Додаток 1

ЗВІТ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
науково-педагогічних працівників кафедри алгебри та інформатики
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за 2020 рік

№

1.

2.

Ініціали ПРІЗВИЩЕ
педагогічних або
науковопедагогічних
працівників

В.С. СІКОРА

Р.С. КОЛІСНИК

Заклад освіти,
установа усіх
форм власності
(суб’єкт або
суб’єкти для
юридичних
осіб), фізичні
особи, які
надають освітні
послуги
(підприємці)

Навчальний
відділ ЧНУ

Навчальний
відділ ЧНУ

3.

О.В. МАРТИНЮК

Навчальний
відділ ЧНУ

4.

В.В.
ГОРОДЕЦЬКИЙ

Навчальний
відділ ЧНУ

Тема (напрям,
найменування)
підвищення кваліфікації

Основи користування
Moodle

Основи користування
Moodle

Форма, вид
підвищення
кваліфікації

On-line
курси

On-line
курси

Терміни
проходження
підвищення
кваліфікації

березеньквітень
2020 р.

січень
2020 р.

Обсяг
(тривалість) в
годинах або
кредитах
ЄКТС

3 кредити,
90 годин

3 кредити,
90 годин

Основи користування
Moodle

On-line
курси

березеньквітень
2020 р.

3 кредити,
90 годин

Основи користування
Moodle

On-line
курси

березеньквітень
2020 р.

3 кредити,
90 годин

Дані супервізора
(керівника)
підвищення
кваліфікації

Чернівецький
національний
університет імені
Юрія Федьковича,
перший
проректор
Балух В.О.
Чернівецький
національний
університет імені
Юрія Федьковича,
перший
проректор
Балух В.О.
Чернівецький
національний
університет імені
Юрія Федьковича,
перший
проректор
Балух В.О.
Чернівецький
національний
університет імені
Юрія Федьковича,

Вартість
або
безоплатна
послуга
або
самостійне
фінансува
ння

Додаткова
інформація

сертифікат
безоплатно

безоплатно

безоплатно

безоплатно

(rGtX1Hqz
Ae)
сертифікат
(BNGGRm
LlDF)

сертифікат
(IybKuaij4
n)

сертифікат
(4WoUOc1
nlm)

перший
проректор
Балух В.О.

5.

6.

7.

8.

І.В.ЖИТАРЮК

В.С.ЛУЧКО

С.Б. БОДНАРУК

Ж.І. ДОВГЕЙ

Навчальний
відділ ЧНУ

Навчальний
відділ ЧНУ

Навчальний
відділ ЧНУ

Навчальний
відділ ЧНУ

Основи користування
Moodle

Основи користування
Moodle

Основи користування
Moodle

Основи користування
Moodle

On-line
курси

On-line
курси

On-line
курси

On-line
курси

квітень
2020 р.

березеньквітень
2020 р.

березеньквітень
2020 р.

березеньквітень
2020 р.

3 кредити,
90 годин

3 кредити,
90 годин

3 кредити,
90 годин

3 кредити,
90 годин

9.

В.І. МИРОНИК

Навчальний
відділ ЧНУ

Основи користування
Moodle

On-line
курси

березеньквітень
2020 р.

3 кредити,
90 годин

10
.

Н.М. ШЕВЧУК

Навчальний
відділ ЧНУ

Основи користування
Moodle

On-line
курси

березеньквітень

3 кредити,
90 годин

Чернівецький
національний
університет імені
Юрія Федьковича,
перший
проректор
Балух В.О.
Чернівецький
національний
університет імені
Юрія Федьковича,
перший
проректор
Балух В.О.
Чернівецький
національний
університет імені
Юрія Федьковича,
перший
проректор
Балух В.О.
Чернівецький
національний
університет імені
Юрія Федьковича,
перший
проректор
Балух В.О.
Чернівецький
національний
університет імені
Юрія Федьковича,
перший
проректор
Балух В.О.
Чернівецький
національний

безоплатно

сертифікат
(cyEhFuD
Dyt)

безоплатно

сертифікат

безоплатно

сертифікат

безоплатно

cертифікат

безоплатно

cертифікат

безоплатно

cертифікат

(DUbNlQzz
Wl)

(c03qk7egQZ
)

(pScG06g4IB
)

2020 р.

www.coursera.
org
11
.

12
.

В.С. СІКОРА

В.С. СІКОРА

Imperial
College
London
(Great Britain)

Платформа
масових
відкритих
онлайн-курсів
Prometheus

Курс “Mathematics for
Machine Learning:
Linear Algebra”

“Освітні інструменти
критичного мислення”

Запорізький
національний
університет

13
.

