти
Особливості
організації сучасного
уроку в закладах
загальної середньої
освіти

Національний
екологонатуралістични
й центр
учнівської
молоді
КЗВО
“ДАНО”ДОР”

6/0,2

11.02. 2020

СПК №
41682253/1234

КЗВО
“ДАНО”ДОР”

+

300/10

+

+

150/5

238/7,9

Курси

старший
викладач

Соколова Е.Т.

Керівники установ і
закладів освіти
аспірантура

40/1,3

09.10.2020

СПК №
41682253/9772

КЗВО
“ДАНО”ДОР”
КЗВО
“ДАНО”ДОР”
КЗВО
“ДАНО”ДОР”
КЗВО
“ДАНО”ДОР”

+

Інтеграція предметів
природничого циклу
Курси керівників,
методистів установ і
закладів освіти
Особливості
організації сучасного
уроку в закладах
загальної середньої
освіти
Організація системи
внутрішнього
забезпечення якості
освіти
Інтеграція предметів
природничого циклу
в формуванні
функціональної
грамотності школярів
в умовах реалізації
концепції НУШ
«Онлайн-толока
EdCamp Ukraine: для
розуму і серця.
#1 Підсумки
навчального року і
завдання на літо»
Антикризовий
національний онлайнEdCamp 2020

6/0,2
240/8

16.01
.2020
06.12.2019

6 / 0,2

11.02. 2020

СПК №
41682253/0286
СПК
№ДН41682253
/4458
СПК №
41682253/1235

КЗВО
“ДАНО”ДОР”

+

6 / 0,2

22.01.2020

СПК №
41682253/471

КЗВО
“ДАНО”ДОР”

+

6 / 0,2

16.01.2020

СПК №
41682253/0294

КЗВО
“ДАНО”ДОР”

+

4,5 /0,15

01.06.2020

№ oТ1 2020 / _
822

Громадська
організація
«ЕдКемп
Україна»

+

17 /0,57

1317.04.2020

№ oEU 2020 /
_2955

Громадська
організація
«ЕдКемп
Україна»
НПУ імені
М.П.
Драгоманова
НАПН
України,
Інститут
обдарованої
дитини

+

заочно

навчання

очна

Тренінг

очна

ПК

очна

тренінг

очна

тренінг

очна

тренінг

дист

тренінг

дист

тренінг

дист

тренінг

Інновації в управлінні
закладами освіти

6 / 0,2

30.05.2020

№5267566310

дист

тренінг

Підвищення
мотивації до навчання
засобами наукової
освіти

3/0,1

07.05.2020

№ ОТ170520/138

30/1

+
+

+

+

106/3,5

старший
викладач

старший
викладач

Колеснік Н.В.

Романець О.А.

дист

тренінг

Туристична
екосистема цифрових
інструментів

4 / 0,13

26.03.2020

№Т-0106

дист

тренінг

6/0,2

09.06.2020

СПК№ДН4168
2253/4053

заочно

навчання

Soft-skills (“м'які
навички”) :
універсальні навички
європейського рівня
аспірантура

дист

онлайн- курс

Цифрові інструменти
формувального
оцінювання

18/0,6

26.04.2020

ТНС-0626042020/018

дист.

вебінар

Підвищуємо
кваліфікацію онлайн
«Про проведення
навчання, підвищення
кваліфікації та
перевірки знань
посадових осіб з
питань охорони праці
та безпеки
життєдіяльності»
Навчання та
перевірка знань
законодавчих актів з
охорони праці

1 /0,03

29.04.2020

72/2,4

27.11. 2019

сертифікат
б/н
Посвідчення
№ 19,
протокол від
27.11.2019р. №
39

40/1,3

09.10. 2020

Розвиток
здоров’язбережуваль
ної компетентності
засобами STEAMосвіти
Запровадження
елементів
інфомедійної
грамотності в
освітній процес
природничоматематичних
дисциплін

6/0,2

17.06.2020

6/0,2

16.06.2020

Очно-дист.

курси

Дист.

курси

дист

курси

дист

курси

30/1

ТОВ
«Академія
цифрового
розвитку”
КЗВО
“ДАНО”ДОР”
КЗВО
“ДАНО”ДОР”
Онлайнплатформа
Teach-hub,
Наукові,
освітні,мистець
кі ініціативи
MCFRУкраїна
Міністерство
освіти і науки
України

Посвідчення
№ 256-20-11,
протокол від
09.10. 2020 р.
№ 265-20
СПК №
41682253/5329

ДП «Головний
навчальнометодичний
центр
Держпраці»
КЗВО “ДАНО”
ДОР”

СПК №
41682253/4615

КЗВО “ДАНО”
ДОР”

+

+

+

+

41/1,03

+

12/0,4

+

старший
викладач

старший
викладач

Нікульченко
В.В.

Вільхова Т.В.

Очно-дист.

курси

Дист.

курси

«Про проведення
навчання, підвищення
кваліфікації та
перевірки знань
посадових осіб з
питань охорони праці
та безпеки
життєдіяльності»
Навчання та
перевірка знань
законодавчих актів з
охорони праці

72/2,4

27.11. 2019

Посвідчення
№ 20,
протокол від
27.11.2019р. №
39

Міністерство
освіти і науки
України

40/1,3

09.10. 2020

150/5

З 18
лютого по
30 квітня
2019 р.

Посвідчення
№ 256-20-16,
протокол від
09.10. 2020 р.
№ 265-20
СП
35830447/0729
-19

ДП «Головний
навчальнометодичний
центр
Держпраці»
ДВНЗ
«Університет
менеджменту
освіти»
Центральний
інститут
післядипломно
ї освіти
Społeczna
Akademia Nauk
Centrum
Językowe
"Lango"
Agnieszka
kopeć
MCFR
видавництво

очно

ПК

Підготовка керівних
кадрів закладів
загальної середньої
освіти до
впровадження
Концепції «Нова
українська школа»

очно

іспит

Англійська мова
рівня В2

дистанційно

ПК

очно

наукове
стажування

Типова освітня
програма підвищення
кваліфікації
керівників закладів
освіти Нової
української школи
управління якістю в
освіті, освітній
менеджмент,
маркетинг,
фінансовий
менеджмент,
маркетинг освітніх
послуг, таймменеджмент

23.03.2019

№ 136/18/19/k

90/3

12.04.2019

№ ТО 000011

120/4

24.0402.05.2019

№ 6825

Академії
менеджменту
та
адмініструванн
я м. Ополь
(Польща)

40/1,3

+

+

+

+

90/3

Кафедра психології
завідувач
Гальцева Т.О.
кафедри

очно

тренінг

Тренери вчителів
перших класів
«Школа молодого
лідера» на тему:
«Грантрайтинг та
франдрайзинг»

90/3

11.05.2019

СТК № 119

очно

тренінг

12.1014.110.201
9

04-41/2019

дист

курси

«Критичне мислення
для освітян»

30/1

03.03.2020.

«Вчимося жити
разом»

30/1

07.04.2020

Ідентифікаційн
ий номер
сертифікату
a6607ee717fa4
a379798d01026
853f97
сертифікат
№ 0455699

дист

курси

дист

курси

«Діалог та медіація»

30/1

06.04.20

ІНС
c685d79ce3bf4
ec1a63ff6dfac5
00d84

дист

курси

Психологія стресу та
способи боротьби з
ним

30/1

06.04.20

ІНС
9092d02ea40a4
a8c96fbfca1735
08ad9

дист

курси

Керування емоціями
й поведінкою у
професійній сфері

10 /0,33

07.04.20

сертифікат №
DN _ 20
mYa6103NDe

дист

курси

Психологічний
комфорт педагога в
навчальному закладі»

10 / 0,33

08.04.20

сертифікат
№20
xBGXEFg1Bv

дист

курси

Імідж практичного
психолога

10 / 0,33

10.04.2020

сертифікат
№ 20
JepfxsS4iI

дист

курси

Профілактика
емоційного та
професійного
вигорання педагогів

10 / 0,33

07.04.20

сертифікат №
20
mYa6I03NDe

КЗВО«ДАНО»
ДОР»

+
+

Платформа
масових
відкритих
онлайн-курсів
Prometheus

+

Портал
превентивної
освіти, онлайнкурси
Платформа
масових
відкритих
онлайн-курсів
Prometheus
Платформа
масових
відкритих
онлайн-курсів
Prometheus
Київський
університет ім.
Б.Грінченка
ІППО
Київський
університет ім.
Б.Грінченка
ІППО
Київський
університет ім.
Б.Грінченка
ІППО
Київський
університет ім.
Б.Грінченка
ІППО

+

+

+

+

+

+

+

162,38/5,4
1

професор

доцент

старший
викладач

Братаніч Б.В.

