
Додаток 1 

ЗВІТ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

науково-педагогічних працівників кафедри алгебри та інформатики 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за 2021 рік 

 

№ 

Ініціали 

ПРІЗВИЩЕ 

педагогічних або 

науково-

педагогічних 

працівників 

Заклад 

освіти, 

установа усіх 

форм 

власності 

(суб’єкт або 

суб’єкти для 

юридичних 

осіб), фізичні 

особи, які 

надають 

освітні 

послуги 

(підприємці) 

Тема (напрям, 

найменування) 

підвищення 

кваліфікації 

Форма, вид 

підвищення 

кваліфікації 

Терміни 

проход-

ження 

підвище

ння 

кваліфік

ації 

Обсяг 

(тривалість

) в годинах 

або 

кредитах 

ЄКТС 

Дані 

супервізора 

(керівника) 

підвищення 

кваліфікації 

Вартіст

ь або 

безопла

тна 

послуга 

або 

самості

йне 

фінансу

вання 

Додаткова 

інформація 

1 Колісник Р.С. 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет 

імені Івана 

Огієнка, 

кафедра 

математики 

«Інноваційні методи і 

технології при 

підготовці майбутніх 

вчителів математики 

та інформатики у 

ЗВО»  

 

стажування 

з 9.11. 

2020р. по 

25.02. 

2021р. 

180 год. (6 

кр.) 

 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет 

імені Івана 

Огієнка, 

кафедра 

математики, 

 

безоп-

латно 

Довідка 

№25/21 від 

10.03.2021р 

2 Городецький В.В. 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет 

імені Івана 

Огієнка, 

кафедра 

математики 

«Елементи 

диференціальної 

геометрії на 

факульних заняттях з 

математики у класах з 

поглибленим 

вивченням 

математики» 

стажування 

з 9.11. 

2020р. по 

25.02. 

2021р. 

180 год. (6 

кр.) 

 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет 

імені Івана 

Огієнка, 

кафедра 

математики, 

 

безоп-

латно 

Довідка № 

24/21 від 

10.03.2021р. 

 

3 Сікора В.С. Інститут   «Дистанційне стажування з 01.02.21 150 годин (5 Інститут  безоп- Довідка 



фізико-

технічних та 

компʼютерних 

наук Черніве-

цького 

національного 

університету 

імені Юрія 

Федьковича, 

кафедра 

математичних 

проблем 

управління і 

кібернетики:   

навчання у вищій 

освіті» 

по 

30.04.21 

кредитів)  

 

фізико-

технічних та 

компʼютерних 

наук Черніве-

цького 

національного 

університету 

імені Юрія 

Федьковича, 

кафедра 

математичних 

проблем 

управління і 

латно №02/15-

1103 

від13.05.20

21 

4 Житарюк І.В. 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет 

імені Івана 

Огієнка, 

кафедра 

математики 

«Методичні 

особливості 

розв’язування задач з 

параметрами при 

підготовці до ЗНО з 

математики» 

стажування 

з 9.11. 

2020р. по 

25.02. 

2021р. 

180 год. (6 

кр.) 

 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет 

імені Івана 

Огієнка, 

кафедра 

математики, 

 

безоп-

латно 

Довідка 

№26/21 від 

10.03.2021р

. 

 

5 Боднарук С.Б. 

Прикарпатськ

ий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника, 

кафедра 

алгебри та 

геометрії  

«Організація 

навчального процесу, 

інноваційні методи та 

технології навчання у 

закладах вищої 

освіти» 

 

стажування 

з 

19.10.202

0 р. по 

19.01.202

1р., 

180 год. (6 

кр.) 

 

Прикарпатськи

й 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника, 

кафедра 

алгебри та 

геометрії 

безоп-

латно 

Довідка № 

01-23/100 

від 

26.02.2021р

. 

 

6 Мироник В.І. 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет 

Тема: «Методичні 

особливості 

розв’язування задач на 

комбінацію тіл з 

стажування 

з 9.11. 

2020р. по 

25.02. 

2021р. 

180 год. (6 

кр.) 

 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет 

безоп-

латно 

Довідка 

№27/21 від 

10.03.2021р

. 



імені Івана 

Огієнка, 

кафедра 

математики 

використанням 

аналітичної геометрії 

в динамічних 

середовищах» 

 

імені Івана 

Огієнка, 

кафедра 

математики, 

 

 

7 Довгей Ж.І. 

Прикарпатськ

ий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника, 

кафедра 

алгебри та 

геометрії  

«Організація 

навчального процесу, 

інноваційні методи та 

технології навчання у 

закладах вищої 

освіти» 

 

стажування 

з 

19.10.202

0 р. по 

19.01.202

1р., 

180 год. (6 

кр.) 

