
ВІДОМОСТІ 

про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 

014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

на рівні фахової передвищої освіти 

 

Найменування 

навчальної дисципліни 

Прізвище, ім’я та по 

батькові педагогічного 

працівника 

Найменування 

посади (для осіб, що 

працюють за 

сумісництвом, - 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, 

який закінчив 

педагогічний 

працівник (рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Категорія, педагогічне звання 

(в разі наявності науковий 

ступінь, шифр і 

найменування наукової 

спеціальності, тема дисертації 

(серія, номер, дата, ким 

виданий диплом), вчене 

звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

(серія, номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації педагогічного 

працівника (найменування 

закладу, вид документа, тема, 

дата видачі, кількість 

навчальних  кредитів (годин) 

Фаховий молодший бакалавр (ОПП 2020) 

І. ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА 

I.1. Базові дисципліни 

Українська мова Полінок Олена 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2003 р. 

Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Українська мова і 

література», 

кваліфікація: магістр 

педагогічної освіти, 

викладач української 

мови 

Спеціаліст вищої категорії 

  

Кандидат педагогічних наук, 

2018 р.  13.00.02 – теорія та 

методика навчання 

(українська мова). (ДК № 

047339 від 16 травня 2018р.              

Київський університет імені 

Бориса Грінченка). Тема 

дисертації: «Формування 

граматичної компетентності 

учнів 10 класу з 

використанням методу 

проєктів у процесі навчання 

української мови»                 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, аспірантура. 

Присуджено науковий ступінь 

кандидата педагогічних наук, 

2018 р. 

 

Українська література Горніцька Анастасія 

Вікторівна 

Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний  

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2016 р. Спеціальність: 

«Українська мова і 

література», 

кваліфікація: спеціаліст з 

української мови і 

літератури, філолог, 

вчитель української 

Спеціаліст другої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

філології, кафедра української 

мови, стажування, довідка  від 

17.01.2022 р., № 3. Тема: 

Наукові та науково-методичні 

засади викладання дисципліни 

«Сучасна українська мова», 120 

год 



мови і літератури 

Іноземна мова Руснак Лариса Юріївна Викладач; Циклова 

комісія іноземних 

мов; Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2011 р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Мова 

та література 

(англійська)», 

кваліфікація: викладач 

англійської, іспанської 

мови та зарубіжної 

літератури 

Спеціаліст І категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

філології, кафедра англійської 

філології та перекладу, 

стажування «Наукові та 

навчально-методичні засади 

викладання іноземної мови 

(англійської)», довідка від 

04.03.2021 № 63, 6 кредитів 

Історія України * Москаленко Олександр 

Анатолійович 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Київський міський 

педагогічний 

університет імені Б.Д. 

Грінченка, 2008 р. 

Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Історія», кваліфікація: 

вчитель історії та 

правознавства 

Спеціаліст першої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної освіти, кафедра 

історичної та громадянської 

освіти (з 01.02..2022 р. по 

01.03.2022 р.). Довідка про 

проходження стажування від 

14.09..2022  № 67, 150 годин/5 

кредитів 

Громадянська освіта Пандазі Анастасія 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний 

Маріупольський 

державний університет, 

2019 р. Спеціальність:  

«Менеджмент», 

кваліфікація: магістр з 

управління. Керівник 

підприємства, установи  

та організації (у сфері 

освіти та виробничого 

навчання) 

 

Маріупольський 

державний університет, 

2019 р. Спеціальність: 

«Історія та археологія» , 

кваліфікація: магістр 

історії та археології, 

викладач закладу вищої 

освіти 

Спеціаліст другої категорії Курс на платформі освітнього 

проекту «На урок» «Ефективна 

взаємодія вчителя та учнів з 

особливими освітніми 

потребами» (23.09.2022, 30 год / 

1 кредит) 

 

Prometeus «Медіаграмотність 

для освітян (08.10.2022, 60 год / 

2 кредити) 

 

Підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних 

працівників з Дослідницьким 

модулем (базовий рівень) у 

Київському університеті імені 

Бориса Грінченка (22.12.2022, 

30 год / 1 кредит) 

 

Prometeus «Медіаграмотність 

для освітян» (04.01.2023) 



Математика (Алгебра і 

початки аналізу та 

геометрія) 

Фіщук Тетяна 

Олександрівна 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2021 р. Спеціальність: 

«Математика», 

кваліфікація: магістр 

математики, викладач 

закладу вищої освіти 

Спеціаліст другої категорії Навчання в магістратурі 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка за 

спеціальністю «Математика» 

(2021 р.) 

