
ВІДОМОСТІ 

про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 

231 Соціальна робота 

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 2022) 

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 Папушняк Юлія 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Сумісник  

 

Київський 

університет імені 

Київський міський 

педагогічний університет 

імені Б.Д. Грінченка, 200/ 

р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Українська мова та 

література», кваліфікація: 

Спеціаліст Київський університет імені 

Бориса Грінченка, аспірантура, 

2021р. 



Бориса Грінченка вчитель української мови 

та зарубіжної літератури 

Іноземна мова Калашник Оксана 

Сергіївна 

Викладач; Циклова 

комісія іноземних 

мов; Штатний 

Київський державний 

лінгвістичний 

університет, 2001 р. 

Спеціальність: «Мова та 

література (англійська 

мова)», кваліфікація: 

філолог, викладач 

англійської мови та 

зарубіжної літератури 

Спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

права та міжнародних відносин, 

кафедра іноземних мов, довідка 

про проходження стажування від 

26.12.2019 № 216 

Зарубіжна література Гейхман Зоя Леонідівна Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний (суміщення) 

Український державний 

педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова, 1995 р. 

Спеціальність: 

«Українська мова і 

література», 

кваліфікація: вчитель 

української мови та 

літератури 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

філології, кафедра світової 

літератури, стажування, довідка 

від 24.01.2022 р., № 7. Тема: 

Наукові та науково-методичні 

засади викладання дисципліни 

«Зарубіжна література», 120 год 

Історія України  Казаков Олександр 

Олексійович 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені М.П. Драгоманова, 

1992 р. Спеціальність: 

«Історія і педагогіка», 

кваліфікація: вчитель 

історії та методист 

виховної роботи 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Кандидат історичних наук, 1999 

р. 07.00.02 – Всесвітня історія 

(ДК №003032 від 14 квітня 1999 

р. Запорізький державний 

університет.). Тема дисертації: 

«Московсько-литовська боротьба 

за давньоруські землі в кінці XV- 

на початку XVI ст.» 

 

Доцент кафедри історії, 2002 р. 

(Рішення Атестаційної колегії; 

Атестат доцента від 23 грудня 

2002 р.  протокол №5/21-Д) 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

суспільно-гуманітарних наук, 

кафедра всесвітньої історії (з  

03.10.2022 по31.10. 2022 р.) 

Довідка про проходження 

стажування від 15.12.2022 року 

№67, 150 годин/5 кредитів 

Всесвітня історія Рябоконь Юлія 

Станіславівна 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Ніжинський державний 

педагогічний університет 

імені Миколи Гоголя, 

2002 р. Спеціальність: 

Спеціаліст першої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної освіти, кафедра 

історичної та громадянської 



Штатний «Педагогіка і методика 

середньої освіти. Історія 

та правознавство», 

кваліфікація: учитель 

історії та правознавства 

 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2021 р. Спеціальність: 

«Публічне управління та 

адміністрування»  

освіти (з 15.11.2022 р. по 

15.12.2022 р.). Довідка про 

проходження стажування від 

28.12.2022 № 86, 150 годин/5 

кредитів 

Громадянська освіта Бацук Ольга Петрівна Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства;  

Штатний 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2001 р. Спеціальність: 

«Історія та 

правознавство», 

кваліфікація: вчитель 

історії та правознавства 

Спеціаліст вищої  категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, історико-

філософський факультет, кафедра 

історії України, (з 26.11.2020 р. по 

26.12.2020 р.). Довідка про 

проходження стажування від 

03.03.2020 №19,150 годин/ 5 

кредитів 

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 Черняхівський Анатолій 

Іванович 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Уманський державний 

педагогічний інститут 

імені П.Г. Тичини, 1972 

р. Спеціальність: «Фізика 

і математика», 

кваліфікація: звання 

вчителя фізики і 

математики середньої 

школи 

Спеціаліст вищої категорії,  

викладач-методист 

Київський Університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, Сертифікат № 20 - 

mHKN2oYpo4. Тема: 

Інформаційна грамотність вчителя 

та її роль у профілактиці 

негативного впливу 

Пропаганди. Виданий 19.03.2021р. 

(10 год/0,33кред). 

 

Київський Університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної педагогічної 



освіти, Сертифікат № DN 20-

31CDDJr5Bb. Тема: Мотивація в 

діяльності освіти. Виданий 

19.11.2020р. (20 год/0,66кред). 