 

Прикарпатськи

й 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника, 

кафедра 

алгебри та 

геометрії 

безоп-

латно 

довідка 

№01-23/101 

від 

26.02.2021р 

8 Шевчук Н.М. 

Прикарпатськ

ий 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника, 

кафедра 

алгебри та 

геометрії  

«Організація 

навчального процесу, 

інноваційні методи та 

технології навчання у 

закладах вищої 

освіти» 

 

стажування 

з 

19.10.202

0 р. по 

19.01.202

1р., 

180 год. (6 

кр.) 

 

Прикарпатськи

й 

національний 

університет 

імені Василя 

Стефаника, 

кафедра 

алгебри та 

геометрії 

безоп-

латно 

довідка 

№01-23/99 

від 

26.02.2021р

. 

9 Колісник Р.С. 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА» 

(ЄДРПОУ: 

42502643) 

«#blend_IT: 

ОПАНУЄМО 

ЗМІШАНЕ 

НАВЧАННЯ» 

для викладачів, 

керівників та працівників 

адміністрації закладів 

вищої освіти 

Онлайн-курс 

січень-

лютий 

2021р. 

3 кредити, 

90годин 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА» 

(ЄДРПОУ: 

42502643) 

безоп-

латно 

*Сертифікат у 
базі проекту 

EdEra https://s3-
eu-west-

1.amazonaws.co
m/ed-

era/cert/6bb4339
0f71a4c4faf79c4
98ee97194f/vali

d.html 

10

. 
Мартинюк О.В. 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА» 

(ЄДРПОУ: 

42502643) 

«#blend_IT: 

ОПАНУЄМО 

ЗМІШАНЕ 

НАВЧАННЯ» 

для викладачів, 

керівників та працівників 

адміністрації закладів 

Онлайн-курс 

січень-

лютий 

2021р 

3 кредити, 

90 годин 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА» 

(ЄДРПОУ: 

42502643) 

безоп-

латно 

*Сертифікат у 
базі проекту 

EdEra https://s3-
eu-west-

1.amazonaws.co
m/ed-

era/cert/2674e84
c44854834b1e0
43b9114ff873/va



вищої освіти lid.html 

 

11

. 
Боднарук С.Б. 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА» 

(ЄДРПОУ: 

42502643) 

«#blend_IT: 

ОПАНУЄМО 

ЗМІШАНЕ 

НАВЧАННЯ» 

для викладачів, 

керівників та працівників 

адміністрації закладів 

вищої освіти 

Онлайн-курс 

січень-

лютий 

2021р 

3 кредити, 

90 годин 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА» 

(ЄДРПОУ: 

42502643) 

безоп-

латно 

*Сертифікат у 
базі проекту 

EdEra https://s3-
eu-west-

1.amazonaws.co
m/ed-

era/cert/2ab309e
52b1943fba648e
3ac85dfc48d/vali

d.html 

12

. 
Колісник Р.С. 

Платформа 

підвищення 

кваліфікації ГО  

«ІППО» 

(ЄДРПОУ: 

43771659) 

«Організація змішаного 

навчання в ЗЗСО. 

Інструменти» 

Участь у 

Всеукраїнськійн

ауковійонлайн 

конференції 

«Застосування 

ІТ-технологій, 

онлайн сервісів 

під час побудови 

освітнього 

процесу», 

самоосвіта 

29-30 

січня 

2021 р. 

0,5 кредиту, 

15 годин 

Новіков О.Ф 

в.о. директора ГО 

«ІППО»  

м. Київ 

(ЄДРПОУ: 

43771659) 

платно 
Сертифікат  

138340965587 

13

. 
Колісник Р.С. 

Платформа 

підвищення 

кваліфікації ГО  

  «Платформа 

ОСВІТИ» 

(ЄДРПОУ: 

43830174) 

«Ментальні карти в 

освітньому процесі. 

Інструменти для 

створення» 

Участь у 

Всеукраїнськійп

рактичній 

онлайн 

конференції 

«Особливостівп

ровадження 

інноваційних 

освітніх 

технологій 

ЗЗСО» 

самоосвіта 

20-21 

березня 

2021 р. 

0,2 кредиту, 

6 годин 

Ставіцька Г.О. 

директор ГО  

  «Платформа 

ОСВІТИ» 

(ЄДРПОУ: 

43830174) 

платно 
Сертифікат 

11319963262 

14 Колісник Р.С. 