Фізика і астрономія Чернюшок Юрій 

Володимирович 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Львівський ордена 

Леніна державний 

університет імені І. 

Франка, 1981 р. 

Спеціальність: «Фізика», 

кваліфікація: фізик, 

викладач фізики 

Спеціаліст вищої категорії Київський Університет імені 

Бориса Грінченка, Курси 

підвищення кваліфікації  в 

Інституті післядипломної 

педагогічної освіти, професійно 

орієнтований курс для вчителів 

фізики і астрономії. Свідоцтво 

ПК02136554/6841-20. 

Тема:Організація педагогічної 

діяльності на компетентнісних 

засадах, Виданий 30 січня 

2020р, (75год/2.5 кредити) 

 

Київський Університет імені 

Бориса Грінченка, Курси 

підвищення кваліфікації  в 

Інституті післядипломної 

педагогічної освіти для вчителів 

математики, Довідка, Тема: 

Застосування ІКТ в педагогічній 

діяльності. Видана 20 березня 

2020 р. 

 

Навчальний заклад «Київський 

інститут післядипломної 

освіти». Сертифікат№ 

2355123048655, від 13.11.22р. 

Тема: Методи активної взаємодії 

на уроках дисциплін 

природничого циклу». (15 

год/0,5 кредиту). 

Біологія і екологія * Яценко Світлана Петрівна 

 

 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Сумісник 

 

Київський 

Київський державний 

педагогічний інститут 

ім. О.М. Горького, 1991 

р. Спеціальність: 

«Біологія і хімія», 

Спеціаліст вищої категорії Національний педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова, кафедра медико-

біологічних та валеологічних 

основ охорони життя і здоров’я, 



університет імені 

Бориса Грінченка 

кваліфікація: вчитель 

біології і хімії середньої 

школи 

з 11.03.2019 по 11.04.2019, 

довідка про проходження 

стажування від 16.04.2019  № 

87.  

 

Курси підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних 

працівників Університету за 

модулем з ІКТ. Сертифікат (30 

год), 01.11.2018 

 

Курси підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних 

працівників Університету за 

дослідницьким модулем. 

Сертифікат (30 год), 29.11.2018 

 

Сертифікат учасника VІІ 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

«Фізичне виховання, спорт та 

здоров’я людини: досвід, 

проблеми, перспективи», 

12.12.2019 

 

Онлайн-курс “Цифрові 

інструменти Google для освіти”, 

сертифікат (30 год), виданий 10 

серпня 2022р. 

 

ІІ науково-практична 

конференція «Біобезпека та 

сучасні реабілітаційні 

технології. Теорія, практика, 

перспективи» (15-16.11.2022). 

Сертифікат №С2-2022.021   

Географія Мальцева Людмила 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Ніжинський 

педагогічний інститут 

імені М.В. Гоголя, 1995 

р. Спеціальність: 

«Географія і біологія», 

кваліфікація: вчитель 

географії і біології 

Спеціаліст вищої категорії,  

викладач-методист 

Інститут післядипломної 

педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, Курси підвищення 

кваліфікації , Свідоцтво 

ПК02136554/1785-18, березень 

2018 р. Тема: Професійно 



орієнтований курс для вчителів 

географії, економіки, 

природознавства. Транспорт 

світу. Міжнародні транспортні 

коридори. (180 год/6 кредитів) 

 

Стажування Національний 

педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова, кафедра 

географії, Наказ №262 від 03.10. 

2022р. З 03 жовтня 2022р. по 30 

жовтня 2022 р 

Фізична культура Черненко Ганна Ігорівна Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Штатний 

Литовський 

державний інститут 

фізичної культури, 

1991 р. Спеціаліст: 

«Фізична культура і 

спорт», кваліфікація: 

викладач-тренер з 

фехтування 

Спеціаліст другої категорії 

 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, факультет 

здоров’я, фізичного виховання 

і спорту, кафедра фізичного 

виховання і педагогіки спорту,  

довідка від 20.12.2019 р.  № 4. 

