
                                                                                                                                                                                                      

 

Результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1, 

визнані та зараховані педагогічною радою у 2020 році 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ініціали  

педагогічного 

працівника, 

посада 

Тема (напрям)            Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат/ 

посвідчення 

(№, дата видачі) 

Обсяг  

(кіль-

кість 

годин) 

Рішення педагогічної 

ради 

про визнання 

результатів 

підвищення 

кваліфікації, 

протокол, дата 

1. Гаврилюк М. О., 

учитель історії 

1. «Критичне мислення для освітян» ГО «Прометеус» 

 

27.10.2020 

 

30 год 

 

Протокол № 3 

від 09.11.2020 

2. Гірник У.І., 

учитель поч.. 

класів 

«Критичне мислення для освітян» ГО «Прометеус» 12.11.2020 30 год Протокол №4 

23.12.2020 

3. Грица  Д. Є., 

учитель поч.. 

класів 

Підвищення кваліфікації вчителів 

перших класів НПП «Інтелект України» 

(підвищення рівня сформованості 

базових компетентностей учителів згідно 

з програмою курсу) 

 

ГО «Освіта ХХІ 

століття» 

ІУ-ТР 

№607/2020, 

14.08.2020 

30 год Протокол №2  

від 26.10.2020 

4. Грицик І.  Ю., 

асистент учителя 

інклюзивного 

класу 

1. «Освітні інструменти критичного 

мислення» 

2. «Онлайн-курс для вчителів 

початкової школи» 

ГО «Прометеус» 

 

ТОВ «Едюкейшнал 

ЕРА» 

21.10.2020 

 

29.03.2020 

60 год 

 

60 год 

Протокол №2  

від 26.10.2020 

Протокол №4 

 

 від 23.12.2020 

5. Дацьо Л. В., 

учитель поч.. 

класів 

«Дизайн-мислення у школі» ГО «Прометеус» 25.10.2020 30 год Протокол №2 

від 26.10.2020 

6. Заневич І. І., 

учитель 

інформатики 

1. Підвищення кваліфікації вчителів 

курсу математики НПП «Інтелект 

України» (підвищення рівня 

сформованості базових 

ГО «Освітиа ХХІ 

століття» 

 

 

ІУ-ТР 

№1017/2020 

21.08.2020 

 

30 год 

 

 

 

Протокол №2  

від 26.10.2020 



компетентностей учителів згідно з 

програмою курсу 

2. «Траєкторія розвитку сучасного 

педагога» 

 

 

ТОВ «Всеосвіта» 

 

 

КІ755914 

21.08.2020 

 

 

15 год 

 

7. Іванців Н. М., 

учитель 

української мови 

та літератури 

«Критичне мислення для освітян» ГО «Прометеус» 26.10.2021 30 год Протокол №2  

від 26.10 .2020 

8. Калужна Л. С., 

учитель фізики 

та математики 

«Впровадження інновацій в школах» ГО «Прометеус» 30.10.2020 60 год Протокол №3 

від 09.11.2020 

9. Келеман О. Б., 

учитель укр.. 

мови та літер. 

«Критичне мислення для  освітян» ГО «Прометеус» 11.11.2020 30 год Протокол №4 

від 23.12.2020 

10. Кіндій Н. С., 

учитель 

початкових 

класів 

«Освітні інструменти критичного 

мислення» 

ГО «Прометеус» 03.11.2020 60 год Протокол № 3 

від 09.11.2020 

11. Ковтало Н. С., 

учитель 

географії 

1. «Викладання географії в умовах 

дистанційного навчання» 

2. «Нова українська школа 2020: 

досвід і перспективи» 

3. «Навчальний рік 2020-2021: 

виклики та можливості» 

4. «Освітній процес у ЗЗСО в умовах 

світової пандемії COVID-19» 

ТОВ «На урок» 

 

 

 

 

 

ТОВ «Всеосвіта» 

№В246-872142, 

29.03.2020 р. 