Платформа 

підвищення 

кваліфікації ГО  

  «Платформа 

ОСВІТИ» 

(ЄДРПОУ: 

43830174) 

«Інструменти 

середовища ClassDojo 

для організації 

змішаного навчання» 

Участь у 

Всеукраїнській 

практичній 

онлайн 

конференції 

«Особливостівп

ровадження 

інноваційних 

освітніх 

20-21 

березня 

2021 р. 

0,2 кредиту, 

6 годин 

Ставіцька Г.О. 

директор ГО  

  «Платформа 

ОСВІТИ» 

(ЄДРПОУ: 

43830174) 

платно 
Сертифікат  

11319963264 



технологій 

ЗЗСО» 

самоосвіта 

15 Лучко В.С. 

Платформа 

підвищення 

кваліфікації 

Prometheus 

(ЄДРПОУ: 

39598867) 

“Зміцнення викладання 

та організаційного 

управління в 

університетах” 

Онлайн-курс 

16 

лютого 

2021 р. 

0,15 кредиту, 

4,5 години 

Старинська Наталя 

керівник ГО 

“Вище” 

безоп-

латно 

Сертифікат 
9360d4b9d9cf431

fbf7ba31cb7306cb

9 

16 Шевчук Н.М. 

Всеукраїнська 

онлайн 

конференція 

“Формування 

компетентностей 

педагога та 

технологій 

навчання” 

ATOMSHUB 

КМУ №800 від 

21.08.2019р.  

№ 40911391 

“Формування навичок 

впровадження 

гейміфікації в освітній 

процес” 

Участь у 
Всеукраїнській 

онлайн 

конференції 

“Формування 

компетентностей 

педагога та 

технологій 

навчання” 

самоосвіта 

 

13-14 

березня 

2021р. 

0,5 кредиту , 

15 годин 

 

Дворецький В.О. 

Директор ГО 

“Фонд підтримки 

інформаційного 

забезпечення 

студентів”  

платно 
Сертифікат  

1676821375136 

17 Шевчук Н.М. 

Платформа 

підвищення 

кваліфікації ГО  

  «Платформа 

ОСВІТИ» 

(ЄДРПОУ: 

43830174) 

“Інструменти для 

змішаного навчання. 

Trello, Edpuzzle, Google, 

Microsoft, Moodle. ” 

Участь у 

Всеукраїнській 

практичній 

онлайн 

конференції 

«Особливості 

впровадження 

інноваційних 

освітніх 

технологій 

ЗЗСО» 

самоосвіта 

20-21 

березня 

2021 р 

0,2 кредиту, 

6 годин 

Ставіцька Г.О. 

директор ГО  

  «Платформа 

ОСВІТИ» 

(ЄДРПОУ: 

43830174) 

платно 
Сертифікат  

83321594361 

18 Колісник Р.С. 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШН

АЛ ЕРА» 

(ЄДРПОУ: 

42502643) 

«Академічна 

доброчесність» 

Онлайн-курс 

самоосвіта 

27-28 

березня 

2021 р. 

4 години 

Тарас 

Тимочко, 

координатор 

Проекту 

сприяння 

академічній 

доброчесності 

в Україні 

(SAIUP), 

безоплатн

о 

*Сертифікат 

у базі 

проекту 

EdEra 

https://s3-eu-

west-

1.amazonaws.

com/ed-

era/cert/a1aa3



Американські 

Ради з 

міжнародної 

освіти 

 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШН

АЛ ЕРА» 

(ЄДРПОУ: 

42502643) 

2f7508140b6

92807cfe800e

8044/valid.ht

ml 

19 Мартинюк О.В. 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШН

АЛ ЕРА» 

(ЄДРПОУ: 

42502643) 

«Академічна 

доброчесність» 

Онлайн-курс 

самоосвіта 

27-28 

березня 

2021 р. 

4 години 

Тарас 

Тимочко, 

координатор 

Проекту 

сприяння 

академічній 

доброчесності 

в Україні 

(SAIUP), 

Американські 

Ради з 

міжнародної 

освіти 

 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШН

АЛ ЕРА» 

(ЄДРПОУ: 

42502643) 

безоплатн

о 

*Сертифікат 

у базі 

проекту 

EdEra 

https://s3-eu-

west-

1.amazonaws.

com/ed-

era/cert/7d0ca

0cdbe5d46e9

bbd280e0ed1

6f2f8/valid.ht

ml 

20

. 
Колісник Р.С. 

Платформа 

підвищення 

кваліфікації ГО  

  «Платформа 

ОСВІТИ» 

(ЄДРПОУ: 

43830174) 

«Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

педагога. QR код» 

Участь у 

Всеукраїнській 

практичній 

онлайн 

конференції 

«Безперервний 

професійний 

розвиток 

педагогів в 

23-24 

квітня 

2021 р. 