В.С. СІКОРА

Платформа
масових
відкритих
онлайн-курсів
Prometheus
Запорізький
національний
університет

“Критичне мислення
для освітян”

On-line
курси на
платформі
www.courser
a.org
(authorized
by Imperial
College
London and
offered
through
Coursera)

On-line
курси на
платформі
Prometheus

On-line
курси на
платформі
Prometheus

травень
2020 р.

2019-2020

2019-2020

університет імені
Юрія Федьковича,
перший
проректор
Балух В.О.

1 кредит,
30 годин

платформа
Coursera

1 кредит,
30 годин

Терно Сергій,
доктор
педагогічних наук,
професор, керівник
сектора
інноваційних
освітніх технологій
лабораторії
модерної історії
України та
інноваційних
освітніх технологій
Запорізького
національного
університету

2 кредити,
60 годин

Терно Сергій,
доктор пед. наук,
проф., кер. сектора
інноваційних освітніх
технологій лабораторії модерної історії
України та інноваційних освітніх технологій Запорізького
національного
університету,
Степанова Наталія,

(4FkkBui3
8P)

безоплатно

https://cour
sera.org/ver
ify/VZGE
WUXRJM
YH

сертифікат
безоплатно

https://course
s.prometheus.
org.ua:18090/
cert/4107db38
4cbd418f86dd
5663649e3fe7

сертифікат
безоплатно

https://course
s.prometheus.
org.ua:18090/
cert/b8961925
0c95471c8b5e
b461cdd1d8c0

кандидат філософських наук, доцент
кафедри професійного розвитку
педагогів комунального навчального
закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної
освіти педагогічних
працівників Черкаської обласної
ради»,
Сергій Горбачов,
журналіст, директор
СШ №148 ім. Івана
Багряного м. Києва,
член Колегії МОНУ

14
.

15
.

16
.

17
.

В.С. СІКОРА

Платформа
масових
відкритих
онлайн-курсів
Prometheus

“Візуалізація даних”

В.С. СІКОРА

Студія онлайносвіти
Educational Era
(EdEra)

В.С. СІКОРА

Платформа
“Протидія та
масових
попередження булінгу
відкритих
(цькуванню) в закладах
онлайн-курсів
освіти”
Prometheus

В.С. СІКОРА

Платформа
GIOS

“Академічна
доброчесність”

"Змішане навчання
математики та

On-line
курси на
платформі
Prometheus

самоосвіта

Серпень
2020 р.

2019-2020

1 кредит,
30 годин

4 години

Анатолій
Бондаренко
керівник напрямку візуалізації та
журналістики
даних Texty.org.ua

Тимочко Тарас,
координатор
Проекту сприяння
академічній
доброчесності
в Україні (SAIUP),
Американські Ради
з міжнародної
освіти

безоплатно

https://courses.
prometheus.org
.ua:18090/cert/
6a917b53fd7b
40c1aa96c74b
82cb5f07

безоплатно

сертифікат
Проект
сприяння
академічній
доброчесності
в Україні
(SAIUP),
Американські
Ради
з міжнародної
освіти
(American
Councils for
International
Education)

сертифікат

МОН України

On-line
курси на
платформі
Prometheus

Серпень
2020 р.

2.6 кредити,
80 годин

On-line

Липень
2020 р.

0,2 кредити,
6 годин

Міжнародний
фонд
“Відродження”
ФОП Лимонова
Наталія Борисівна
ідентифікаційний
код: 2519602540

безоплатно

безоплатно

https://course
s.prometheus.
org.ua:18090/
cert/6eb2fc633
2b04c70afa56
e4d1ec0ecde

сертифікат
https://report.gi
oschool.com/p
entaho/api/repo

(Інтерактивна
онлайншкола)

особливості його
організації в
умовах сьогодення"

курси на
платформі
Gios

s/:home:f6fe89
a4-bd74-439eb39178a47c927cef.
prpt/generated
Content?output
target=pageabl
e/pdf&user_id
=81931

(самоосвіта)

18
.

19.

20
.