№К33-872142, 

18.06.2020 

№К35-872142, 

19.08.2020 

ХК545804 

2 год 

 

13 год 

 

13 год 

 

2 год 

Протокол № 2 

від 26.10.2020 

12. Коновалець 

О.М., асистент 

учителя 

інклюзивного кл. 

1. «Освітні інструменти критичного 

мислення»  

 

ГО «Прометеус» 

 

 

22.10. 2020 р. 

 

60 год 

 

 Протокол №2  

від 26.10.2020 

 

 

13. Корецька Г. І., 

учитель поч.. 

класів 

«Освітні інструменти критичного 

мислення» 

ГО «Прометеус» 06.05.2020 60 год Протокол № 2 

від 26.10 .2020 

14. Крива Н. В., 1.«Критичне мислення для освітян» ГО «Прометеус» 20.10.2020 30 год Протокол № 2 



заступник 

директора 

 

2. «Англійська мова» 

 

 

World TESOL 

Academy 

 

 

24.08.2020 

 

120 год 

від 26.10 .2020 

Протокол №4 від 

23.12.2020 

15. Кушнір М. Р., 

учитель укр.. 

мови та літер. 

1.Підвищення кваліфікації вчителів 

української мови НПП «Інтелект 

України» (підвищення рівня 

сформованості базових компетентностей 

учителів згідно з програмою курсу) 

2.  Підвищення кваліфікації вчителів 

української літератури НПП «Інтелект 

України» (підвищення рівня 

сформованості базових компетентностей 

учителів згідно з програмою курсу)  

3.  Підвищення кваліфікації вчителів 

зарубіжної літератури НПП «Інтелект 

України» (підвищення рівня 

сформованості базових компетентностей 

учителів згідно з програмою курсу) 

 

ГО «Освіта ХХІ 

століття» 

ІУ-ТР 

№1283/2020, 

21.08.2020 

 

 

ІУ-ТР 

№1183/2020, 

21.08.2020 

 

ІУ-ТР 

№1067/2020, 

14.08.2020 

30 год 

 

 

 

 

30 год 

 

 

 

30 год 

Протокол №2  

від 26.10.2020 

16. Лавринець О. М., 

учитель 

початкових 

класів 

1. «Наука про навчання: Що має 

знати кожен вчитель?» 

2. «Особливості сучасного 

освітнього середовища. Онлайн 

інструменти та ресурси викладача. 

НУШ» 

3. «Методи експериментальної 

діяльності в умовах НУШ» 

ГО «Прометеус» 

 

ГО «Фонд підтримки 

інформаційного 

забезпечення 

студентів» 

30.06.2020 

11.02.2021 

№1325253131, 

27.07.2020 

 

 

№58009084839, 

30.10.2020 

20 год 

 

6 год 

 

 

 

6 год 

      Протокол №2  

від 26.10.2020 

 

 

 

 

Протокол №3 від 

09.11.2020 

17. Лазорко Я. Р., 

учитель христ. 

етики 

1. «Ігрові педагогічні прийоми: як 

пробудити  в учнів інтерес до 

навчання?» 

2. «Підвищення рівня цифрової 

грамотності педагогічних 

працівників. Можливості 

ТОВ «Всеосвіта» 

 

ТОВ «Всеосвіта» 

 

 

 

VM812118, 

30.04.2020 

 

GЕ551495, 

04.05.2020 

 

2 год 

 

 

4 год 

 

 

Протокол №2  

від 26.10.2020 

 

 

 

 



платформи «Всеосвіта» для 

дистанційного навчання»  

3. «Академічна доброчесність» 

4. «Бери й роби» 

5. «Як навчати супергероїв? Онлайн-

курс з підготовки лікарняних 

вчителів» 

 

 

ТОВ «Едюкейшнал 

ЕРА» 

 

 

17.05.2020 

17.05.2020 

24.05.2020 

 

 

4 год 

20 год 

20 год 

 

 

 

Протокол №3  

від 09.11.2020 

 

18. Лесик В. В., 

учитель поч.. 