0,2 кредиту, 

6 годин 

Ставіцька Г.О. 

директор ГО  

  «Платформа 

ОСВІТИ» 

(ЄДРПОУ: 

43830174) 

платно 
Сертифікат 

49614199572 



умовах 

реформування 

системи освіти» 

самоосвіта 
 

21

. 
Шевчук Н.М. 

“Академія 

цифрового 

розвитку” 

директор Букач 

А. 

(ЄДРПОУ: 

43109490) 

“Ефективні рішення 

Google для оптимізації 

освітнього процесу 

онлайн” 

Онлайн-урок 

самоосвіта 

26 

березня 

2021р 

0,1 кредиту, 

3 години 

ТОВ «Академія 

цифрового 

розвитку», 

директор Букач 

А. 

(ЄДРПОУ: 

43109490) 

безоп-

латно 

№ALLYO-

1803  

21

. 
Шевчук Н.М. 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШН

АЛ ЕРА» 

(ЄДРПОУ: 

42502643) 

«#blend_IT: 

ОПАНУЄМО 

ЗМІШАНЕ 

НАВЧАННЯ» 

для викладачів, 

керівників та 

працівників 

адміністрації закладів 

вищої освіти 

Онлайн-курс 

 

Березень 

2021р 

3 кредити, 

90 годин 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШН

АЛ ЕРА» 

(ЄДРПОУ: 

42502643) 

безоп-

латно 

Сертифікат у 

базі проекту 

EdEra 

https://s3-eu-

west-

1.amazonaws.

com/edera/cer

t/e17e9ff74a9

e4142b67811

ef8fbbf8fa/va

lid.html 

22

. 
Шевчук Н.М. 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШН

АЛ ЕРА» 

(ЄДРПОУ: 

42502643) 

“Академічна 

доброчесність” 

Онлайн-курс 

самоосвіта 

28 

березня 

2021р 

4 години 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШН

АЛ ЕРА» 

(ЄДРПОУ: 

42502643) 

безоп-

латно 

Сертифікат у 

базі проекту 

EdEra 

https://s3-eu-

west-

1.amazonaws.

com/ed-

era/cert/0334

8202440b433

a9483b28004

2e8e2d/valid.

html 

23

. 
Шевчук Н.М. 

Платформа 

підвищення 

кваліфікації ГО  

“Сервіс Quizlet. 

Створення тестів та 

інтерактивних карток” 

Участь у 

Всеукраїнській 

практичній 

18-19 

квітня 

2021р 

0,2 кредиту, 

6 годин 

Ставіцька Г.О. 

директор ГО  

  «Платформа 

платно 

Сертифікат  

№175988678

199 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/edera/cert/e17e9ff74a9e4142b67811ef8fbbf8fa/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/edera/cert/e17e9ff74a9e4142b67811ef8fbbf8fa/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/edera/cert/e17e9ff74a9e4142b67811ef8fbbf8fa/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/edera/cert/e17e9ff74a9e4142b67811ef8fbbf8fa/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/edera/cert/e17e9ff74a9e4142b67811ef8fbbf8fa/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/edera/cert/e17e9ff74a9e4142b67811ef8fbbf8fa/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/edera/cert/e17e9ff74a9e4142b67811ef8fbbf8fa/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/edera/cert/e17e9ff74a9e4142b67811ef8fbbf8fa/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/03348202440b433a9483b280042e8e2d/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/03348202440b433a9483b280042e8e2d/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/03348202440b433a9483b280042e8e2d/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/03348202440b433a9483b280042e8e2d/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/03348202440b433a9483b280042e8e2d/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/03348202440b433a9483b280042e8e2d/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/03348202440b433a9483b280042e8e2d/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/03348202440b433a9483b280042e8e2d/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/03348202440b433a9483b280042e8e2d/valid.html


  «Платформа 

ОСВІТИ» 

(ЄДРПОУ: 

43830174) 

онлайн 

конференції 

«Якісна 

співпраця в 

освітньому 

середовищі» 

самоосвіта 

ОСВІТИ» 

(ЄДРПОУ: 

43830174) 

24

. 
Шевчук Н.М. 