Пальм Г.А.

Хомич О.Б.

дист

курси

«Креативне
мислення»

1.38
/0,046

11.04.20

сертифікат
№ 024577

дист

курси

1 /0.003

11.04.2020.

сертифікат №
024603

дист

курси

12.04.2020

сертифікат без
№

очні

курси

«Академічна
доброчесність в
університеті»
«Ефективні
комунікації для
освітніх управлінців»
Основи андрогогіки

свідотство №
СПК № ДН
41682253 /04-с

дистанційно

курси

30/1

дист.

курси

Інноваційні методи
організації освітнього
процесу…
Дизайн-мислення в
школі

з
09.09.2019
до
29.10.2019
01.06.2020

30/1

21.04.2020

дист.

курси

Медіаграмотність для
освітян

60/2

03.04.2020

дист.

курси

Медіаграмотність:
практичні навички

30/1

15.04.2020

дист.

курси

30/1

15.04.2020

дист.

курси

Навчаймось вчитись:
потужні розумові
інструменти для
опанування складних
предметів
Наука повсякденного
мислення

80 /2,6

02.04.2020

дист.

курси

Критичне мислення
для освітян

30/1

03.04.2020

Дист.

Онлайнкурси

Протидія та
попередження

80/ 2,6

18.04.2020

30 / 1

СПК
№ДН41682253
/7969
ІНС
60ab1ef59a914
2429a649846f5
b175a6
ІНС
5a559896b9b44
07e85e7b116f8
e801b8
ІНС
457c2e064e304
3f6bef569cbbfb
8aa30
ІНС
4c02ed1d733f4
45484a3b3427c
1d35f6
ІНС
24a3746086334
eb3919e24607e
e1d603
ІНС
a252e5e5e5c74
7cb927d753e48
e63fa0
Автентичність
за посиланням

Дистанційна
платформа
ВУМ онлайн
Дистанційна
платформа
ВУМ онлайн
Дистанційна
платформа
EDERA
Дніпровська
академія
неперервної
освіти
КЗВО "ДАНО"
ДОР"

+

Платформа
Prometheus

+

Платформа
Prometheus

+

Платформа
Prometheus

+

Платформа
Prometheus

+

Платформа
Prometheus

+

Платформа
Prometheus

+

Платформа
PROMETHEUS

+

+

+

+

30/1

310/10,33
0

305/10,2

Дист.
Дист.

Онлайнкурси
курси

курси
Дист.
старший
викладач

Кротенко В.М.

курси
Дист.
Дист.

курси

Дист

Тренінг

булінгу (цькуванню)
в закладах освіти
Освітні інструменти
критичного мислення
Створення
безпечного
освітнього
середовища
Критичне мислення
для освітян
Критичне мислення
для освітян
Емоційний інтелект

Технології
профілактики
боулінгу в
учнівському
середовищі.
Дист
Тренінг
Професійні
деформації
особистості педагога
Кафедра загальної, спеціальної педагогіки, реабілітації та інклюзивної освіти
завідувач
Крупенина Н.А.
Оnline
Навчання
Експерт з акредитації
кафедри
освітніх програм

Оnline

стажування

Оnline

Навчання

Інноваційні методи
організації освітнього
процесу в галузі
педагогіки і
психології в Україні
та країнах ЄС
Be an Online Tutor in
24 Hours Course

60/ 2

03.05. 2020

30/ 1

23.06.2020

30/1

14.08.2020

Автентичність
за посиланням
Сертифікат
СПК № ДН
41682253/681

Платформа
PROMETHEUS
Дніпровська
академія
неперервної
освіти

Автентичність
за посиланням
Автентичність
за посиланням
Автентичність
за посиланням
Сертифікат №
566

Рrometheus
Он- лайн курси
Рrometheus
Київський
освітній хаб
КЗВО«ДАНО»
ДОР»

+
+

+

30/1

14.08.2020

15/0,5

05.02.2020

30/1

23.06.2020

30/1

19.06.2020

Сертифікат №
442

КЗВО«ДАНО»
ДОР»

30/1

2020

Національна
агенція із
забезпечення
якості освіти

180 /6

29.11.2019.

Автентичність
сертифікату
prometheus.org.
ua
https://courses.p
rometheus.org.u
a:18090/cert/fd
11c798371c499
6b2518330406c
a8c1
№00001353

24/

march 2020

Університет
Марії КюріСклодовської
(Республіка
Польща),
Hamdan Bin
Mohammed
Smart
University

105/3,5

+

236/7,9

професор

професор

доцент

доцент

Крижановська
Т.В.

Швидун В.М.

Родименко І.М.

Гарнюк Л.Г.

Оnline

Навчання

Оnline

Навчання

Очна

Курси

Оnline

курс

Оnline

стажування

дистанційно

курси

Оnline

курс

заочно

курси

дистанційно

курси

Оnline

Навчальний
курс

дистанційно

курси

Оnline

Навчальний
курс

Оnline

Навчальний
курс

дистанційно

курси

Академічна
доброчесність в
університеті
Організація
інклюзивного
середовища в
закладах освіти
Основи андрагогіки

2/0,06

17.03.2020

№020781

ВУМ

180/6

25.05.2020

МХ 08843

ВУМ

30 / 1

29.11.2019

Академічна
доброчесність в
університеті
Інноваційні методи
організації освітнього
процесу в галузі
педагогіки і
психології в Україні
та країнах ЄС
Інноваційні методи
організації освітнього
процесу…
Академічна
доброчесність в
університеті
Андрогогіка

2/0,06

07.04.2020

СПК № ДН
41682253/14-c
№ 023667

КЗВО «ДАНО»
ДОР»
ВУМ

180 /6

19.09.2020.

30/1

01.06.2020

2/0,06

17.04.2020

60/2

11.2019

Інноваційні методи
організації освітнього
процесу…
Академічна
доброчесність в
університеті
Інноваційні методи
організації освітнього
процесу…
Академічна
доброчесність в
університеті
Відчуй: жестова мова
для всіх ВУМ online
сертифікатвід
Інноваційні методи
організації освітнього
процесу…

30/1

01.06.2020

2/0,06

03.04.2020

30/1

01.06.2020

2/0,06

182/6,06

Університет
Марії КюріСклодовської
(Республіка
Польща),
СПК
№ДН41682253
/7977
№ 025647

СПК
№ДН41682253
/7998
№024860

КЗВО "ДАНО"
ДОР"

30/1

ВУМ

32/1,06

КЗВО "ДАНО"
ДОР"
КЗВО "ДАНО"
ДОР"

+
+

ВУМ
КЗВО "ДАНО"
ДОР"

19.05.2020

СПК
№ДН41682253
/7990
№030327

2/0,06

19.05.2020

№ 030369

ВУМ

30/1

01.06.2020

СПК
№ДН41682253
/7998

КЗВО "ДАНО"
ДОР"

30/1

32/1,06

+

ВУМ

30/1

34/1,12

+

30/1

доцент

Мотуз Т.В.

Базилевська О.О.

дист

курс

дист

курс

Оnline

Навчальний
курс

Оnline

Навчальний
курс

доцент

старший
викладач

старший
викладач

доцент

Мойсеєнко І.М.

Баранець Я.Ю.

Купрас В.В.

Оnline

Навчальний
курс

дистанційно

курси

заочно
дист

навчання
курс

дист

курс

заочно
дист

навчання
курс

Оnline

Науковопедагогічне
стажування

Підготовка тренерів
для навчання вчителів
предмета
"Навчаємося разом"
п'ятих класів НПП
"Інтелект України"
Підготовка тренерів
для навчання вчителів
предмета
"Навчаємося разом"
п'ятих класів НПП
"Інтелект України"
Академічна
доброчесність в
університеті
Відчуй: жестова мова
для всіх ВУМ online
сертифікатвід
Нова комунікація в
цифрову епоху
Академічна
доброчесність в
університеті
Інноваційні методи
організації освітнього
процесу…
Аспірантура
Комплексний аналіз
освітнього процесу на
уроці
Нейропсихологія

30 / 1

26.06.2020

ІУ - ТП
194/2020

ГО "Освіта
ХХІ ст."