класів 

1. «Організація навчання та дозвілля 

під час карантину: корисні 

матеріали на допомогу» 

2. «Життя і навчання під час 

карантину. Практичні поради 

психолога» 

3. «Ігрові педагогічні прийоми: як 

пробудити в учнів інтерес до  

навчання?» 

4. «Педагог на часі змін. 

Інструменти вчителя 2021» 

 

 

5. «Інтерактивні інструменти 

практиків НУШ. Обмін досвідом» 

ТОВ «Всеосвіта» 

 

 

ГО «Освіторія» 

 

 

ТОВ «Всеосвіта» 

 

 

ГО «Фонд підтримки 

інформаційного 

забезпечення 

студентів» 

ТОВ «ПІФА» 

KQ285626, 

26.03.2020 

 

№31/03 7338, 

31.03.2020 

 

КР779149, 

30.04.2020 

 

№1403593-234, 

29.08.2020 

 

 

№8935208574, 

04.09.2020 

2 год 

 

 

2 год 

 

 

2 год 

 

 

15 год 

 

 

 

15 год 

Протокол №2  

від 29.10.2020 

19. Любчик О. А., 

учитель 

інформатики 

Підвищення кваліфікації вчителів 

предмета «Природознавство. Твої фізичні 

відкриття» НПП «Інтелект України» 

(підвищення рівня сформованості 

базових компетентностей учителів згідно 

з програмою курсу) 

 

ГО «Освіта ХХІ 

століття» 

ІУ-

ТР№781/2020, 

21.08.2020 

30 год Протокол №2  

від  26.10.2020 

20. Мандзій Л. І., 

учитель 

англійської мови 

«Критичне мислення для освітян» ГО «Прометеус»       22.11.2020 

 

 

 

 

30  год Протокол № 4 

від 23.12.2020 



 

21. Марунчин Б. А., 

учитель 

німецької мови 

1. «Онлайн-тести від «Всеосвіти» як 

дієвий за стосунок для реалізації 

технології змішаного навчання»» 

2. «Як зацікавити та мотивувати учнів 

у вивченні іноземної мови» 

(«Іноземна мова», «ІКТ», «Практичні 

прийоми») 

3. «Співпраця вчителя та батьків: 

модернізовані підходи та нетипові 

форми взаємодії» (професійні, 

навчання впродовж життя, 

громадянські та соціальні) 

4. «Освітні інструменти критичного 

мислення» 

ТОВ «Всеосвіта» 

 

 

ТОВ «На урок» 

 

 

 

 

ТОВ «На урок» 

 

 

 

ГО «Прометеус» 

ТЕ631408 

08.09.2020 

 

№В362-484205, 

25.10.2020 

 

 

 

№В353-484205, 

25.10.2020 

 

 

28.10.2020 

2 год 

 

 

2 год 

 

 

 

 

2 год 

 

 

 

60 год 

Протокол №3 

від 09.11.2020 

22. Марчишин А.А., 

учитель 

трудового 

навчання 

1. «Критичне мислення для освітян» 

 

 

ГО «Прометеус» 

 

 

30.10.2020 

 

30 год 

 

 

 

Протокол № 3 

від 09.11 .2020  

23. Медлярська Л. І., 

учитель 

англійської мови 

«Освітні інструменти критичного 

мислення» 

ГО «Прометеус» 28.10.2020 60 год Протокол №4 від 

23.12.2020 

24. Мірошнікова 

 Н. З., учитель 

поч.. класів 

«Дизайн-мислення в школі» ГО «Прометеус» 21.10.2020 30 год Протокол №2 

від 26.10.2020 

25. Огоновська Г.В., 

директор школи 

Підвищення кваліфікації вчителів 

математики НПП «Інтелект України» 

(підвищення рівня сформованості 

базових компетентностей учителів згідно 

з програмою курсу) 

 

ГО «Освіта ХХІ 

століття» 

ІУ-ТР 

№1018/2020, 

21.08.2020 

30 год Протокол №2 від 

26.10.2020 

26. Опалінська І. М., «Впровадження інновацій в школах» ГО «Прометеус» 01.09.2020 60 год Протокол № 2 



учитель 

німецької мови 

від 26.10 .2020 

 

26. Петріца Л. Ф., 

учитель поч.. 