Платформа 

підвищення 

кваліфікації ГО 

“Рух Освіта” 

(ЄДРПОУ:4380

7082) 

“Платформа  Kahoot  

для змішаного 

навчання” 

On-line 

конференція 

Всеукраїнська 

наукова 

конференція 

“Діджиталізаці

я цифрової 

освіти – вимога 

цифрової ери” 

Самоосвіта 

7-8 

травня 

2021р 

0,2 кредиту, 

6 годин 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації ГО 

“Рух Освіта” 

ЄДРПОУ:43807

082 

платно 

сертифікат 

№147511745

204 

25

.  
Житарюк І.В. 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації ГО 

«ІППО» 

(ЄДРПОУ 

43771659) 

(Постанова 

КМУ №800 від 

21.08.2019) 

 

Проєктна діяльність 

як засіб розбудови 

освітнього 

середовища ЗЗСО 

Участь у 

Всеукраїнській 

практичній 

онлайн 

конференції 

 «Теоретичні і 

практичні 

аспекти 

формування 

сучасних 

педагогічних 

технологій». 

самоосвіта 

25-26 

квітня 

2021 р. 

0,2 кредиту, 

6 годин 

Новіков О.Ф. 

директор ГО  

«ІППО»  

(ЄДРПОУ 

43771659) 

 

платно 

Сертифікат 

22614715012

5 

2

6 
Лучко В.С. 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШН

АЛ ЕРА» 

(ЄДРПОУ: 

42502643) 

«#blend_IT: 

ОПАНУЄМО 

ЗМІШАНЕ 

НАВЧАННЯ» 

для викладачів, 

керівників та 

працівників 

адміністрації закладів 

Онлайн-курс 

19-23 

березня 

2021р 

3 кредити, 

90 годин 

Тарас Тимочко, 

координатор 

Проекту 

сприянняакаде

мічній 

доброчесності 

в Україні 

(SAIUP), 

безоп-

латно 

*Сертифікат 

у базі 

проекту 

EdEra 

https://s3-eu-

west-

1.amazonaws

.com/ed-

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/fd2e8807070b4439b415d0687c4a56ec/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/fd2e8807070b4439b415d0687c4a56ec/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/fd2e8807070b4439b415d0687c4a56ec/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/fd2e8807070b4439b415d0687c4a56ec/valid.html


вищої освіти Американські 

Ради з міжна-

родноїосвіти 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШН

АЛ ЕРА» 

(ЄДРПОУ: 

42502643) 

era/cert/fd2e

8807070b44

39b415d068

7c4a56ec/val

id.html 

2

7 
Лучко В.С. 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШН

АЛ ЕРА» 

(ЄДРПОУ: 

42502643) 

“Академічна 

доброчесність” 

Онлайн-курс 

самоосвіта 

27-28 

березня 

2021р 

0,13 кредиту, 

4 години 

Тарас Тимочко, 

координатор 

Проекту 

сприянняакаде

мічній 

доброчесності 

в Україні 

(SAIUP), 

Американські 

Ради 

зміжнародної 

освіти 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШН

АЛ ЕРА» 

(ЄДРПОУ: 

42502643) 

безоп-

латно 

*Сертифікат 

у базі 

проекту 

EdEra 

https://s3-eu-

west-

1.amazonaws

.com/ed-

era/cert/de89

76dd913344

8d98cb0016b

d9ede5f/vali

d.html 

2

8 
Лучко В.С. 

ТОВ 

«АКАДЕМІЯ 

ЦИФРОВОГО 

РОЗВИТКУ» 

(ЄДРПОУ: 

43109490) 

“Ефективні рішення 

Google для оптимізації 

освітнього процесу 

онлайн” 

Онлайн-курс 

самоосвіта 

26 

березня 

2021р 

0,1 кредиту, 

3 години 

Директор ТОВ 

«АКАДЕМІЯ 

ЦИФРОВОГО 

РОЗВИТКУ» 

Антоніна Букач 

ТОВ 

«АКАДЕМІЯ 

ЦИФРОВОГО 

РОЗВИТКУ» 

(ЄДРПОУ: 

43109490) 

безоп-

латно 

Сертифікат 

№ALLУO-

2110 

29 Довгей Ж.І. 
ТОВ “Академі 

я цифрового 

“Ефективні рішення 

Google  

Онлайн-урок 

Дія 

26.03.202

1 

0,1 кредиту,  

3 години 

ТОВ «Академі 

я цифрового 

безоп-

латно 

сертифікат 

 



розвитку”, 

Google Україна 

(за підтримкою 

МОН) 

(ЄДРПОУ: 

43109490) 

для оптимізації 

освітнього процесу 

онлайн” 

Цифрова освіта 

самоосвіта 

розвитку», 

директор Букач 

А. 

(№ALLYO-

1364 від 

26.03.2021р

. )  

 

30 Боднарук С.Б.  