4 кредити  

I.2. Вибірково-обов'язкові дисципліни 

Мистецтво Березовська Майя 

Григорівна 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Національний 

педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова, 2004 р. 

Спеціальність: «Історія»,  

кваліфікація: вчитель 

історії і правознавства 

 

Приватний вищий 

навчальний заклад 

Інститут 

землевпорядкування  та 

інформаційних 

технологій при 

Національному 

авіаційному 

університеті, 2008 р. 

Спеціальність: 

«Правознавство», 

кваліфікація: юрист 

Спеціаліст першої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної освіти, кафедра 

історичної та громадянської 

освіти (з 15.11.2022 р. по 

15.12.2022 р.). Довідка про 

проходження стажування від 

28.12.2022  № 87, 150 годин/5 

кредитів 

 

I.3. Профільні дисципліни, спецкурси 

Теорія і методика Черненко Ганна Ігорівна Викладач; Циклова Литовський Спеціаліст другої категорії Київський університет імені 



фізичного виховання комісія фізичного 

виховання; Штатний 

державний інститут 

фізичної культури, 

1991 р. Спеціаліст: 

«Фізична культура і 

спорт», кваліфікація: 

викладач-тренер з 

фехтування 

 Бориса Грінченка, факультет 

здоров’я, фізичного виховання 

і спорту, кафедра фізичного 

виховання і педагогіки спорту,  

довідка від 20.12.2019 р.  № 4. 

4 кредити  

Гімнастика з методикою 

викладання 

Осипенко Олена 

Валеріївна 

Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Штатний 

Національний 

університет фізичного 

виховання і спорту 

України, 2016 р. 

Спеціальність: «Спорт», 

кваліфікація: магістр 

спорту (психологія 

спорту) 

Спеціаліст другої категорії Сертифікат prometheus.org.ua від 

19.02.2022 - (Нова фізична 

культура. Баскетбол) 

 

Сертифікат prometheus.org.ua від 

21.02.2022 - (Академічна 

доброчесність) 

 

Сертифікат prometheus.org.ua від 

17.02.2022 - (Нова фізична 

культура. Біг) 

 

Сертифікат prometheus.org.ua від 

18.02.2022 - (Нова фізична 

культура: Кросфіт) 

 

Сертифікат КУБГ № 1520/4 від 

05.03.2021 (Лідерський модуль),  

 

Сертифікат prometheus.org.ua від 

18.02.2022 - (Нова фізична 

культура: Настільний теніс) 

 

Сертифікат prometheus.org.ua від 

19.02.2021 - (Нова фізична 

культура) 

 

Сертифікат prometheus.org.ua від 

18.02.2022 - (Нова фізична 

культура: Регбі) 

 

Сертифікат prometheus.org.ua від 

19.02.2021 - (Нова фізична 

культура: Степ-аеробіка) 

 

Сертифікат prometheus.org.ua від 



18.02.2022 - (Нова фізична 

культура: Флорбол) 

 

Сертифікат prometheus.org.ua від 

17.02.2022 - (Нова фізична 

культура: Футбол) 

 

Сертифікат prometheus.org.ua від 

17.02.2020 - (Нова фізична 

культура:Чирлідінг) .5 кредитів 

Легка атлетика з 

методикою викладання 

Гацко Олена 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Сумісник 

 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка 

Український державний 

університет фізичного 

виховання і спорту, 1995 

р. Спеціальність: 

«Фізична культура і 

спорт», кваліфікація: 

викладач-тренер з легкої 

атлетики 

Спеціаліст, старший викладач Таврійський національний 

університет імені В.І. 

Вернадського, Фізична терапія, 

ерготерапія, з 24.10.2018 по 

30.04.2019 р., договір №122/06 

від 24.10.2018 р. 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Пасічник Наталія 

Олександрівна 

Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний 

Київський університет 

імені Бориса 

Грінченка, 2016 р. 

Спеціаліст: 

«Українська мова і 

література», 

кваліфікація: спеціаліст 

з української мови і 

літератури, філолог, 

вчитель української 

мови та літератури 

Спеціаліст Київський університет імені 

Бориса, Факультет української 

філології, культури і 

мистецтва, кафедра 

української мови, стажування, 

довідка від 30.11.2022 р. № 16. 