+

30 / 1

07.08.2020

ІУ - ТП
402/2020

ГО "Освіта
ХХІ ст."

+

2/0,06

06.04.2020

№023661

ВУМ

2/0,06

02.05.2020

№ 028221

ВУМ

90/3

11.06.2020

Прометеус

2/0,06

06.04.2020

Автентичність
за посиланням
№023595

ВУМ

62/2.06

30/1

01.06.2020

СПК
№ДН41682253
/7985

КЗВО "ДАНО"
ДОР"

30/1

30/1
6/0,2

16.11.2020.

3/0,1

квітень

СПК № ДН
41682253/1415
7
228/042020

аспірантура
Корекційна
спрямованість
підтримки дітей
Інноваційні методи
організації освітнього
процесу в галузі
педагогіки і
психології в Україні
та країнах ЄС

30/1
6/0,2

вересень

180/6

29.11.2019.

№ ДН
41682253/

Київ
КЗВО «ДАНО»
ДОР»
Центр розвитку
дитини
Київ
КЗВО «ДАНО»
ДОР»
Університет
Марії КюріСклодовської
(Республіка
Польща),

60/2

94/3,13

+

45/1,5

старший
викладач

Скряга Н.В.

дистанційно

курси

Оnline

Навчальний
курс

Очна

Навчальний
курс

дист

курс

дист

курс

дист

курс

Кафедра виховання та культури здоров'я
завідувач
Лаврова Л.В.
очно
кафедри

доцент

Світич С.А.

тренінг

очна

тренінг

дист.

курси

дист.

курси

дист.

курси

дист.

курси

доцент

Куций А.М.

очно

тренінг

доцент

Савченко В.А.

очна

тренінг

Інноваційні методи
організації освітнього
процесу…
Академічна
доброчесність в
університеті
Директори
інклюзивноресурсних центрів
Логопеду

30/1

01.06.2020

СПК
№ДН41682253
/7980
№29398

КЗВО "ДАНО"
ДОР"

2/0.06

11.05.2020

60/2

14.02.2020

№ ДН
41682253/1509

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

2/0.06

8298-1306141

На урок

2/0.06

червень
2020
травень

Комунікативні
навички
Побудова освітнього
процесу

8280-1306141

На урок

2/0.06

грудень

КИ 363157

Всеосвіта

Різні, але рівні:
прийняття як
протидія булінгу в
закладі освіти
Базовий тренінг з
інформаційної
грамотності

18/ 0,6

23-24
червня
2020р

Сертифікат
б/н

+

20/0,7

листопад2
019

Сертифікат
б/н

Безпечна і дружна до
дитини школа
Вчимося жити разом

16/0,53

13.10.2020

30/1

24.04.2020

Сертифікат
б/н
Сертифікат 0455945

ГО
«Батьківська
ініціатива
«Терго»
Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів (IREX).
UNISEF

+

144/4,8

Основи
здоров’язбережної
компетентності
Мовний менеджмент
в освіті та
комунікативні
стратегії
Різні, але рівні:
прийняття як
протидія булінгу в
закладі освіти
Базовий тренінг з
інформаційної
грамотності

60/2

30.05.2020

Сертифікат 0432181

54/1,75

18.08.2020

Сертифікат
б/н

Портал
превентивної
освіти
Портал
превентивної
освіти
Освітня
платформа «Ємова»

18/0,6

25-26
червня
2020р

Сертифікат
б/н

+

18/0,6

20/0,7

листопад2
019

Сертифікат
б/н

ГО
«Батьківська
ініціатива
«Терго»
Рада
міжнародних
наукових

+

80/2,66

+

ВУМ

30/1

68/2,3

34/1,13

+

+

заочно

курс

очна

вебінар

очно

Курси

заочно

курси

очно

тренінг

старший
викладач

Кушнікова С.В.

очно

тренінг

старший
викладач

Яшина О.М.

Заочна

аспірантура

Очна

курси

дист.

вебінар

дист.

вебінар

Вирішую конфлікти
та будую мир навколо
себе
Ігрові педагогічні
прийоми: як
пробудити в учнів
інтерес до навчання?
Інновації в управлінні
закладами освіти

30/1

Квітень
2020

Сертифікат
б/н

2./0,06

30.04.2020
р

Сертифікат№
ВК 377235

6 /0,2

30.05.
2020р

Сертифікат
№5256387710

Формальна,
неформальна та
інформальна освіта»
Різні, але рівні:
прийняття як
протидія булінгу в
закладі освіти
Різні, але рівні:
прийняття як
протидія булінгу в
закладі освіти
Управління в освіті

6/0,2

28-29.05.
2020р

Сертифікат
№МІК2-089

18/0,6

23-24
червня
2020р

Сертифікат б/н

18/0,6

25-26
червня
2020р

Сертифікат
б/н

30/1

З 01.11.
2019

Стимулювання росту
професійної
майстерності
педагогів
«Мислення логічне,
креативне, критичне»
за напрямами
«Критичне
мислення»,
«Креативне
мислення»,
«Практичні прийоми»
«Розвиваємо
емоційний інтелект:
можливості он-лайнтестів та флешкарток»

6 /0,2

02 березня
2020

Посвідчення
№ 300/009 від
04.11.2019
cертифікат
СТ №ДН
41682253/2398

10 / 0.33

12.04.2020

2 / 0.06

24.04.2020

досліджень та
обмінів (IREX).
ГО «Ла
СтрадаУкраїна».
ТОВ
«Всеосвіта»
НПУ імені
М.П.Драгоман
ова

+

+

+

+
ГО
«Батьківська
ініціатива
«Терго»
ГО
«Батьківська
ініціатива
«Терго»
КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

свідоцтво
№ К 28-137943

ТОВ «На урок»

+

свідоцтво
№ В193137943

ТОВ «На урок»

+

+

18/0,6

+

109/3,6

старший
викладач

Шабаєва Л.М.

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

очно

тренінг

Заочна

навчання

дист.

вебінар

заочно

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

«Ефективна взаємодія
в освіті: інструменти
та прийоми» за
програмами
«Антикризовий
національний онлайн
– EdCamp 2020:
школа зараз і у «світі
після». дистанційна
форма.
«STEM-освіта:
ресурси та
перспективи розвитку
в 2020-2021
навчальному році»
Різні,
але
рівні:
прийняття як протидія
булінгу в закладі
освіти
Аспірантура
Управління в освіті
STEM лабораторія з
використанням
сучасного ігрового
освітнього
інструментарію
Інтелектуальна карта:
використання в
освітній діяльності
Розвиток дрібної
моторики в першому
класі НУШ
«Медіаграмотність»,
« Предметне
навчання»
цифрова грамотност (
(ДІЯ)
«Основи фінансової
грамотності як
компетенції вчителя
НУШ» за напрямами
«Наскрізні навички»

13 / 0.43

15.05.2020

свідоцтво
№ К 31-137943

ТОВ «На урок»

+

26 / 0,87

1317.04.2020

Сертифікат №
EU2020/3745.

ГО «EdCamp
Україна»

+

4/ 0,12

25.08.2020

Сертифікат №
ZY431823

ТОВ
«Всеосвіта»

+

18/ 0,6

25-26
червня
2020р

Сертифікат
б/н

+

01.11. 2019

Посвідчення
№ 300/010від
04.11.2019
Сертифікат
OD 287660

ГО
«Батьківська
ініціатива
«Терго»
КЗВО «ДАНО»
ДОР»
ТОВ
«Всеосвіта

+

Цифрове
видавництво
MCFR
ТОВ
«Всеосвіта

+

23.11.19

+

1,5 /
0,05

листопад
2019р

Сертифікат

2 / 0.06

19.12.
2019

Сертифікат
IV502691

2 / 0.06

23.03. 2020

Свідоцтво№В6
9-176106

ТОВ «На урок»

+

30/1

30.03.
2020р
31.03.
2020р

Сертифікат
б/н
Свідоцтво №
В27-176106

Київ

+

ТОВ «На урок»

+

2 / 0.06

+

172/5,7

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

Скринкасти або
форми і методи
подачі навчального
матеріалу під час
дистанційного
навчання
Використання
цифрових карт в
освітньому процесі
Можливості
платформи
«Всеосвіта» для
дистанційного
навчання
Оцінювання навчання
VS оцінювання для
навчання»
Гейміфікайія в освіті,
ігрові рішення як
засіб розвитку
учасників освітнього
процесу
«Організація
позашкільних та
онлайн-проєктів з
іноземної мови в
умовах дистанційного
та офлайн-навчання»
Лепбук як інструмент
реалізації
практичного та
творчого навчання
«Формування
комунікативних
навичок у
дітей з особливими
освітніми потребами»
« Сторітелінг як один
із ефективних методів
викладання.
Кільканадцять ідей,
які не залишать
байдужими учнів та
колег!»