 

Київський Університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, Сертифікат № DN-

20YiuH8flZdc. Тема: Педагогічна 

діагностика: технологія розробки 

тестових завдань і тестів. Виданий 

24.03.2020р. (20 год/0,66кред). 

 

Київський Університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, Сертифікат № DN-

SP7x26SWb. Тема: Організація 

навчання за технологією 

"перевернутий клас" 

Виданий 24.09.2020р. (10 

год/0,33кред). 

 

Київський Університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, Сертифікат № DN-

Oi92Sri29l/ Тема: Позитивний 

імідж керівника і його вплив на 

успішну діяльність навчального 

закладу. Виданий 23.01.2021р. (10 

год/0,33кред). 

 

Київський Університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, Сертифікат № DN-

ZJxlGCouJf Тема: Психологія 

творчості в педагогічній 

діяльності. Виданий 12.10.2020р. 



(20 год/0,66кред). 

 

Онлайн-курс Prometheus, 

Сертифікат, виданий 01.10.2021 

року 

 

Тема:Протидія та попередження 

булінгу(цькування) в закладах 

освіти. 

(80 годин/2,6 кред), 

Онлайн-курс Prometheus, 

Сертифікат, виданий 13.09.2022 

«Інформаційна гігієна під час 

війни» 

(15 годин/0,5 кред), 

Онлайн-курс Prometheus, 

Сертифікат, виданий 23.10.2022 

«Впровадження інновацій в 

школах», 

(60 годин/2,0 кред), 

Онлайн-курс Prometheus, 

Сертифікат, виданий 08.11.2022 

«Академічна доброчесність: 

онлайн-курс для викладачів», 

(60 годин/2,0 кред), 

Біологія і екологія  Яценко Світлана Петрівна 

 

 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Сумісник 

 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка 

Київський національний 

педагогічний інститут ім. 

М. Горького, 1991 р. 

 Спеціальність: «Біологія 

та хімія» 

 кваліфікація: вчитель 

біології та хімії середньої 

школи. 

Спеціаліст вищої категорії Національний педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова, кафедра медико-

біологічних та валеологічних 

основ охорони життя і здоров’я, 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   

Хімія Глухенька Людмила 

Миколаївна 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Київський державний 

університет імені Т.Г. 

Шевченка, 1986 р. 

Спеціальність: 

«Біологія», кваліфікація: 

біолог-мікробіолог, 

викладач хімії і біології  

Спеціаліст вищої категорії,  

викладач-методист 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, 

Лідерський модуль, сертифікат 

№1521/41, від 05.03.2021р. (30 год 

/1 кредит) 

 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, 

Модуль з ІКТ (ЕНК), 

Наказ№ 385від 04.06.2021р. (110 

год). 

 

Навчальний заклад «Київський 

інститут післядипломної освіти» 

Сертифікат№ 5224890231264, від 

27.1121р. Тема: Практичні 

навички сучасного педагога. 



Інструменти ефективної 

співпраців освітньому просторі 

(15 год/0,5 кр.) 

 

Навчальний заклад «Київський 

інститут післядипломної освіти» 

Сертифікат№ 7424355741263, від 

22.11.21р. Тема: Дидактичний 

потенціал цифрових сервісів для 

вчителів ЗЗСО. (15 год/0,5 кр.) 

 

Курс «Цифрові інструменти 

Google 

З 25.07 по 07.08.2022, 30 год, 

сертифікат №GDTfE-01-17067 dsl  

 

Стажування Національний 

педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова, 

Стажування без відриву від 

виробництва на кафедрі хімії, 

Наказ №262 від 03.10. 2022р 

з 03 жовтня 2022р. по 30 жовтня 

2022 р. 

 

Фізична культура 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. 

Захист України (дівч.) Варда Наталія Анатоліївна Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені О.М. Горького, 

1991 р. Спеціальність: 

«Біологія та хімія», 

кваліфікація: вчитель 

Спеціаліст вищої категорії,  

викладач-методист 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Модуль з ІКТ 

(ЕНК), Наказ№ 785від 

25.11.2021р. (110 год). 

 

Європейська бьюти бізнес школа 



біології та хімії 

 

Європейська бьюті 

бізнес-школа 

Космотрейд, 2020 р. 

Спеціальний курс за 

програмою «Основи 

медичних знань» 

«Космотрейд», «Основи медичних 

знань», Диплом  АВ1433 від 26.07. 