Тема: Науково-методичні 

засади викладання дисципліни 

«Сучасна українська мова», 

120 год  

Педагогіка Доценко Альона 

Олександрівна 

Викладач; Циклова 

комісія з педагогічної 

освіти; Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2010 р. Спеціальність: 

«Початкове навчання», 

кваліфікація: викладач 

педагогіки і методики 

початкової освіти, 

вчитель англійської мови 

початкової школи 

Спеціаліст другої категорії 1. Національний педагогічний 

університет імені М. П. 

Драгоманова, кафедра 

педагогіки і методики 

початкового навчання, довідка 

про підвищення кваліфікації 

(стажування) №306 від 

29.12.2020, 5 кредитів /150 год. 

 

2. Підвищення кваліфікації за 

розробку електронних 

навчальних курсів. Наказ від 

06.12.2021 № 811 (110 год) 

 



Національний педагогічний 

університет імені М. П. 

Драгоманова, кафедра 

педагогіки і методики 

початкового навчання, довідка 

про підвищення кваліфікації 

(Стажування) №306 від 

29.12.2020, 5 кредитів /150 год. 

 

Підвищення кваліфікації за 

розробку електронних 

навчальних курсів. Про 

результати сертифікації 

електронних навчальних курсів 

2021 р. Наказ від 06.12.2021 № 

811 (110 год) 

 

Підвищення кваліфікації за 

розробку електронних 

навчальних курсів. Про 

результати сертифікації 

електронних навчальних курсів 

2022 р. Наказ від 27.12.2022 № 

749 (110 год) 

 

Підвищення кваліфікації: 

Учасник проекту: 

INTERACTIVE 

TECHNOLOGIES OF BLENDED 

LEARNING IN EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS, BASED ON 

EUROPEAN AND UKRAINE’S 

EXPERIENCE. Період 

реалізації: 22.08-5.09.2022 року. 

- м. Люблін (Польща). 

 

Учасник проекту: Informal 

education of students of higher 

education: experience of the 

countries of the European Union 

and Ukraine. Період реалізації: 

3.10-10.10.2022 року. - м. 

Люблін (Польща) 

 



Учасник проекту: 

INTERACTIVE 

TECHNOLOGIES OF MIXED 

LEARNING FOR SPECIALISTS 

TRAINING IN SPECIALTIES: 

LAW, PSYCHOLOGY AND 

LAW ENFORCEMENT. Період 

реалізації: 24.10-31.10.2022 

року. - м. Люблін (Польща) 

 

Учасник проекту: "INFORMAL 

EDUCATION IN TRAINING 

HUMANITARIAN 

SPECIALISTS: EXPERIENCE 

OF THE EU COUNTRIES AND 

UKRAINE" Період реалізації: 

14.11-21.11.2022 року. - м. 

Люблін (Польща) 

ІІ. ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ  

ІІ.1 ОБОВ'ЯЗКОВА ЧАСТИНА 

II.1.1 Формування загальних компетентностей 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням* 

Пасічник Наталія 

Олександрівна 

Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний 

Київський університет 

імені Бориса 

Грінченка, 2016 р. 

Спеціаліст: 

«Українська мова і 

література», 

кваліфікація: спеціаліст 

з української мови і 

літератури, філолог, 

вчитель української 

мови та літератури 

Спеціаліст Київський університет імені 

Бориса, Факультет української 

філології, культури і 

мистецтва, кафедра 

української мови, стажування, 

довідка від 30.11.2022 р. № 16. 

Тема: Науково-методичні 

засади викладання дисципліни 

«Сучасна українська мова», 

120 год  

Історія України Москаленко Олександр 

Анатолійович 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Київський міський 

педагогічний 

університет імені Б.Д. 

Грінченка, 2008 р. 

Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Історія», кваліфікація: 

вчитель історії та 

правознавства 

Спеціаліст першої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної освіти, кафедра 

історичної та громадянської 

освіти (з 01.02..2022 р. по 

01.03.2022 р.). Довідка про 

проходження стажування від 

14.09..2022  № 67, 150 годин/5 

кредитів 

Іноземна мова (за Руснак Лариса Юріївна  Викладач; Циклова Київський університет Спеціаліст І категорії Київський університет імені 



професійним 

спрямуванням)* 

комісія іноземних 

мов; Штатний 
імені Бориса Грінченка, 

2011 р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Мова 

та література 

(англійська)», 

кваліфікація: викладач 

англійської, іспанської 

мови та зарубіжної 

літератури 

Бориса Грінченка, Інститут 

філології, кафедра англійської 

філології та перекладу, 

стажування «Наукові та 

навчально-методичні засади 

викладання іноземної мови 

(англійської)», довідка від 

04.03.2021 № 63, 6 кредитів 

Основи філософських знань 

(філос.,релігієзн.) 

Складан Андрій 

Анатолійович 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Національний 

педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова, 2010 р. 

Спеціаліст: 

«Релігієзнавство», 

фахівець з 

релігієзнавства, 

викладач вищого 

навчального закладу 

Спеціаліст другої категорії Національний педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова, кафедра 

культурології (з 25.11.2016 по 

25.12.2016). Довідка про 

проходження стажування від 

27.01.2017 № 24, 150 годин/5 

кредитів 

Інформаційно-

комунікаційні технології 

Мащакевич Олег 

Мар’янович 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний 

Вільнюське вище 

командне училище 

радіоелектроніки 

протиповітряної 

оборони, 1980 р. 

Спеціальність: 

«Командна тактична, 

автоматизовані системи 

управління», 

кваліфікація: інженер з 

експлуатації 

радіоелектронних 

засобів  

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка,  Факультету 

інформаційних технологій та 

управління, кафедра 

комп’ютерних наук і 

математики, довідка про 

проходження стажування від 

03.06.2021 р. №468, тема: 

«Наукові та навчально-

методичні засади викладання 

дисциплін «Інформатика» та 

«Інформаційні системи», 150 

год / 5 кредитів 

II.1.2 Формування спеціальних (фахових, предметних) компетентностей 

Загальна та вікова 

фізіологія 

 

Орлова Ольга 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Сумісник 

 

Національний 

педагогічний 

університет імені 

М.П. Драгоманова 

Національний 

педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова, 1998 р. 

Спеціальність: 

«Біологія», 

кваліфікація: вчитель 

біології 

Спеціаліст другої категорії Національна академія 

педагогічних наук України, 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», 

Центральний Інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, , свідоцтво підвищення 

кваліфікації СП 

35830447/1203-18, 



реєстраційний № 103/18Ц від 

22 червня 2018 р. Тема:Goggle 

сервіси як засіб активізації 

самостійної роботи при 

викладанні курсу «Методика 

навчання біології» (210 годин / 

7 кредитів). 

 

НПНПУ імені 

М.П.Драгоманова, 

Тренінговий курс,сертифікат, 

Тема: Школа проектного 

менеджменту.(40 год). 

 

«Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти» на базі 

«Академії Цифрового 

розвитку» в обсязі 30 годин, 1 

кредит ЕКТС з 25.07-07.08 

2022 р., сертифікат 

 

Університет Грінченка,Тренінг 

з тактичної домедичної 

допомоги, 30 годин, 

сертифікат №23/22, 

 

Онлайн вебінар «Генератор 

динамічних QR-кодів як один з 

елементів інформатизації 

процесу навчання» (тривалість 

2 години,0,06 кредиту ЕКТС), 

освітня платформа «Всеосвіта» 

(31.10.2021), сертифікат 

Теорія і методика 

фізичного виховання; 

Спортивно-педагогічне 

удосконалення 

Черненко Ганна Ігорівна Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Штатний 

Литовський 

державний інститут 

фізичної культури, 

1991 р. Спеціаліст: 

«Фізична культура і 

спорт», кваліфікація: 

викладач-тренер з 

фехтування 

Спеціаліст другої категорії 

 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, факультет 

здоров’я, фізичного виховання 

і спорту, кафедра фізичного 

виховання і педагогіки спорту,  

довідка від 20.12.2019 р.  № 4. 

4 кредити  

Гімнастика з методикою 

викладання; Рухливі ігри з 

Осипенко Олена 

Валеріївна 

Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

Національний 

університет фізичного 

Спеціаліст другої категорії Сертифікат prometheus.org.ua від 

19.02.2022 - (Нова фізична 



методикою викладання виховання; Штатний виховання і спорту 

України, 2016 р. 