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШН

АЛ ЕРА» 

(ЄДРПОУ: 

42502643) 

Академічна 

доброчесність 
Онлайн-курс 

28.03.202

1р. 
4 годин 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШН

АЛ ЕРА» 

(ЄДРПОУ: 

42502643) 

безоп-

латно 

 *Сертифікат 

у базі 

проекту 

EdEra 

https://s3-eu-

west-

1.amazonaws.

com/ed-

era/cert/505a

523867314d1

bb86e637b51

ff37f3/valid.h

tml 

Номер 

сертифікату 

505a5238673

14d1bb86e63

7b51ff37f3 

31 Колісник Р.С. 

ДВНЗ 

«Переяслав-

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Григорія 

Сковороди» 

«Управління 

людськими 

ресурсами» 

Освітній курс 

18-31 

травня 

2021 р. 

30 годин 

 (1 кредит 

ECTS) 

О.В. Ковтун – 

керівник 

центру 

неперервної 

освіти ДВНЗ 

«Переяслав-

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Григорія 

Сковороди» 

безоплатн

о 

Свідоцтво 

про 

підвищення 

кваліфікації 

ПК 

43/18_31.05.

2021/13 

Реєстраційни

й № 038/21 

32 Мартинюк О.В. 
ДВНЗ 

«Переяслав-

«Управління 

людськими 
Освітній курс 

18-31 

травня 

30 годин 

 (1 кредит 

О.В. Ковтун – 

керівник 

безоплатн

о 

Свідоцтво 

про 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/505a523867314d1bb86e637b51ff37f3/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/505a523867314d1bb86e637b51ff37f3/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/505a523867314d1bb86e637b51ff37f3/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/505a523867314d1bb86e637b51ff37f3/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/505a523867314d1bb86e637b51ff37f3/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/505a523867314d1bb86e637b51ff37f3/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/505a523867314d1bb86e637b51ff37f3/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/505a523867314d1bb86e637b51ff37f3/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/505a523867314d1bb86e637b51ff37f3/valid.html


Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Григорія 

Сковороди» 

ресурсами» 2021 р. ECTS) центру 

неперервної 

освіти ДВНЗ 

«Переяслав-

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Григорія 

Сковороди» 

підвищення 

кваліфікації 

ПК ПК 

43/18_31.05.

2021/14 

Реєстраційни

й № 039/21 

33 Сікора В.С. 

ДВНЗ 

«Переяслав-

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Григорія 

Сковороди» 

«Управління 

людськими 

ресурсами» 

Освітній курс 

18-31 

травня 

2021 р. 

30 годин 

 (1 кредит 

ECTS) 

О.В. Ковтун – 

керівник 

центру 

неперервної 

освіти ДВНЗ 

«Переяслав-

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Григорія 

Сковороди» 

безоплатн

о 

Свідоцтво 

про 

підвищення 

кваліфікації 

ПК 

43/18_31.05.

2021/23 
Реєстраційни

й № 048/21 

34 Колісник Р.С. 

ДВНЗ 

«Переяслав-

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Григорія 

Сковороди» 

«Цифрові інструменти 

в освітній діяльності» 

Освітній курс 

1-18 

червня 

2021 р. 

60 годин 

 (2 кредит 

ECTS) 

ДВНЗ 

«Переяслав-

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Григорія 

Сковороди» 

безоплатн

о 

Сертифікат 

ПК 

07/01_18.06.

2021/13 

35

. 
Мартинюк О.В. 

ДВНЗ 

«Переяслав-

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Григорія 

Сковороди» 

«Цифрові інструменти 

в освітній діяльності» 

Освітній курс 

1-18 

червня 

2021 р. 

60 годин 

 (2 кредит 

ECTS) 

ДВНЗ 

«Переяслав-

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет 

імені Григорія 

Сковороди» 

безоплатн

о 

Сертифікат 

ПК 

07/01_18.06.

2021/14 



36 Сікора В.С. 

ДВНЗ 

«Переяслав-

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

універсмтет 

імені Григорія 

Сковороди» 

«Цифрові інструменти 

в освітній діяльності» 

Освітній курс 

1-18 

червня 

2021 р. 

60 годин 

 (2 кредит 

ECTS) 

ДВНЗ 

«Переяслав-

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

універсмтет 

імені Григорія 

Сковороди» 

безоплатн

о 

Сертифікат 

ПК ПК 
07/01_18.06.

2021/23 
Реєстраційни

й № 023 

37 Сікора В.С. 