класів 

«Спрямування читацького інтересу учнів 

1-4 класів за допомогою різноманіття 

методів та форм навчання в умовах 

НУШ» 

ТОВ «Всеосвіта» JO075780 

20.07.2020 

30 год Протокол №2  

від 26.10 .2020 

 

27. Підкович О. А., 

учитель біології 

1. «Домедична допомога»  

2. «Недискримінаційний підхід у 

навчанні» 

ГО «Едюкейшнал 

ЕРА» 

01.11.2020 

01.11.2020 

3 год 

32 год 

Протокол №3 

 від 09.11.2020 

28. Пікулик О. Ю., 

учитель 

початкових 

класів 

Підвищення кваліфікації вчителів 

початкової школи  НПП «Інтелект 

України» (підвищення рівня 

сформованості базових компетентностей 

учителів згідно з програмою курсу) 

 

ГО «Освіта ХХІ 

століття» 

ІУ-ТР 

№1813/2020, 

29.10.2020 

30 год Протокол №4 від 

23.12.2020 

29. Попик К. В., 

учитель поч.. 

класів 

1. «Використання сервісу ZOOM для 

проведення дистанційних занять» 

2. «Ефективна взаємодія в освіті: 

інструменти та прийоми» 

3. «Розвиток практичних навичок в 

учнів початкових класів на уроках 

математики, української мови та 

читання» 

ТОВ «На урок» 

 

 

 

ТОВ «Всеосвіта» 

№В250-598454, 

28.03.2020 

№К31-598454, 

15.05.2020 

ХЕ924833, 

19.10.2020 

2 год 

 

13 год 

 

2 год 

Протокол №2 

від 26.10.2020 

30. Пришляк О. В., 

учитель 

англійської мови 

«Критичне мислення для освітян» ГО «Прометеус» 07.11.2020 30 год Протокол №3 

від 09.11.2020 

31. Сотник С.-О. Р., 

асистент учителя 

інкл. класу 

1. «Англійська для школярів: 

прийоми та корисні поради» 

2. «Інклюзивна освіта в умовах 

сучасної школи» 

3. «Створення інклюзивного 

середовища в закладі освіти» 

4. «Змішане навчання:очікування та 

досвід упровадження» 

ТОВ «На урок» №К26-221777, 

29.02.2020 

№К34-221777, 

16.07.2020 

№В236-221777, 

29.11.2020 

№К36-221777, 

29.11.2020 

8 год 

 

    10 год 

 

    2 год 

 

    10 год 

Протокол №4 

від 23.12.2020 



32. Старовецька 

О.Л., учитель 

англійської мови 

«Критичне мислення для освітян» ГО «Прометеус» 30.10.2020 30 год Протокол №3 від 

09.11.2020 

34. Стельмах І. В., 

учитель 

математики 

1. «Математична грамотність. PISA-

2018» 

2. «Інтернет-середовище для 

професійного розвитку вчителів 

математики» 

3. «Гейміфікація уроку як засіб 

підвищення ефективності уроку» 

4. «Математика.Просто» 

 

5. «Ігровіпедагогічні прийоми: як 

пробудити в учнів інтерес до 

навчання»  

ТОВ «Всеосвіта» 

 

ТОВ «На урок» 

 

 

ТОВ «На урок» 

 

ТОВ «Едюкейшнал 

ЕРА» 

ТОВ «Всеосвіта» 

3CL626184, 

07.04.2020 

№В258-429020, 

10.04.2020 

 

№В248-429020, 

29.04.2020 

26.04.2020 

 

NC291050, 

30.04.2020 

2 год 

 

2  год 

 

 

2 год 

 

20 год 

 

2 год 

Протокол № 3 

від 09.11 .2020 

 

35. Субота Н. М., 

учитель укр.. 