Спеціальність: «Спорт», 

кваліфікація: магістр 

спорту (психологія 

спорту) 

культура. Баскетбол) 

 

Сертифікат prometheus.org.ua від 

21.02.2022 - (Академічна 

доброчесність) 

 

Сертифікат prometheus.org.ua від 

17.02.2022 - (Нова фізична 

культура. Біг) 

 

Сертифікат prometheus.org.ua від 

18.02.2022 - (Нова фізична 

культура: Кросфіт) 

 

Сертифікат КУБГ № 1520/4 від 

05.03.2021 (Лідерський модуль),  

 

Сертифікат prometheus.org.ua від 

18.02.2022 - (Нова фізична 

культура: Настільний теніс) 

 

Сертифікат prometheus.org.ua від 

19.02.2021 - (Нова фізична 

культура) 

 

Сертифікат prometheus.org.ua від 

18.02.2022 - (Нова фізична 

культура: Регбі) 

 

Сертифікат prometheus.org.ua від 

19.02.2021 - (Нова фізична 

культура: Степ-аеробіка) 

 

Сертифікат prometheus.org.ua від 

18.02.2022 - (Нова фізична 

культура: Флорбол) 

 

Сертифікат prometheus.org.ua від 

17.02.2022 - (Нова фізична 

культура: Футбол) 

 

Сертифікат prometheus.org.ua від 

17.02.2020 - (Нова фізична 

культура:Чирлідінг) .5 кредитів 



Легка атлетика з 

методикою викладання 

Гацко Олена 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Сумісник 

 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка 

Український державний 

університет фізичного 

виховання і спорту, 1995 

р. Спеціальність: 

«Фізична культура і 

спорт», кваліфікація: 

викладач-тренер з легкої 

атлетики 

Спеціаліст, старший викладач Таврійський національний 

університет імені В.І. 

Вернадського, Фізична терапія, 

ерготерапія, з 24.10.2018 по 

30.04.2019 р., договір №122/06 

від 24.10.2018 р. 

Плавання з методикою 

викладання; Спортивно-

педагогічне удосконалення 

Тіптюк Юлія Сергіївна 

 

 

Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Сумісник 

 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка  

Київський університет 

імені Бориса, 2021 р. 

Спеціальність: 

«Фізична культура і 

спорт», кваліфікація: 

викладач  закладу 

вищої освіти 

 

Спеціаліст Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Ступінь 

вищої освіти – магістр; галузь 

знань «Освіта/Педагогіка», 

спеціальність «Фізична 

культура і спорт», професійна 

кваліфікація: «Викладач 

закладу вищої освіти», 2021р. 

 

Фізична реабілітація; 

Спортивні ігри і методика 

їх викладання: Баскетбол з 

методикою викладання; 

Інклюзивна освіта та 

адаптивне  фізичне 

виховання 

Колоскова Надія 

Олексіївна 

Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Штатний 

Український державний 

університет фізичного 

виховання і спорту, 1994 

р. Спеціальність: 

«Фізична культура», 

кваліфікація: викладач 

фізичного виховання 

Спеціаліст вищої категорії Таврійський національний 

університет імені В.І. 

Вернадського 02.05.2018 по 

30.10.2018. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

02070967/ 000076-18 за 

програмою «Фізична терапія, 

ерготерапія». Реєстраційний 

номер 288/2018 від 30.10.2018. 

Спортивні ігри і методика 

їх викладання: Волейбол з 

методикою викладання; 

Спортивні ігри і методика 

їх викладання: Настільний 

теніс з методикою 

викладання; Спортивні ігри 

і методика їх викладання: 

Гандбол з методикою 

викладання 

Лобачов Геннадій 

Олегович 

Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Штатний 

Житомирський 

державний університет 

імені Івана Франка, 2008 

р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Біологія і фізична 

культура», кваліфікація: 

вчитель біології, 

фізичної культури, 

валеології та основ 

екології  

Спеціаліст вищої категорії Сертифікат онлайн курс ТОВ 

«Едюкейшнал ера». Тема: 

«Недискримінаційний підхід у 

навчанні» (32 години) від 

22.11.2020. 