2020 р.  (110 годин). 

 

Київський Відкритий університет 

післядипломної освіти , 

Сертифікат№453/20-ВУ, від 

18.09.20р. Тема: «Організація 

дистанційного навчання в 

закладах освіти», (30год /1 

кредит). 

 

Майстерня доктора Г.Я. 

Пилягіної, Сертифікат курсу 

психотерапевтичних тренінгів- 

семінарів на тему: «Особистісна 

інтеграція» (100 год). 

Захист України (хл) Небелюк Юрій 

Михайлович 

Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Сумісник 

 

Навчально-виховний 

комплекс № 176 імені 

Мігеля де Сервантеса 

Сааведри м. Києва 

Київське вище 

військово-морське 

політичне училище, 

1990 р. Спеціальність: 

«Військово-політична 

ВМФ», кваліфікація: 

вчитель історії та 

суспільствознавства 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій АА 

№012602 від 06.11.2019р. 

 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів: 

сертифікат prometheus.org.ua від 

16.12.2020; 

сертифікат prometheus.org.ua від 

15.01.2021. 

 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної освіти: 

DN20 – X3SRcknYPL від 

14.11.2020; 

DN20 – 2YvwL4RKFC від 

15.11.2020; 

DN20 – Q2rFlgOxWo від 

15.11.2020; 

DN20 – GJclcZzkP9 від 

21.11.2020; 

DN20 – tJhqXzXunl від 



13.12.2020; 

DN20 – qQtfEcO9i6 від 

19.12.2020; 

DN20 – Lf02BEFBV7 від 

11.01.2021; 

DN20 – ckQ7uAYUmD від 

15.01.2021; 5 кредитів 

I.2. Вибірково-обов'язкові дисципліни 

Інформатика 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 

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 



Анатомія з основами 

медичних знань 

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 

Безпека 

життєдіяльності, 

Кравченко Наталія 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

Київський державний 

педагогічний інститут 

Спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач 

1. Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Навчальний 



охорона праці та 

цивільний захист 

дисциплін; Штатний  імені О.М. Горького, 

1976 р. Спеціальність: 

«Біологія, хімія», 

кваліфікація: вчитель 

біології-хімії середньої 

школи та звання вчитель 

середньої школи 

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) 

Вступ до 

спеціальності; Етика 

соціально-педагогічної 

діяльності 

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 

ОБОВ'ЯЗКОВА ЧАСТИНА 

ІІ.1 Навчальні дисципліни 

Формування загальних компетентностей 

Вступ до 

спеціальності 

Доценко Альона 

Олександрівна 

Викладач; Циклова 

комісія з педагогічної 

освіти; Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2010 р. Спеціальність: 

Спеціаліст другої категорії 1. Національний педагогічний 

університет імені М. П. 

Драгоманова, кафедра педагогіки і 



«Початкове навчання», 

кваліфікація: викладач 

педагогіки і методики 

початкової освіти, 

вчитель англійської мови 

початкової школи 

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) 

Основи правознавства Луцій Оксана 

Олександрівна 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, 2017 р. 

Спеціальність: 

«Правознавство», 

кваліфікація: комерційне 

право 

Спеціаліст Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

права та міжнародних відносин, 

кафедра приватного права (з 

15.11.2022 р. по 15.12.2022 р.) 

Довідка про проходження 

стажування від 23.12.2022 №105, 

150 годин/5 кредитів 

Формування спеціальних (фахових, предметних) компетентностей 

Безпека 

життєдіяльності, 

охорона праці та 

цивільний захист * 

Кравченко Наталія 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний  

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені О.М. Горького, 

1976 р. Спеціальність: 

«Біологія, хімія», 

кваліфікація: вчитель 

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.). 



біології-хімії середньої 

школи та звання вчитель 

середньої школи 

 

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) 



Анатомія з основами 

медичних знань * 

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 

Етика соціально-

педагогічної 

Доценко Альона 

Олександрівна 

Викладач; Циклова 

комісія з педагогічної 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

Спеціаліст другої категорії 1. Національний педагогічний 

університет імені М. П. 



діяльності * освіти; Штатний 2010 р. Спеціальність: 

«Початкове навчання», 

кваліфікація: викладач 

педагогіки і методики 

початкової освіти, 

вчитель англійської мови 

початкової школи 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