2 / 0.06

29.04.2020

Свідоцтво
В278-176106

ТОВ «На урок»

+

2 / 0.06

01.05.
2020р

Сертифікат
№281497

ТОВ
«Всеосвіта

+

4 /0,13

04.05.
2020р

Сертифікат
FV604494

ТОВ
«Всеосвіта»

+

2 / 0.06

06.05.
2020р

Сертифікат№0
6/05.15856

«Освіторія»

+

2 / 0.06

06.05.
2020р

сертифікат
AW391085

ТОВ
«Всеосвіта

+

2 / 0.06

07.05.
2020р

Свідоцтво№
В284-176106

ТОВ «На урок»

+

2 / 0.06

18.05.2020

Сертифікат
WP 582213

ТОВ
«Всеосвіта»

+

2 / 0.06

19.05.
2020

Свідоцтво
280176196

ТОВ «На урок»

+

6 /0,2

22.05.
2020

сертифікат№1
8097

Київ

+

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

заочно

курси

дист.

вебінар

Модель учнівського
самоврядування для
дітей молодшого
шкільного віку
«Рефлексивне
оцінювання в
освітньому процесі як
ресурс особистісного
розвитку»
«Цифрові технології
для формувального
оцінювання в
НУШ»за напрямами
«ІКТ», «НУШ»
«StartUp в освіті –
шлях до мрії»
за напрямами
«Наскрізні навички»,
«Практичні прийоми»
STEM-заходи в
онлайн-просторі: нові
ідеї та способи
втілення»за
напрямами «Проєктне
навчання», «ІКТ»,
«Інтегроване
навчання»
« Емоційний розвиток
дітей з ООП.
Практичні техніки.
Формальна,
неформальна та
інформальна освіта
«Шляхи
удосконалення
професійних
компетентностей
фахівців в умовах
сьогодення
Цифрова грамотність:
YouTube, Gmail,
Google Диск.
Інтеграція сучасних

2 / 0.06

25.05.2020

Сертифікат
UA044358

ТОВ
«Всеосвіта»

+

2 / 0.06

25.05.
2020

Сертифікат
NU 853227

ТОВ
«Всеосвіта»

+

2 / 0.06

27.05.
2020

Свідоцтво
№ В290176106

ТОВ «На урок»

+

2 / 0.06

28.05. 2020

Свідоцтво№
В302-176106

ТОВ «На урок»

+

2 / 0.06

28.05.
2020

Свідоцтво №
В292-176106

ТОВ «На урок»

+

2 / 0.06

28.05.
2020

Сертифікат
ZV589164

ТОВ
«Всеосвіта»

+

6 /0,2

28-29
травня
2020р

Сертифікат№
МІК 2 -064

Київ

+

2 / 0.06

02.06.
2020

Сертифікат
ВМ154441

ТОВ
«Всеосвіта»

+

старший
викладач
старший
викладач

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

Побоча Т.Д.

очно

Струкова Т.В.

очно

Захист
дисертації
тренінг

заочно

навчання

очно

тренінг

застосунків у Блог та
Тести на «Всеосвіті»
Соціальна дистанція
вчителів: як
встановити особисті
кордони»
«Навички ХХІ
століття: розвивати не
можна відмовитися»
«Технології
створення та
виготовлення
методичних розробок.
Ідеї, реалізація,
собівартість»
«Дистанційне
навчання в
початковій школі в
період карантину»
Корпоративна
культура у закладі
середньої загальної
освіти
Ефективна цифрова
взаємодія з учнями в
умовах дистанційного
навчання.
Мирна освіта
Залучення здобувачів
загальної середньої
освіти у ГПД
Історія педагогики

2 / 0.06

03.06. 2020

Свідоцтво
В312-36

«На Урок»

+

2 / 0.06

24.06.
2020

Свідоцтво В
311-47

ТОВ «На урок»

+

2 / 0.06

30.06.
2020

Сертифікат
ND035014

ТОВ
«Всеосвіта»

++

2 / 0.06

30.06.
2020

Свідоцтво
В313-48

«На Урок»

+

2 / 0.06

29.10.2020

Сертифікат
MR118701

ТОВ
«Всеосвіта»

+

2 / 0.06

10.11.2020

СертифікатVL
343046

ТОВ
«Всеосвіта»

+

60/2
2 / 0.06

04.12.2020
12.11.2020

Сертифікат
Сертифікат
BK473828

Teach Peace!
ТОВ
«Всеосвіта»

+
+

150/5

липень

Диплом

КДПУ

Розвиток логічного
мислення школярів»
для вчителів
початкових класів
закладів загальної
середньої освіти
Аспірантура

6 /0,2

12.02. 2020

сертифікат СТ
№ ДН
41682253/1412

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

Педагогічна рада:
інтерактивні форми
та методи проведення

6 /0,2

30/1
11 .03.
2020

сертифікат
СТ № ДН
41682253/2962

КЗВО «ДАНО»
ДОР»
КЗВО «ДАНО»
ДОР»

150/5
+

42/1,4

Обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації педагогічних працівників
директор
Якименко Л.І.
очно
тренінги
«Інтерактивні
50 / 1,7
методики навчання в
освітньому процесі»,
«Онлайн інструменти
в освітньому процесі
курси
«Інституційний аудит 150 / 5
оч.-дист.
та розбудова
внутрішньої системи
забезпечення якості
освіти»
курси
«Інституційний
150 / 5
оч.-дист.
аудит. Розбудова
внутрішньої системи
забезпечення якості
освіти»
оч.
тренінг
онлайн-курсу з
32 / 1,1
медіаграмотності
VeryVerified

заступник
дир ектора

Гаврилюк С.В.

грудень
2019

сертифікат
б/н

Рада МНД та
О (IREX),
МОН України,
АУП

+

21.02.2020

свідоцтво СП
35830447/0213
-20

Національна
академія
педагогічних
наук України

+

21.02.2020

сертифікат №
54-20

ДЗВО
«Університет
менеджменту
освіти», ДСЯО

+

27.02.2020

сертифікат
б/н

+

сертифікат №
2fd4590697fd4
c49949fe672fa8
fa8f3
сертифікат
https://s3-euwestсертифікат б/н

Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів (IREX),
Студія онлайносвіти EdEra
Студія онлайносвіти EdEra

+

ГО «Ла
СтрадаУкраїна»
УДСЯО у
Дніпропетровській області

+

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

дист.

онлай-курс

«Навички медіації та
діалогу для потреб
публічної служби»

20 / 0,7

23.03.2020

дист.

онлай-курс

«Академічна
доброчесність»

4./0,1.

03.05.2020

дист.

онлай-курс

30./ 1.

квітень
2020

дист.

вебінар

2./ 0,07

22.04.2020

сертифікат
б/н

оч.

курс

«Вирішую конфлікти
та будую мир навколо
себе»
«Інституційний аудит
– шлях до
формування нової
культури якості
освіти»
«Використання
інноваційних
технологій у
формуванні
підприємницької
культури на уроках
неекономічного
профілю»

6/0,2

10.10.2019

сертифікат
Ст №ДН
41682253/5505

388/12,9

+

+

40/1,3

оч.

курс

оч.

курс

дист.

форум

дист

курси

«Використання
інноваційних
технологій у рамках
україно-польського
проекту»
«Використання
інтелект них карт в
освітньому процесі»
«SEXEDUCATION
Dnipro

6/0,2

26.12.2019

сертифікат
Ст.
№ДН41682253
/7417

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

6/0,2

12.11.2019

сертифікат
СТ№41682253/
7268
сертифікат
б/н

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

+

Керівники установ і
закладів освіти

40/1.3

20.11.20

сертифікат
СТ№41682253/
14270

Департамент
освіти і науки
ОДА
КЗВО «ДАНО»
ДОР»

18/0,6

11-13.11.
2019

сертифікат
Б/н

АУП, МОН
України ,
IREX

+

2 /0,2

29 .01.
2020

сертифікат
VD121351

ТОВ
«Всеосвіта»

+

30 /1

16.03. –
30.04. 2020

сертифікат
№ 4336

2 /0,07

01.04. 2020
р.