В.С. СІКОРА

В.С. СІКОРА

Р.С. КОЛІСНИК

Чернівецький
національний
університет
імені Юрія
Федьковича

Компанія
«FivOne»
(https://www.fiv
one.education/)

Платформа
GIOS
(Інтерактивна
онлайншкола)

«Психологопедагогічні аспекти
організації освітнього
процесу в закладах
дошкільної, загальної
середньої та фахової
передвищої освіти»

Інтенсив для вчителів
від команди FivOne
«На крок попереду
онлайн-освіти»

"Змішане навчання
математики та
особливості його
організації в
умовах сьогодення"

Підвищення
кваліфікації
Чернівецький
педагогічних
національний
працівників
університет
імені
закладів
9.06.2020 р. 1 кредит,
Юрія Федьковича,
загальної
перший
17.06.2020 р.
30 годин
середньої
проректор
освіти та
Балух В.О.
фахової
передвищої
освіти
Підвищення
кваліфікації
за напрямком
ФОП Семенко К. М.
використання
РНОКПП
інформаційно
3638404340
08131, Київська
28-29 жовтня 0,47 кредита,
область,
комунікативн
2020 р.
14 годин
Софіївська
их та
Борщагівка,
цифрових
вул. Лесі Українки
технологій в
6/65
освітньому
процесі
(самоосвіта)

On-line
курси на
платформі
Gios
(самоосвіта)

Липень
2020 р.

0,2 кредити,
6 годин

ФОП Лимонова
Наталія Борисівна
ідентифікаційний
код: 2519602540

Платно

Платно

безоплатно

Свідоцтво
про
підвищення
кваліфікації
Серія ПК02071240
№ 219/2020
від 17 червня
2020 р.
сертифікат
https://mail.g
oogle.com/ma
il/u/1/#inbox/
WhctKJWJC
WxrJpqDbV
NpWrLQscP
KZQmtGJrwJ
XkbTrTKfzh
CJrgQKdwc
NtSpFLnnthF
RWmQ?proje
ctor=1&mess
agePartId=0.1
сертифікат
https://report.gi
oschool.com/p
entaho/api/repo
s/:home:f6fe89
a4-bd74-439eb39178a47c927cef.
prpt/generated
Content?output

21
О.В. МАРТИНЮК
.

22
.

23
.

24

В.С. СІКОРА

Платформа
GIOS
(Інтерактивна
онлайншкола)

«Академія
цифрового
розвитку»

"Змішане навчання
математики та
особливості його
організації в
умовах сьогодення"

Ефективні рішення
Google for Education
для хмарної взаємодії

В.С. СІКОРА

Курси
підвищення
кваліфікації
"Atoms HUB"

Онлайн-тестування та
форми застосування
платформи Classtime

В.С. СІКОРА

Курси
підвищення

Безпечний інтернет
трафік. Специфіка для
освітнього суспільства

On-line
курси на
платформі
Gios

Липень
2020 р.

0,2 кредити,
6 годин

ФОП Лимонова
Наталія Борисівна
ідентифікаційний
код: 2519602540

0,5 кредита,
15 годин

ТОВ "Академія
цифрового
розвитку"
Ідентифікаційний
код юридичної
особи: 43109490
Код КВЕД: 85.59
Інші види освіти,
н.в.і.у. (основний)

безоплатно

(самоосвіта)

Підвищення
кваліфікації
за напрямком
використання
інформаційно
-комунікативних та цифрових технологгій в освітньому процесі
(самоосвіта)
Підвищення
кваліфікації
за напрямком
використання
інформаційно
-комунікативних та цифрових технологгій в освітньому процесі
(самоосвіта)
Підвищення
кваліфікації
за напрямком

12-22
листопада
2020 р.

20-21
листопада
2020 р.

-

20-21
листопада
2020 р.

-

ГО «Фонд
підтримки
інформаційного
забезпечення
студентів»,
ЄДРПОУ
40911391
Дніпропетровська
обл., місто
Дніпро, ВУЛИЦЯ
КОРОБОВА,
будинок 9, Офіс 6
ГО «Фонд
підтримки
інформаційного
забезпечення

безоплатно

target=pageabl
e/pdf&user_id
=81847
сертифікат
https://report.gi
oschool.com/p
entaho/api/repo
s/:home:f6fe89
a4-bd74-439eb39178a47c927cef.
prpt/generated
Content?output
target=pageabl
e/pdf&user_id
=81929

Сертифікат
БС-02235
11 група GW
- Google
Презентації

Сертифікат
№787256966
-78v

Платно

Платно

Atoms
HUB Сертифіка
ти

Сертифікат
№787256966
-76v

кваліфікації
"Atoms HUB"

25

26

27

28

Н.М. ШЕВЧУК

Н.М. ШЕВЧУК

Н.М. ШЕВЧУК

Ж.І. ДОВГЕЙ

НУШ
(Нова
Українська
Школа)

використання
інформаційно
-комунікативних та цифрових технологгій в освітньому процесі
(самоосвіта)

"Фахове
вдосконалення
вчителя в умовах
реалізації концепції
НУШ"
Тема: Інклюзія.
Практичні аспекти
роботи з дітьми з
особливими освітніми
проблемами.

Всеукраїнськ
а практична
онлайн
конференція.