 

Сертифікат онлайн курс 

Проекту EdEra «Про 

дистанційні та змішаний 

формати навчання» для 

педагогів та керівників закладів 

ПТО, (30 годин) від 22.11.2020. 

 

Сертифікат онлайн курс 

Prometheus «Нова фізична 

культура» (30 годин) від 

16.10.2020 



Педагогіка* Доценко Альона 

Олександрівна 

Викладач; Циклова 

комісія з педагогічної 

освіти; Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2010 р. Спеціальність: 

«Початкове навчання», 

кваліфікація: викладач 

педагогіки і методики 

початкової освіти, 

вчитель англійської мови 

початкової школи 

Спеціаліст другої категорії 1. Національний педагогічний 

університет імені М. П. 

Драгоманова, кафедра 

педагогіки і методики 

початкового навчання, довідка 

про підвищення кваліфікації 

(стажування) №306 від 

29.12.2020, 5 кредитів /150 год. 

 

2. Підвищення кваліфікації за 

розробку електронних 

навчальних курсів. Наказ від 

06.12.2021 № 811 (110 год) 

 

Національний педагогічний 

університет імені М. П. 

Драгоманова, кафедра 

педагогіки і методики 

початкового навчання, довідка 

про підвищення кваліфікації 

(Стажування) №306 від 

29.12.2020, 5 кредитів /150 год. 

 

Підвищення кваліфікації за 

розробку електронних 

навчальних курсів. Про 

результати сертифікації 

електронних навчальних курсів 

2021 р. Наказ від 06.12.2021 № 

811 (110 год) 

 

Підвищення кваліфікації за 

розробку електронних 

навчальних курсів. Про 

результати сертифікації 

електронних навчальних курсів 

2022 р. Наказ від 27.12.2022 № 

749 (110 год) 

 

Підвищення кваліфікації: 

Учасник проекту: 

INTERACTIVE 

TECHNOLOGIES OF BLENDED 

LEARNING IN EDUCATIONAL 



INSTITUTIONS, BASED ON 

EUROPEAN AND UKRAINE’S 

EXPERIENCE. Період 

реалізації: 22.08-5.09.2022 року. 

- м. Люблін (Польща). 

 

Учасник проекту: Informal 

education of students of higher 

education: experience of the 

countries of the European Union 

and Ukraine. Період реалізації: 

3.10-10.10.2022 року. - м. 

Люблін (Польща) 

 

Учасник проекту: 

INTERACTIVE 

TECHNOLOGIES OF MIXED 

LEARNING FOR SPECIALISTS 

TRAINING IN SPECIALTIES: 

LAW, PSYCHOLOGY AND 

LAW ENFORCEMENT. Період 

реалізації: 24.10-31.10.2022 

року. - м. Люблін (Польща) 

 

Учасник проекту: "INFORMAL 

EDUCATION IN TRAINING 

HUMANITARIAN 

SPECIALISTS: EXPERIENCE 

OF THE EU COUNTRIES AND 

UKRAINE" Період реалізації: 

14.11-21.11.2022 року. - м. 

Люблін (Польща) 

Безпека життєдіяльності та 

охорона праці 

Кравченко Наталія 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний  

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені О.М. Горького, 

1976 р. Спеціальність: 

«Біологія, хімія», 

кваліфікація: вчитель 

біології-хімії середньої 

школи та звання вчитель 

середньої школи 

Спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач 

1. Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Навчальний 

модуль на тему «Екологічні 

аспекти здоров’язбереження» 

сертифікат DN21|22-

59w2Xm2Ld5 dsl 20/01/22р. (20 

год/ 0,66 кред.). 

 

2. Київський університет імені  

Бориса Грінченка, сертифікат 

DN21|22-BmfxMwzxkO 



21/01/22р. 

(20 год/ 0,66 кред.). 

 

3. Навчальний модуль на тему 

«Профілактика СНІДУ і 

формування толерантного 

ставлення до ВІЛ позитивних 

дітей». 

 

4. Київський університет імені 

Бориса Грінченка, сертифікат 

DN21|22-AS61lgwvgf dsl 

20/01/22р. (20 год/ 0,66 кред.). 

 

5. Навчальний модуль на тему 

«Профілактика СНІДУ і 

формування толерантного 

ставлення до ВІЛ позитивних 

дітей». 