сертифікат
№ 836

40/1,3

23.10.2020

8 /0,27

5.05. 2020,
12.05.2020
19.05.2020
25.05. 2020
26.05. 2020
19.02.
2020

Навчально-методична лабораторія соціально-гуманітарних дисциплін
завідувач
Базилевська Л.Л. оч.
тренінг
Проєкт «Вивчай та
лабораторії
розрізняй:
інфомедійна
грамотність»:»
дист.
онлайн«Онлайн-інструменти
вебінар
для візуалізації
матеріалу. Створення
стрічки часу».
дист.
курс
«Робота з mozaBook
та mozaWeb»
програмне
забезпечення та
інтерактивні
підручників»
дист.
вебінар
«Інноваційні
підручники з історії
України та
всесвітньої історії для
7-го класу»
дист.
курс
Керівники установ

методист

Алуєва М.А.

дист.

вебінари

оч.

семінар

«Пам’ять про Другу
світову війну і «війна
пам’ятей»;
«Музейні заняття”;
«Ніч в музеї»,….
«Формувальне
оцінювання

12.11.2019

8/0,27

сертифікат
№ 1198

сертифікат
б/н

+

122/4,07

+
ТзОВ «Едпро
Дистрибюшн»

«Ткума»
(«Відродження
») УІВГ,
УОВЦ «Оріон»
КЗВО «ДАНО»
ДОР»
«Ткума»
(«Відродження
») УІВГ,
УОВЦ «Оріон»
м. Київ.
Гете – Інститут

+

+

+

32/1.06

методист

оч.

тренінг

оч.

тренінг

Чубарова М.Є.

семінар
оч.

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

навчальних досягнень
учнів»
La nouvelle grammaire
en parlant.
Technique d’animation
de classe
Шкільні практики
двомовного
(білінгвального)
навчання:
європейський досвід,
інформаційна та
навчально-методична
підтримка
«5 наукових, 5
методичних і 5
практичних секретів
вивчення творів
постмодернізму в
школі»
«Практичний кейс:
сучасні освітні
інструменти в роботі
вчителя із учнями
покоління Z»
Особливості
методики вивчення
великих жанрових
форм за шкільною
програмою із
зарубіжної та
української літератур
«Розслідування
таємниць жанру
детективу ведуть
учні: де ж учитель?»
«Автостопом по
новаціях. Прикладний
довідник програм та
додатків для
вчительства»

8 /0,27
16/0,54
15 /0,5

16.05.
2020
15.01.
2020
29.01.2020

сертифікат
б/н
сертифікат
б/н
Сертифікат б/н
бб

м. Київ.
Гете – Інститут
м. Київ.
Гете – Інститут
Офіс Ради
Європи в
Україні

+
+
+

3 /0,1

3 .03.2020

сертифікат
№ 029361

Журнал
«Зарубіжна
література в
школах
України»

+

3 /0,1

4.03.2020

сертифікат
№ 018232

+

3 /0,1

5.03. 2020

сертифікат
№ 18020

Журнал
«Зарубіжна
література в
школах
України»
Журнал
«Зарубіжна
література в
школах
України»

3 /0,1

6.03. 2020

сертифікат
№ 016211

+

3 /0,1

7.03. 2020

сертифікат
№ 014274

Журнал
«Зарубіжна
література в
школах
України»
Журнал
«Зарубіжна
література в
школах
України»

+

+

90/3

методист

Зігмонт Г.М.

дист.

курси

дист.

курси

дист.

курси

«Професійні
деформації
особистості педагога»
«Профілактика
суїцидальної
поведінки учнів»
Методисти установ і
закладів освіти

Навчально-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін
завідувач
Добрянська О.М. дист.
курси
«Методисти установ
лабораторії
та закладів освіти»

методист

методист

Кудирко В.І.

Потапова Т.В.

30 /1

19.06. 2020

30 /1

19 .06.
2020

40/1.33

13.11.2020.

150 /5

сертифікат
СПК № ДН
41682253/444
сертифікат
СПК № ДН
41682253/473
сертифікат
СПК № ДН
41682253/1355
9

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

40/1.3

СПК № ДН
41682253/8508

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

208/6.9

СПК №
41682253/459

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

+

«Організація системи
внутрішнього
забезпечення якості
освіти»
«Особливості
організації сучасного
уроку в закладах
загальної середньої
освіти»
Керівники установ і
закладів освіти

6 /0,2

11.11.2019
06.02.2020
22.01.2020

6 / 0,2

11.02. 2020

СПК №
41682253/1234

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

40/1.33

09.10.2020.

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

«Інтеграція предметів
природничого циклу
Інтерактивні методи
медіаграмотності в
освітній діяльності
вчителя природничоматематичних
дисциплін
Освітні тренди

6 /0,2

16.01.2020
25.09.2020.

КЗВО «ДАНО»
ДОР»
КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

6/0,2

сертифікат
СПК № ДН
41682253/9772
СПК №
41682253/0286
сертифікат
СТ № ДН
41682253/7293

6/0,2

жовтень
2020.

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

курси

Методисти установ і
закладів освіти

40/1.33

13.11.2020.

курси

Методисти установ і
закладів освіти

40/1.33

13.11.2020.

сертифікат
СТ № ДН
41682253/
сертифікат
СПК № ДН
41682253/1356
0
сертифікат
СПК № ДН

дист.

тренінг

дист.

тренінг

дист.

курси

дист.

тренінг

дистанційна

тренінг

дистанційна

тренінг

дист.

дист.

+

58/1.9

КЗВО «ДАНО»
ДОР»
КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

40/1.3

методист

Григоров А.Г.

дистанційна

курси

«Інноваційні форми в
роботі з
педагогічними
кадрами як
ефективний засіб
розвитку творчого
потенціалу вчителя»
Навчально-методична лабораторія інформаційних технологій та STEM-освіти
Завідувач
Пилипенко О.В.
оч.
тренінг
«Навчання через гру.
лабораторії
Академія дизайну»
оч.
курс
«Управління часом та
ефективність
керівника»
дист.
тренінг
«Практичні
інструменти
впровадження STEMосвіти»
оч.
курс
«Створення
позитивного іміджу
навчального закладу в
мережі Інтернет »
дист.
курси
«Google-сервіси в
роботі вчителя»
дист.
вебінар
«Рік математики в
Україні.
Результативна
природничоматематична освіта у
початковій школі»
дист.
онлайн
«Як стати гуру в
навчання
дистанційному
навчанні: 10
практичних порад»
дист.
курс
«Медіаграмотність
для освітян»
дис.
курс
«Verified»
дист.
вебінар
«Робототехніка
PingPong як складова
STEM-освіти в
НУШ»
дист.
курс
«З учнями про освіту
та кар'єру»

150 /5

06.02.2020

41682253/1356
1
Свідоцтво
СПК№ ДН
41682253/8507

6 /0,2

03.12.2019

б/н

6 /0,2

14.01.2020

6/0,2

17.06.2020

сертифікат
СТ № ДН
41682253/174
сертифікат
СТ№ ДН
41682253/5837

6 /0,2

17.01.2020

сертифікат СТ
№ ДН
41682253/335

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

16/0,54

28.02.2020

6/0,2

26.03.2020

сертифікат
OV248270
сертифікат б/н

ТОВ
«Всеосвіта»
ТОВ
«Видавничий
дім «Освіта»

150/5

26.03.2020

сертифікат
Y26023201126
06A2E

ТОВ
«Видавництво
«Ранок»

60 /2

27.03.2020

сертифікат б/н

Prometheus

9 /0,3
1 /0,03

31.03.2020
03.04.2020

сертифікат б/н
сертифікат
б/н

EdEra
ТОВ «Інтер
Системс»

8 /0,27

05.04.2020

сертифікат
б/н

EdEra

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

КЗВО «ДАНО»
ДОР»
КЗВО «ДАНО»
ДОР»
КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

150/5

331/11,03

методист

Запорожець
О.М.

дист.

курс

«Цифрові навички
для вчителів»

6 /0,2

06.04.2020

сертифікат
б/н

дист.

11.04.2020

2/0,07

22.04.2020

сертифікат №
К28-138841
сертифікат
1-422-20-1131

дист.