мови та 

літератури 

«Українська мова. Від фонетики до 

морфології» 

ТОВ «Едюкейшнал 

ЕРА» 

08.11.2020 30 год Протокол №3 

від 09.11.2020 

36. Сукмановська 

С.В., учитель 

укр.. мови та 

літератури 

1. «Українська мова. Від фонетики 

до морфології» 

2. «Осмислені й переосмислені»  

ТОВ «Едюкейшнал 

ЕРА» 

ГО «Прометеус» 

06.09.2020 

 

25.08.2020 

30 год 

 

15 год 

 

Протокол №3 від 

09.11.2020 



37. Теличко О. І., 

учитель 

початкових 

класів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Гіперактивні та неуважні 

школярі – це РДУГ чи проблеми 

виховання?» 

2. «Як організувати дистанційне 

навчання за допомогою 

найпростіших онлайн-ресурсів» 

3. «Онлайн-тести «На урок» для 

дистанційної роботи» 

4. «Проведення виховної роботи 

класним керівником в умовах 

карантину» 

5. «Як організувати дистанційне 

узагальнення знань та підбити 

підсумки навчального року» 

6. «Готуємось до навчального року з 

онлайн-тестами «На урок»: 

плануємо наперед» 

7. «Надання першої медичної 

допомоги в закладах освіти. 

Інструктаж для педагогів» 

8. «Активізація та зосередження 

уваги учнів покоління Z» 

9. «Освітні інструменти критичного 

мислення» 

ТОВ «На урок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ «Всеосвіта» 

 

 

ТОВ «На урок» 

 

ГО «Прометеус» 

№В215-413900 

26.02.2020 

 

№В245-413900, 

20.03.2020 

 

№В256-413900, 

30.03.2020 

№В282-413900, 

12.05.2020 

 

№В289-413900, 

20.05.2020 

 

№В332-413900, 

13.08.2020 

 

DN620392 

28.09.2020 

 

№В366-413900, 

21.10.2020 

22.10.2020 

 

 

 

 

 

2 год 

 

 

2 год 

 

 

2 год 

 

2 год 

 

 

2 год 

 

 

2 год  

 

 

2 год 

 

 

2 год 

 

60 год 

Протокол №2 

від 26.10.2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Ткач Н. М., 

учитель поч.. 

класів 

1. «Методичні лайфхаки 

інтерактивного уроку» 

2. «Інклюзія з нуля» 

ГО «РУХ Освіта» 

 

ГО «Платформа 

ОСВІТИ» 

№225226892623, 

19.09.2020 

№2414860926, 

21.09.2020 

15 год 

 

15 год 

Протокол №3від 

09.11.2020 

39. Яремчишин 

Н.М., учитель 

1. «Використання сервісу ZOOM для 

проведення дистанційних занять» 

ТОВ «На урок» №В250-931660, 

01.04.2020 

2 год 

 

Протокол №4 

від 23.12.2020 



поч.. класів 2. «Мислення логічне, креативне, 

критичне» 

№К28-931660, 

11.04.2020 

10 год 

40. Чень М. Я., 

учитель 

математики 

1. «Компетентнісний підхід до навчання. 

Практикум для сучасного вчителя» 

 

 

2. «Професійний розвиток вчителів 

математики: ідеї та методики 

викладання» 

ГО «Фонд підтримки 

інформаційного  

забезпечення 

студентів» 

ТОВ «На урок» 

№5052826297 

27.10.2020 

 

 

№К39-896884, 

16.11.2020 

15 год 

 

 

 

8 год 

Протокол № 4 

від 23.12 .202 

 

41. Урбан М.П., 

учитель 

початкових 

класів 

«Критичне мислення для освітян» ГО «Прометеус» 27.10.2020 30 год Протокол №3 

 від 09.11.2020 

42. Шелепетень І.М., 

заступник 

директора 

1. «Як організувати освітній процес 

у школі під час карантину6 досвід 

роботи 

2. «Самооцінювання освітніх і 

управлінських процесів ЗЗСО» 

3. «Розвиток емоційного інтелекту. 