Платформа 

масових 

відкритих 

онлайн-курсів 

Prometheus 

“Зміцнення 

викладання та 

організаційного 

управління в 

університетах” 

Онлайн-курс 

Самоосвіта 
Травень 

2021 

року 

30 годин 

 (1 кредит 

ECTS) 

Платформа 

масових 

відкритих 

онлайн-курсів 

Prometheus 

безоплатн

о 

Сертифікат 
https://courses.p

rometheus.org.u

a:18090/cert/738

2c7af86f444cab

86cbfbfdccb755

3 

38 Колісник Р.С. 
Softserve IT 

academy 
TECH SUMMER FOR 

TEACHERS 

Навчальний 

курс 
22 

червня– 

16 липня 

2021 

10 годин 

Chris Baker 

CEO,  

Softserve, 

Inc. 

безоплатн

о 
сертифікат 

39  Шевчук Н.М. 
Softserve IT 

academy 
TECH SUMMER FOR 

TEACHERS 

Навчальний 

курс 
22 

червня– 

16 липня 

2021 

10 годин 

Chris Baker 

CEO,  

Softserve, 

Inc. 

безоплатн

о 
сертифікат 

40

. 

Сікора В.С. КУ «Міський 

центр профе-

сійного 

розвитку пе-

дагогічних 

працівників» 

Чернівецької 

міської ради 

«Реалізація 

компетентнісного 

підходу до навчання 

на уроках 

математики» 

Методичний 

фестиваль 

30 

листопад

а 2021 

року 

2 години 

(0,06 кредиту 

ECTS) 

КУ 

«Міський 

центр профе-

сійного 

розвитку пе-

дагогічних 

працівників» 

Чернівецької 

міської ради 

безоплатн 

о 

сертифікат 

ПК-К-

2021/3245 

41

. 

Боднарук С.Б. КУ «Міський 

центр профе-

сійного 

розвитку пе-

«Реалізація 

компетентнісного 

підходу до навчання 

на уроках 

Методичний 

фестиваль 

30 

листопад

а 2021 

року 

2 години 

(0,06 кредиту 

ECTS) 

КУ 

«Міський 

центр профе-

сійного 

безоплатн 

о 

сертифікат 

ПК-К-

2021/3661 

https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/7382c7af86f444cab86cbfbfdccb7553
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/7382c7af86f444cab86cbfbfdccb7553
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/7382c7af86f444cab86cbfbfdccb7553
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/7382c7af86f444cab86cbfbfdccb7553
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/7382c7af86f444cab86cbfbfdccb7553
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/7382c7af86f444cab86cbfbfdccb7553


дагогічних 

працівників» 

Чернівецької 

міської ради 

математики» розвитку пе-

дагогічних 

працівників» 

Чернівецької 

міської ради 
42

. 

Колісник Р.С. КУ «Міський 

центр профе-

сійного 

розвитку пе-

дагогічних 

працівників» 

Чернівецької 

міської ради 

«Реалізація 

компетентнісного 

підходу до навчання 

на уроках 

математики» 

Методичний 

фестиваль 

30 

листопад

а 2021 

року 

2 години 

(0,06 кредиту 

ECTS) 

КУ 

«Міський 

центр профе-

сійного 

розвитку пе-

дагогічних 

працівників» 

Чернівецької 

міської ради 

безоплатн 

о 

сертифікат 

ПК-К-

2021/3660 

43

. 

Шевчук Н.М. КУ «Міський 

центр профе-

сійного 

розвитку пе-

дагогічних 

працівників» 

Чернівецької 

міської ради 

«Реалізація 

компетентнісного 

підходу до навчання 

на уроках 

математики» 

Методичний 

фестиваль 

30 

листопад

а 2021 

року 

2 години 

(0,06 кредиту 

ECTS) 

КУ 

«Міський 

центр профе-

сійного 

розвитку пе-

дагогічних 

працівників» 

Чернівецької 

міської ради 

безоплатн 

о 

сертифікат 

ПК-К-

2021/3662 

44

. 

Колісник Р.С. КУ «Міський 

центр профе-

сійного 

розвитку пе-

дагогічних 

працівників» 

Чернівецької 

міської ради 

«Реалізація вибірково-

варіативних  модулів у 

курсі «Інформатика 

10(11) класи. Рівень 

стандарту» » 

Методичний 

фестиваль 

27 

жовтня 

2021 

року 

2 години 

(0,06 кредиту 

ECTS) 

КУ 

«Міський 

центр профе-

сійного 

розвитку пе-

дагогічних 

працівників» 

Чернівецької 

міської ради 

безоплатн 

о 

сертифікат 

ПК-К-

2021/3663 



45

. 