вебінар

1 /0,03

22.04.2020

дист.

вебінар

2 /0,07

24.04.2020

сертифікат
б/н
сертифікат
1-424-20-0846

ТОВ «Інтер
Системс»
Платформа
Openschoo

дист.

конференція

2/0,07

13.05.2020

сертифікат
б/н

ТОВ
“Видавничий
дім “Освіта”

дист.

курси

«Мислення логічне,
креативне, критичне»
«Медіаграмотність та
інструменти
перевірки інформації:
текст, фото, відео»
«Робототехніка в
освіті разом з TTS»
«Проектний
менеджмент як
невід'ємна складова
сучасної освіти»
«Шляхи покращення
природничоматематичної освіти в
умовах Нової
української школи»
Керівники установ і
закладів освіти

10 / 0.33

дист.

інтернетконференція
вебінар

Онлайнплатформа
«Дія. Цифрова
освіта» МЦТ
України
ТОВ «На
Урок»
Платформа
Openschool

40/1,3

09.10.2020.

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

дист.

тренінг

6/0,2

17.06.2020

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

оч.

тренінги

«Практичні
інструменти
впровадження STEMосвіти»
«Методологія
інтеграції
інфомедійної
грамотності в
навчальний процес»"

свідоцтво
СПК №ДН
41682253/9771
сертифікат
СТ№ ДН
41682253/5839

50 /1,7

листопадгрудень
2019 року

сертифікат
б/н

+

оч.

курс

6 /0,2

27.01.2020

сертифікат СТ
№ ДН
41682253/ 649

оч.

навчання у
зимовій
школі

«Розвиток
критичного мислення
та медіаграмотності
педагога у сучасному
медіапросторі»
«Вивчай та розрізняй:
інфо-медійна
грамотність»

Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів (ІRЕХ),
АУП
КЗВО «ДАНО»
ДОР»

32 /1,1

2427.02.2020

сертифікат
б/н

Рада
міжнародних
наукових
досліджень та

+

+

50/1.7

семінар
дист.
методист

Заржицька Е.І.

дист.

семінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.
дист.

інтернетконференція
вебінар

дист.

конференція

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

дист.

вебінар

«Критичне мислення
як складова
інфомедійної
грамотності»
«Способи створення
візуалізацій»

6 /0,2

24.04.2020

сертифікат
б/н

2 /0,06

12.02.2020

сертифікат
ВГО-УМЛ
№2764

«Організація
дистанційного
навчання у кризових
умовах»
«Правила
дистанційної
комунікації між
учасниками
освітнього процесу»
«Мислення логічне,
креативне, критичне»
«Друге дихання»

2 /0,06

01.04.2020

сертифікат
В252-926036

2 /0,06

07.04.2020

10 / 0,34

11.04.2020

2 /0,06

14.04.2020

«Ціннісна складова
соціалізації
особистості дитини в
умовах сьогодення»
«Безпечне
середовище, або як не
«експертам»
протидіяти боулінгу»
«Асоціативний
підхід: розвиваємо
мислення та
творчість»
«Мультфільм за 5
хвилин: онлайнсервіси для створення
анімації та монтажу»
«STEAM- та артінструменти для
підтримки психічного
та фізичного здоров’я
під час карантину»

6/0,2

23.04.2020

2 /0,06

обмінів (ІRЕХ),
АУП
Полтавський
ОІППО

+

ТОВ
«Видавничий
дім
«ОСНОВА»
ТОВ «На
Урок»

+

сертифікат б/н

ТОВ «На
Урок»”

+

сертифікат
К28-926036
сертифікат
В274-926036
сертифікат б/н

ТОВ «На
Урок»
ТОВ «На
Урок»
КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

12.06.2020

сертифікат
В303-926036

ТОВ «На
Урок»

+

2 /0,06

01.07.2020

сертифікат
№ В310926036

ТОВ «На
Урок»

+

2 /0,06

17.07.2020

сертифікат
В315-926036

ТОВ «На
Урок»

+

2 /0,06

23.07.2020

сертифікат
В263-926036

ТОВ «На
Урок»

+

+

+
+

34/1.13

дист.

вебінар

«Відеоуроки: як
створювати якісний
контент для Ютубу»

Навчально-методична лабораторія забезпечення якості освіти
завідувач
Саєнко О.В.
очна
курси
Вчителі початкових
лабораторії
класів з викладанням
ІКТ

методист

Струкова Т.А.

2 /0,06

27.07.2020

сертифікат
В319-926036

ТОВ «На
Урок»

76/2,5

24.01.2020

Сертифікат
СПК № ДН
41682253/556

Дніпровська
академія
неперервної
освіти
Дніпровська
академія
неперервної
освіти
Дніпровська
академія
неперервної
освіти
Дніпровська
академія
неперервної
освіти
Громадська
організація
«Освіта ХХІ
століття»
Громадська
організація
«Освіта ХХІ
століття»

очна

курси

Методисти установ та
закладів освіти

150/5

06.02.2020

Сертифікат
СПК № ДН
41682253/8493

очна

тренінг

Науково-методична
платформа «Навчати
успішно? EASILY!»

4

03.03.2020

Сертифікат
№ 158-ДН

дист.

курси

30/1

01.06.2020

Сертифікат
СПК № ДН
41682253/5423

дист.

курси

30/1

26.06.2020

сертифікат ІУТР № 127/2020

дист.

курси

30/1

07.08.2020

сертифікат ІУТР № 394/2020

дист.

курс

60/2

02.08.2020

оч.-дист.

курси

Педагогічні
працівники, що
можуть здійснювати
супервізію
Підготовка тренерів
для навчання вчителів
І класів НПП
«Інтелект України»
Підготовка тренерів
для навчання вчителів
початкових класів
НПП «Інтелект
України»
«Онлайн-курс для
вчителів початкової
школи»
«Сучасні інноваційні
технології
управління»
Розвиток логічного
мислення школярів»
для вчителів
початкових класів
закладів загальної
середньої освіти
Аспірантура

150 /5

20.05.
2019 06.12.2019
12.02. 2020

Сертифікат у
базі проекту
EdEra
сертифікат
СПК №ДН
41682253/4459
сертифікат СТ
№ ДН
41682253/1412

оч.

тренінг

навчання

6 /0,2

30/1

+

380/12,6

Освіторія
КЗВО «ДАНО»
ДОР»
КЗВО «ДАНО»
ДОР»

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

42/1,4
+
+

методист

Сотнічук І.А

оч.

тренінг

оч.

тренінг

оч.

тренінг

оч.

тренінг

оч.

тренінг

Навчально-методична лабораторія управління в освіті
завідувач
Могила Ю.М.
дис.
вебінар
лабораторії
дис.

вебінар

дис.

вебінар

дис.

вебінар

дис.

Онлайнсемінар

дис.

Онлайнсемінар

Педагогічна рада:
інтерактивні форми
та методи проведення
Механізми надання
платних освітніх
послуг в закладах
ЗСО
Професійний імідж як
чинник
самовдосконалення та
самоосвіти педагога
Стимулювання росту
професійної
майстерності
педагогів
Педагогічна рада:
інтерактивні форми
та методи проведення

6 /0,2

11 .03.
2020

сертифікат
СТ № ДН
41682253/2962
сертифікат СТ
№ДН41682253
/6299

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

6 /0,2

13.11.2019

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

6 /0,2

27.02. 2020

сертифікат
СТ №
ДН41682253/2
141
сертифікат
СТ № ДН
41682253/2403

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

6 /0,2

02.03.
2020

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

6 /0,2

11.03.
2020

сертифікат
СТ № ДН
41682253/2976

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

EdTech в эпоху
дистанционного
обучения
Инструментарий
дистанционного
обучения: лидерство
и обучение в
виртуальном мире
Создание
ориентированного на
будущее мышления
EdTech,
ориентированного на
студентов
Готовность к
реальной жизни:
карьера и финансовое
образование
Оценка научной
результативности
инструментами
Claritave Analitics

1 /0,04

15.04.2020

сертифікат б/н

edWeb.net

1 /00,4

28.04.2020

сертифікат б/н

edWeb.net

1 /0,04

31.03.2020

сертифікат б/н

edWeb.net

1 /0,04

03.04.2020

сертифікат б/н

edWeb.net

3 /0,1

27.02.2020

сертифікат б/н

4 /0,14

25.03.2020

сертифікат б/н

Web of sciense
group/ A
clarivate
analytics
company
Web of sciense
group/ A

Наукова діяльність:
планування та оцінка

+

18/0,6

72/2,4

дис.