Як керувати емоціями» 

4. «Креативність в дії» 

 

5. «Компетенції сучасного вчителя. 

Навички 21 століття» 

6. «Компетенції сучасного вчителя. 

Навички 21 століття» 

ТОВ «МЦФЕР» 

 

 

 

 

ГО «Академія  

сучасних освітян» 

09.04.2020 

 

 

07.05.2020 

 

НВ-2434-20, 

11.05.2020 

НВ-2449-20, 

12.05.2020 

НВ-2518-20, 

15.05.2020 

НВ-2693-2020, 

22.05.2020 

 

 

1 год 

 

 

1 год 

 

6 год 

 

6 год 

 

6 год 

 

6 год 

Протокол №2 

від 26.10.2020 

43. Шпарій Н. В., 

учитель хімії 

1. «Академічна доброчесність» 

2. «Бери й роби» 

ТОВ «Едюкейшнал 

ЕРА» 

20.09.2020 

05.10.2020 

4 год 

20 год 

Протокол № 3 

від 09.11.2020 

 

44. Штангрет О.С., 

учитель 

поч..класів 

Підвищення кваліфікації вчителів 

початкової школи  НПП «Інтелект 

України» (підвищення рівня 

ГО «Освіта ХХІ 

століття» 

ІУ-ТР 

№1844/2020, 

29.10.2020 

30 год Протокол №3 від 

09.11.2020 



сформованості базових компетентностей 

учителів згідно з програмою курсу) 

 

45. Щепаняк М. С., 

учитель 

трудового 

навчання 

«Компетентнісний та інтегральний 

підходи до викладання технологій і 

трудового навчання» 

ТОВ «На урок» №В399-1791672, 

23.12.2020 

2 год Протокол №4 від 

23.12.2020 

46. Яцишин Р. Я., 

учитель біології 

1. Підвищення кваліфікації вчителів 

предмета «Навчаємося разом» 

НПП «Інтелект України» 

(підвищення рівня сформованості 

базових компетентностей учителів 

згідно з програмою курсу) 

2.  Підвищення кваліфікації вчителів 

предмета «Природознавство. Моя 

планета Земля» НПП «Інтелект 

України» (підвищення рівня 

сформованості базових 

компетентностей учителів згідно з 

програмою курсу) 

Громадська 

організація «Освіта 

ХХІ століття» 

 

 

 

Громадська 

організація «Освіта 

ХХІ століття» 

ІУ-ТР 

№708/2020, 

14.08 2020 

 

 

 

ІУ-ТР 

№897/2020, 

21.08 2020 

 

 

30 год 

 

 

 

 

 

30 год 

Протокол № 2 

від 26.10 .2020 

 

 

47. Яцук Н. Ю., 

учитель 

української мови 

та літератури 

1. Підвищення кваліфікації вчителів 

української мови» НПП «Інтелект 

України» (підвищення рівня 

сформованості базових компетентностей 

учителів згідно з програмою курсу) 

2.  Підвищення кваліфікації вчителів 

української літератури НПП «Інтелект 

України» (підвищення рівня 

сформованості базових компетентностей 

учителів згідно з програмою курсу) 

Громадська 

організація «Освіта 

ХХІ століття» 

 

 

Громадська 

організація «Освіта 

ХХІ століття» 

ІУ-ТР 

№1282/2020, 

21.08 2020 

 

 

 

ІУ-ТР 

№1182/2020, 

21.08 2020 

 

 

 

30 год 

 

 

 

 

 

30 год 

 

Протокол №2 

від 26.10.2020 

 

Заступник директора                             О.М. Ленців 