Мартинюк С.В. КУ «Міський 

центр профе-

сійного 

розвитку пе-

дагогічних 

працівників» 

Чернівецької 

міської ради 

«Реалізація вибірково-

варіативних  модулів у 

курсі «Інформатика 

10(11) класи. Рівень 

стандарту» » 

Методичний 

фестиваль 

27 

жовтня 

2021 

року 

2 години 

(0,06 кредиту 

ECTS) 

КУ 

«Міський 

центр профе-

сійного 

розвитку пе-

дагогічних 

працівників» 

Чернівецької 

міської ради 

безоплатн 

о 

сертифікат 

ПК-К-

2021/3665 

46

. 

Мартинюк О.В. КУ «Міський 

центр профе-

сійного 

розвитку пе-

дагогічних 

працівників» 

Чернівецької 

міської ради 

«Реалізація вибірково-

варіативних  модулів у 

курсі «Інформатика 

10(11) класи. Рівень 

стандарту» » 

Методичний 

фестиваль 

27 

жовтня 

2021 

року 

2 години 

(0,06 кредиту 

ECTS) 

КУ 

«Міський 

центр профе-

сійного 

розвитку пе-

дагогічних 

працівників» 

Чернівецької 

міської ради 

безоплатн 

о 

сертифікат 

ПК-К-

2021/3664 

47

. 

Яцько О.М. КУ «Міський 

центр профе-

сійного 

розвитку пе-

дагогічних 

працівників» 

Чернівецької 

міської ради 

«Реалізація вибірково-

варіативних  модулів у 

курсі «Інформатика 

10(11) класи. Рівень 

стандарту» » 

Методичний 

фестиваль 

27 

жовтня 

2021 

року 

2 години 

(0,06 кредиту 

ECTS) 

КУ 

«Міський 

центр профе-

сійного 

розвитку пе-

дагогічних 

працівників» 

Чернівецької 

міської ради 

безоплатн 

о 

сертифікат 

ПК-К-

2021/3666 

48

. 

Довгей Ж.І. ТОВ 

“Академія 

цифрового 

розвитку” 

“Цифрові інструменти 

google для закладів 

вищої, фахової 

передвищої освіти” 

Онлайн-курс 04-18 

жовтня 

2021 

року 

 

1 кредит,  

30 годин 
ТОВ 

«Академі 

я цифрового 

розвитку», 

директор 

Букач А. 

безоплатн 

о 

Сертифікат 

 

(№2gw-193 

від 19 

жовтня 2021 

року) 



Ідентифікаці

йний код 

юридичної 

особи 

43109490 

Код КВЕД 

85.59 інші 

види освіти, 

н. в. і. у. 

(основний) 
49

. 

Лучко В.С. ТОВ 

“Академія 

цифрового 

розвитку” 

“Цифрові інструменти 

google для закладів 

вищої, фахової 

передвищої освіти” 

Онлайн-курс 04-18 

жовтня 

2021 

року 

 

1 кредит,  

30 годин 
ТОВ 

«Академі 

я цифрового 

розвитку», 

директор 

Букач 

А.Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

43109490 

Код КВЕД 

85.59 інші 

види освіти, 

н. в. і. у. 

(основний) 

безоплатн

о 

Сертифікат 

 

(№5gw-0089) 

50

. 

Житарюк І.В. Платформа 

підвищення 

кваліфікації 

ГО “ІППО” 

(ЄДРПОУ:43

771659) 

«Участь у 

всеукраїнських та 

міжнарожних 

розвиваючих проєктах 

і конкурсах для учнів 

та вчителів» 

Онлайн-курс 03 – 04 

грудня 

2021 

року 

6 годин, 0,2 

кредиту 

ECTS  

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

ГО “ІППО” 

ЄДРПОУ: 

43771659, 

в.о. директор 

безоплатн

о 

Сертифікат 

№ 

75255215652

92 



ГО «ІППО» 

Новіков 

Олексій 

Федорович  
51

. 

Житарюк І.В. Платформа 

підвищення 

кваліфікації 

ГО 

“Платформа 

ОСВІТИ” 

(ЄДРПОУ:43

830174) 

«Сім практичних 

кроків до особистої 

ефективності 

сучасного педагога» 

Всеукраїнська 

практична 

онлайн 

конференція 

«Перспективи 

розвитку 

сучасної 

освіти» 

05 – 06 

листопад

а 2021 

року 

6 годин, 0,2 

кредиту 

ECTS 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

ГО “ 

Платформа 

ОСВІТИ” 

(ЄДРПОУ:43

830174), 

директор ГО 

«Платформа 

ОСВІТИ» 

Ставіцька 

Ганна 

Олегівна 

безоплатн

о 

Сертифікат 

№982325857

1269 

  

 

 

Завідувач кафедри      _________________     Руслана КОЛІСНИК   

 

 

 

Декан факультету  

математики та інформатики      _________________   Ольга МАРТИНЮК                          