вебінар

дис.

вебінар

дис.

вебінар

дис.

вебінар

дис.

вебінар

дис.

вебінар

дис.

вебінар

дис.

Вебінар/
відеотренінг

дис.

вебінар

дис.

вебінар

clarivate
analytics
company
BrightTALK

Бібліометричні
інструменти Scopus
Знайомство зі Scopus

1/0,04

22.05.2020

1/0,04

02.05.2020

Як організувати
методичну роботу в
дитсадку віддалено.
Як організувати
освітній процес у
школі під час
карантину: досвід
роботи
Як в умовах
карантину закладу
освіти перейти на
закупівлі за новим
законом
Як психологічно
протистояти
стресогеності
пандемії
Антикризові зміни: як
бухгалтеру розрулити
наслідки карантину.
Як забезпечити
пожежну безпеку та
цивільний захист на
підприємстві у період
надзвичайної ситуації
та карантину
Як запровадити
неповний робочий
час та гнучкий режим
на підприємстві для
окремих працівників
Як в умовах
карантину
організувати
безпечну роботу
працівників яких
неможна перевести на

1 /0,04

09.04.2020

Автентичність
за посиланням
Автентичність
за посиланням
сертифікат б/н

1 /0,04

09.04.2020

сертифікат б/н

МЦФЕР
Україна

1 /0,04

09.04.2020

сертифікат б/н

МЦФЕР
Україна

1 /0,04

09.04.2020

сертифікат б/н

МЦФЕР
Україна

1 /0,04

10.04.2020

сертифікат б/н

МЦФЕР
Україна

1 /0,04

14.04.2020

сертифікат б/н

МЦФЕР
Україна

1 /0,04

15.04.2020

сертифікат б/н

МЦФЕР
Україна

1 /0,04

16.04.2020

сертифікат б/н

МЦФЕР
Україна

BrightTALK
МЦФЕР
Україна

методист

методист

Атамас Л.Г.

Туманова Н.П.

дис.

вебінар

дис.

вебінар

дис.

вебінар

дис.

вебінар

дис.

вебінар

дист.

курси

дист.

курси

дист.

курси

оч.

курси

оч.

курси

оч.

курси

роботу у віддаленому
режимі
Підвищуємо
кваліфікацію онлайн
Самооцінювання
освітніх і
управлінських
процесів закладу
загальної середньої
освіти
PGC: что это такое и
как его использовать.

1 /0,04

29.04.2020

сертифікат б/н

МЦФЕР
Україна
МЦФЕР
Україна

1 /0,04

07.05.2020

сертифікат б/н

1 /0,04

05.03.2020

сертифікат б/н

Забезпечення
безперервного
навчання під час
карантину за
допомогою онлайнолімпіад
Как обучать онлайн:
обеспечение
непрерывности
студентов
Керівники установ і
закладів освіти

2 /0,07

01.04.2020

KY700296

6 /0,2

21.04.2020

сертифікат б/н

Future learn

40/1,3

09.10.2020.

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

Розвиток
громадянських
компетентностей
Система роботи з обд.
дітьми

6 /0,2

15.09.2020.

6 /0,2

11.09.2020

Забезпечення
безперервного
навчання під час
карантину за
допомогою онлайнолімпіад
Как обучать онлайн:
обеспечение
непрерывности
студентов
Методисти установ та
закладів освіти

30 /1

06.06.20

свідоцтво
СПК №ДН
41682253/8505
сертифікат
СПК №ДН
41682253/6840
сертифікат
СПК №ДН
41682253/6747
свідоцтво
СПК №ДН
41682253/8505

60 /2

20.03.20

150/5

06.02.202

National
education
association
ТОВ
«Всеосвіта»

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

свідоцтво
СПК №ДН
41682253/2284

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

свідоцтво

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

12/0,4

240/8

СПК №ДН
41682253/8505
Навчально-методична лабораторія професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників
завідувач
Мамедова І.О.
семінар «Виховання
20/0,7
28.12.19.
сертифікат ГП
лабораторії
оч.
практикум
людських цінностей»
№ 900050
дист.
вебінар
«Самооцінювання
1/0,03
07.05.2020 Автентичність
освітньої та
за посиланням
управлінської
діяльності»
дист.
онлайнПідвищення
3/0,1
07.05.2020. сертифікат №
тренінг
мотивації до навчання
ОТ-170520/104
засобами наукової
освіти
дист.
вебінар
Емоційний інтелект
1,5/0,05
19.05.2020 Автентичність
для вчителів
за посиланням
дист.
курси
«Розвиток
6/0,2
30.05.2020. сертифікат
професійної
647892831
компетентності
учителів Нової
української школи»
дист.
онлайн-курс «Академічна
4/0,13
31.05.2020 Автентичність
доброчесність»
за посиланням
дист.
онлайн-курс «Ключові уміння
5/0,17
31.05.2020 Автентичність
21 століття»
за посиланням
дист.
курс
«Soft skills («м’які
6/0,2
09.06.2020 сертифікат
навички»):
СТ № ДН
універсальні навички
41682253/4041
європейського рівня»
дист.
онлайн-курс Освітні інструменти
60/2
13.08.2020 Автентичність
критичного мислення
за посиланням
дист.
онлайн-курс Критичне мислення
30/1
14.08.2020 Автентичність
для освітян
за посиланням
дист.
онлайн-курс Впровадження
60/2
14.08.2020 Автентичність
інновацій в школах
за посиланням
дистанційна тренінг
Інтерактивні методи
6/0,2
25.09.2020. сертифікат
медіаграмотності в
СТ № ДН
освітній діяльності
41682253/7291
вчителя природничоматематичних
дисциплін
дист.
тренінг
Освітні тренди
6/0.2
16.10.2020 сертифікат
СТ № ДН
41682253/1085
2

ЦГП

+

MCFR-

+

НАПНУ

+

ВИ.МОВА

+

НПУ ім. М.П.
Драгоманова

+

ЕdEra

+

ЕdEra

+

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

"Прометеус"

+

"Прометеус"

+

"Прометеус"

+

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

274/9,1

методист

методист

методист

Мироненкова
О.А.

Ткаченко Т.Г.

Дрімко Г.М.

дист.

курси

ПК керівників
установ і закладів
освіти

40/1,3

23.10.2020.

свідоцтво
ПК №
41682253/1098
0
сертифікат
СТ № ДН
41682253/1411
4
свідоцтво
ПК №
41682253/8503

КЗВО «ДАНО»
ДОР

+

дист.

тренінг

6/0.2

10.11.2020

оч.-дист.

курси

150/5

06.02.2020.

дист.

конференція

6/0.2

дист.

тренінг

Науково-методичний
супровід
професійного
розвитку
«Інноваційні форми в
роботі з
педагогічними
кадрами »
Ціннісна складова
соціалізації
особистості
Освітні тренди

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

23.04.2020

сертифікат б/н

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

6/0.2

16.10.2020

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

Науково-методичний
супровід
професійного
розвитку
Патріотичне
виховання

6/0.2

10.11.2020

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

6/0.2

13.10.2020

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

тренінг

Виховний аспект

6/0.2

21.10.2020

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

дист.

тренінг

Психологія впливу

6/0.2

22.10.2020

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

дист.

тренінг

Взаємодія педагогів

6/0.2

05.11.2020

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

дист.

курси

Методисти установ і
закладів освіти

40/1,3

13.11.2020

сертифікат
СТ № ДН
41682253/1086
0
сертифікат
СТ № ДН
41682253/1411
5
сертифікат
СТ № ДН
41682253/1067
7
сертифікат
СТ № ДН
41682253/1168
6
сертифікат
СТ № ДН
41682253/1145
9
сертифікат
СТ № ДН
41682253/1286
8
сертифікат
СТ № ДН
41682253/1356
3

дист.

тренінг

дист.

тренінг

дист.

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

168/5.6

24/0,8

40/1.3

методист

Драгунов Г.П.

дист.

тренінг

методист

Рига Т.В.

оч.-дист.