 

6. Київський університет імені 

Бориса Грінченка, сертифікат 

DN21|22-YmOiNubgw9 

20/01/22р 

Навчальний модуль на тему 

«Антистресові технології в 

педагогічній діяльності». 

(20 год/ 0,66 кред.) 

 

7. Навчально-виробничий центр 

“Професіонал” (навчальний 

заклад комунальної форми 

власності) -навчання та 

перевірка знань з охорони праці, 

гігієни праці, надання ПДД 

потерпілим, електробезпеки, ПБ, 

БЖД.  

Посвідчення № 142-8-2021від 05 

листопада 2021. 

 

8. Національна комісія зі 

стандартів державної мови. 

 

Державний сертифікат про 



рівень володіння державною 

мовою УМД №00063849 від 

26.11 2021 р №306. 

 

Інститут післядипломної освіти 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка: 

 

Елементи коучингу-

самоменеджменту на допомогу 

педагогу (сертифікат DN 21/22 – 

E2GI694LCF; 25.09.2022 р) 

 

Мистецтво бути щасливою 

людиною: за мотивами арт-

терапії (сертифікат DN 21/22 -

XCaOQQ6ZF0; 25.09.2022 р) 

 

Критичне мислення: Що? Де? 

Коли? (сертифікат DN 21/22 – 

2Q2ulCAe13; 26.09.2022 р) 

 

Педагогічна діагностика: 

технологія розробки тестових 

завдань і тестів (сертифікат DN 

21/22 -KZo5p9NMBY; 

26.09.2022 р) 

 

Позитивний імідж керівника та 

його вплив на успішну 

діяльність закладу освіти 

(сертифікат DN 21/22 – 

1RztTgoBf5; 26.09.22 р) 

 

Профілактика насильства в 

освітніх закладах (сертифікат 

DN 21/22 – PVWBLuotlD; 26.09. 

2022 р) 

Туризм і турпохід Заєць Катерина Вадимівна Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Штатний 

Національний 

університет фізичного 

виховання і спорту 

України, 2021 р. 

Спеціальність: «Середня 

Спеціаліст Національний університет 

фізичного виховання і спорту 

України, ОП «Середня освіта 

(Фізична культура)», здобула 

кваліфікацію: магістр середньої 



освіта», кваліфікація: 

магістр середньої освіти 

(фізична культура) 

освіти (фізична культура), 

2021р. 

II.1.3 Практика 

Навчальна (педагогічна) 

практика: практика з 

виховної роботи 

Руснак Лариса Юріївна Викладач; Циклова 

комісія іноземних 

мов; Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2011 р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Мова 

та література 

(англійська)», 

кваліфікація: викладач 

англійської, іспанської 

мови та зарубіжної 

літератури 

Спеціаліст І категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

філології, кафедра англійської 

філології та перекладу, 

стажування «Наукові та 

навчально-методичні засади 

викладання іноземної мови 

(англійської)», довідка від 

04.03.2021 № 63, 6 кредитів 

Навчальна (педагогічна) 

практика: зимовий та літній 

табірний збір 

Заєць Катерина Вадимівна Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Штатний 

Національний 

університет фізичного 

виховання і спорту 

України, 2021 р. 

Спеціальність: «Середня 

освіта», кваліфікація: 

магістр середньої освіти 

(фізична культура) 

Спеціаліст Національний університет 

фізичного виховання і спорту 

України, ОП «Середня освіта 

(Фізична культура)», здобула 

кваліфікацію: магістр середньої 

освіти (фізична культура), 

2021р. 

Навчальна (педагогічна) 

практика: зимовий та літній 

табірний збір; Навчальна 

(педагогічна) практика: 

пробні уроки 

Черненко Ганна Ігорівна Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Штатний 

Литовський 

державний інститут 

фізичної культури, 

1991 р. Спеціаліст: 

«Фізична культура і 

спорт», кваліфікація: 

викладач-тренер з 

фехтування 

Спеціаліст другої категорії 

 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, факультет 

здоров’я, фізичного виховання 

і спорту, кафедра фізичного 

виховання і педагогіки спорту,  

довідка від 20.12.2019 р.  № 4. 

4 кредити  

 

 