студентів»,
ЄДРПОУ
40911391
Дніпропетровська
обл., місто
Дніпро, ВУЛИЦЯ
КОРОБОВА,
будинок 9, Офіс 6

Листопад
2020р.

0,2 кредити,
6 годин

ГО ”Платформа
ОСВІТИ”, директор
Ставіцька Ганна
Олегівна.
ЄДРПОУ 43830174

безоплатно

Сертифікат №
85124564424

0,5 кредита,
15 годин

ТОВ "Академія
цифрового
розвитку"
Ідентифікаційний
код юридичної
особи: 43109490
Код КВЕД: 85.59
Інші види освіти,
н.в.і.у. (основний)

безоплатно

Сертифікат №
БС-02255

Платно

Сертифікат
№9596826984

безоплатно

«Академія
цифрового
розвитку»

Ефективні рішення
Google for Education
для хмарної взаємодії

Підвищення
кваліфікації
за напрямком
використання
інформаційно
-комунікативних та цифрових технологгій в освітньому процесі
(самоосвіта)

IT TEACHER
Всеукраїнська
практична
онлайн
конференція

“Реалізація освітніх
проектів у закладах
освіти. STEM.”

Всеукраїнсь
ка практична
онлайн
конференція

Грудень
2020р

0,5 кредити,
15 годин

ГО ”Платформа
ОСВІТИ”, директор
Ставіцька Ганна
Олегівна.
ЄДРПОУ 43830174

«Академія
цифрового
розвитку»

Ефективні рішення
Google for Education
для хмарної взаємодії

Підвищення
кваліфікації
за напрямком
використання

12-22
листопада
2020 р.

0,5 кредита,
15 годин

ТОВ "Академія
цифрового
розвитку"

12-22
листопада
2020 р.

Atoms
HUB Сертифіка
ти

сертифікат
(№БС03087 від

інформаційно
-комунікативних та цифрових технологгій в освітньому процесі
(самоосвіта)

29

30

31

В.С. ЛУЧКО

В.С. ЛУЧКО

С.Б. БОДНАРУК

Ознайомлення з
методикою
ДВНЗ
викладання та
”Ужгородськи
методичним
й
забезпеченням
національний фахових дисциплін зі
університет,”
спеціальності
кафедра
”Середня освіта
кібернетики та інформатика”, набуття
прикладної
досвіду використання
математики
електронних ресурсів
при викладанні
навчальних дисциплін

«Академія
цифрового
розвитку»

«Академія
цифрового
розвитку»

Ефективні рішення
Google for Education
для хмарної взаємодії

«Ефективні рішення
Google for education для
хмарної взаємодії»

Стажування

Підвищення
кваліфікації
за напрямком
використання
інформаційно
-комунікативних та цифрових технологгій в освітньому процесі
(самоосвіта)
Підвищення
кваліфікації
за напрямком
використання
інформаційно
-комунікативних та цифрових технологгій в освітньому процесі

Ідентифікаційний
код юридичної
особи: 43109490
Код КВЕД: 85.59
Інші види освіти,
н.в.і.у. (основний)

Листопад
2019січень2020
р.

12-22
листопада
2020 р.

12-22
листопада
2020 року

21.11.201930.01.20
6 тижнів – 6
кредитів

ДВНЗ
”Ужгородськи
й
національний
університет,”
кафедра
кібернетики та
прикладної
математики,
проф. Маляр
Микола
Миколайович

0,5 кредита,
15 годин

ТОВ "Академія
цифрового
розвитку"
Ідентифікаційний
код юридичної
особи: 43109490
Код КВЕД: 85.59
Інші види освіти,
н.в.і.у. (основний)

0,5 кредита,
15 годин

ТОВ "Академія
цифрового
розвитку"
Ідентифікаційний
код юридичної
особи: 43109490
Код КВЕД: 85.59
Інші види освіти,
н.в.і.у. (основний)

24.10.2020
р. )

безоплатно

безоплатно

Наказ №808
від
21.11.2019р.
м. Чернівці
Про
стажування
викладачів

сертифікат
№ БС03129

Сертифікат
№ БС-03059

безоплатно

https://docs.go
ogle.com/prese
ntation/d/1PhL
WOt04OxIolYWq0KR3
51tG2pRSIHQ
HgGQV3FuYv
A/edit#slide=id
.g3d3cfb3e54_

(самоосвіта)

Завідувач кафедри

_________________
(підпис)

Декан факультету
математики та інформатики

_________________
(підпис)

Руслана КОЛІСНИК
(Ініціали ПРІЗВИЩЕ)

Ольга МАРТИНЮК
(Ініціали ПРІЗВИЩЕ)

0_0_row_0_ro
w_15

__________________
(дата)

__________________
(дата)