курси

Технології навчання

«Методичний
супровід виховної
діяльності шкільної
бібліотеки у контексті
Нової української
школи»
Навчально-методична лабораторія здоров'язберігаючих технологій
завідувач
Кобзєва І.М.
дист.
онлайн-курс «Комплексное
лабораторії
сексуальное
образование:
эффективные методы
обучения жизненным
навыкам»
оч.
форум
«Соціальнопсихологічні та
правові аспекти
протидії насиллю в
освітніх закладах»
заоч.
онлайн
«Практична
конференція психологія
в інклюзивному
середовищі – 2020»
оч.

тренінг

оч.

(не)конфере
нція

заоч.

конференція

«Всі разом:
Залучення громади до
системи раннього
реагування на
випадки домашнього
насильства»
Регіональна
(не)конференція для
учасників освітнього
процесу спеціальний
mini Ed Camp
Dnipro2020
«Інноваційні
арттерапевтичні
технології – 2020»

6/0,2

07.12.2020

150/5

06.02.2020.

сертифікат
СТ № ДН
41682253/1669
6
сертифікат

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

6/0.2

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

150/5

272/9

ПК №
41682253/8504

72 /2,4

25.11.2019

сертифікат
№2019-0463

Лаборатория
инновационны
х проектов
(ИИТО
ЮНЕСКО).

+

6 /0,2

11.02.2020.

сертифікат
б/н

ВНЗО «ДГУ»

+

6 /0,2

21.02.2020

сертифікат
б/н

+

40 /1,34

18-22 .02.
2020

ДВНЗ
«ПереяславХмельницький
ДПУ імені
Григорія
Сковороди»
Фонд ООН
ГО «Рада
жінок
Донеччини»

8 /0,27

28.02. 2020

сертифікат
№2802/2020

6 /0,2

12.03.2020

сертифікат
б/н

+

+

ДВНЗ
«ПереяславХмельницький
ДПУ

+

дист.

курс

«Вирішую конфлікти
та будую мир навколо
себе»

30 /1

квітень
2020

сертифікат
б/н

дист.

вебінари

«Марафон здорових
практик 2020»

6 /0,2

квітень
2020

сертифікат
б/н

дист.

курс

6 /0,2

27.04. 2020

сертифікат №
6615

заоч.

онлайнтренінг

«Сексуальне і
репродуктивне
здоров’я»
«Розвиток
відповідального
татівства»

16/0,54

68.05.2020

Сертифікат б/н

заоч.

онлайнтренінг

16 /0,54

1718.06.2020

Сертифікат б/н

заоч.

онлайнтренінг

16 /0,54

24-25.06.
2020

дист.

курс

30 /1

дист.

курс

дист.

курс

«Онлайн-навчання як
інструмент
підвищення
інституційної
сталості громадських
організацій»
«Протидія ґендерно
зумовленому
насильству,
«Технології
профілактики булінгу
в учнівському
середовищі»
Психо-фізична та
медико-психологічна
реабілітація жінок
Керівники установ і
закладів освіти

Навчально-методична лабораторія інформаційно-технічного забезпечення
завідувач
Скоробогатов
оч.
тренінги
«Інтерактивні
лабораторії А.В.
методики навчання в
освітньому процесі»,
«Вивчай та
розрізняй:
інфомедійна
грамотність»

ГО «Ла
СтрадаУкраїна»,
МОН України,
ЮНІСЕФ
НП «Київський
міський центр
громадського
здоров’я»
Платформа
http://profihealt
h.or
Програма ООН
із відновлення
та розбудови
миру
ДМГО
«Жіночий
інформаційнокоординаційни
й центр»

+

сертифікат
№10лс/2020

ГО «Ла
Страда»

+

19.06.2020.

сертифікат
СПК № ДН
41682253/541

КЗВО
«ДАНО»ДОР»

+

56/1,87

1321.07.2020

Сертифікат б/н

ООН в Україні
(ПРООН)

+

40/1,3

23.10.2020.

сертифікат
СПК № ДН
41682253/1098
2

КЗВО "ДАНО"
ДОР"

+

50/ 1,7

грудень
2019

сертифікат
б/н

Рада
міжнародних
наукових
досліджень та
обмінів (IREX)
, МОН, АУП

+

+

+

+

+

72/2.4

оч.

тренінг

онлайн-курсу з
медіаграмотності
VeryVerified

32 / 1,07

27.02.2020

сертифікат
б/н

дист.

курс

Керівники установ і
закладів освіти

40/1,3

20.11.2020.

Методисти установ і
закладів освіти

150 /5

06. 02.
2020

сертифікат
СПК № ДН
41682253/1427
1
свідоцтво
ПК №
41682253/8506

мовний іспит
«Розвиток логічного
мислення школярів»

180/1
15/0,5

12.12.2019

методист

Григоров Г.А.

оч.

курси

методист

Долгова Ю.В.

дист
оч.

курси

оч

курси

«НУШ: стратегія змін
освітнього процесу»

12/0,2

24.02.2020

дист.

курс

Методисти установ і
закладів освіти

40/1,3

13.11.2020.

«Тренери вчителів
перших класів»

90/3

31.05. 2018

«Інклюзивне
навчання в закладах
загальної середньої
освіти»
«Інклюзивно –
ресурсні центри:
тренінг для тренерів»
ВУМ online
«Академічна
доброчесність в
університеті»
аспірантура

30/1

Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти
завідувач
Полупанова
очно
курси
центру
Я.М.

методист

Толошна С.М.

очно

тренінг

очно

тренінг

дистанційно

відеолекції

заочна

навчання

очно

тренінг

«Інклюзивно –
ресурсні центри:
тренінг для тренерів»

Рада
міжнародних
наукових
досл.(IREX) ,
МОН, АУП
КЗВО "ДАНО"
ДОР"

+

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

330/11

СТ
№ДН41682253
/7172
СТ
№ДН41682253
/1883
сертифікат
СПК № ДН
41682253/1356
2

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

52/1,7

КЗВО «ДАНО»
ДОР»

+

КЗВО "ДАНО"
ДОР"

+

КЗВО «ДАНО»
ДОР

+

19.09.2018

Сертифікат
№ ДН
416822532674
Сертифікат б/н

МОН України

+

30/1

04.10.2018

Сертифікат б/н

МОН України

+

1/0,003

15.04.2020

Сертифікат
№ 025415

Міжнародний
фонд
відродження

+

30/1
180/6
30/1

листопад
04.10.2018

Сертифікат б/н

Київ
Польша
МОН України

+

201/6,7

41/1,36

методист

Слободенюк
О.О.

очно

курси

очно

тренінг

дистанційно

відеолекції

дист.

курс

дистанційно

відеолекції

дистанційно

тренінг

дистанційно

«Фахівців інклюзивно
– ресурсних центрів»
«Використання МКФ
для забезпечення
інклюзивності
освіти»
ВУМ online
«Академічна
доброчесність в
університеті»
Методисти установ і
закладів освіти

56/1,8

19.06.2019

Сертифікат
СТК № 1117
Сертифікат б/н

КЗВО «ДАНО»
ДОР
МОН України

+

30/1

15.11.2019

1/0,003

09.09.2020

Сертифікат
№ 036205

Міжнародний
фонд
відродження

+

40/1,3

13.11.2020.

КЗВО "ДАНО"
ДОР"

+

1/0,003

13.04.2020

Міжнародний
фонд
відродження

+

6/0,2

10.09.2020

Сертифікат СТ
№ ДН
41682253/6835

КЗВО «ДАНО»
ДОР

+

відео-лекція

ВУМ online
«Академічна
доброчесність в
університеті»
«Корекційна
спрямованість
педагогічної
підтримки дітей з
розладами аутичного
спектру в закладах
освіти»
Жестова мова

сертифікат
СПК № ДН
41682253/1356
5
Сертифікат
№ 024861

2/0,03

26.09.2020

ВУМ онлайн

+

дистанційно

тренінг

НУШ

6/0.2

05.03.2020

КЗВО «ДАНО»
ДОР

+

дист.

курс

Методисти установ і
закладів освіти

40/1,3

13.11.2020.

Сертифікат
037468
Сертифікат
СТ № ДН
41682253/2720
сертифікат
СПК № ДН
41682253/1356
4

КЗВО "ДАНО"
ДОР"

+

заочно

навчання

магістратура

30/1

Заочна

курси

Вчителі класів з ІО

80/2.7

25.09.2020

Сертифікат
СТ № ДН
41682253/8408

КЗВО "ДАНО"
ДОР"
КЗВО «ДАНО»
ДОР

+

+

205/6,8

