


3 Канзюба Ольга 

Михайлівна 

 

 

(очно-

дистанційна) 

 

 

 

НЕНЦ 

навчальний 

семінар-

практикум 

для 

директорів, 

заступників 

директорів, 

методистів 

закладів 

позашкільної 

освіти 

«Інноваційні технології для 

позашкільної освіти» 

 

150 годин  

лютий-

травень, 

вересень-

жовтень 

 

4 Соколенко Тетяна 

Миколаївна 

 

 

(очно-

дистанційна) 

 

 

 

НЕНЦ 

навчальний 

семінар-

практикум 

для 

директорів, 

заступників 

директорів, 

методистів 

закладів 

позашкільної 

освіти 

«Інноваційні технології для 

позашкільної освіти» 

 

150 годин  

лютий-

травень, 

вересень-

жовтень 

 

5 Ганзер Ніна 

Олександрівна 

(очно-

дистанційна) 

НЕНЦ навчальний 

семінар-

практикум 

для 

керівників 

гуртків 

«Інноваційні технології для 

позашкільної освіти» 

 

150 годин лютий-

травень 

 

 

6 Голік Ігор 

Олександрович 

очно-

дистанційні 
Обл. ІППО КПК 

«Естетичний розвиток 

учнівської молоді засобами 

хореографії» 
30 годин 2023  

7 Трофименко 

Катерина Ігорівна 
очно-

дистанційні 
Обл. ІППО КПК 

«Естетичний розвиток 

учнівської молоді засобами 

хореографії» 
30 годин 2023  



8 Голік Олена 

Валеріївна 

дистанційна 

 

EdEra  

 
онлайн-курс 

«Сміливі навчати: Онлайн-

курс про вчителювання у 

час кризи» 

 

6 годин січень  

9 Карпочова Лариса 

Леонідівна 

дистанційна 

 

Prometheus 

 
онлайн-курс Нова фізична культура: 

Степ-аеробіка 

 

5 годин лютий  

10 Карпочов Артур 

Сергійович 

дистанційна 

 

Prometheus 

 
онлайн-курс Нова фізична культура: 

Степ-аеробіка 

 

5 годин лютий  

11 Петренко Геннадій 

Миколайович 

дистанційна 

 

EdEra  

 

онлайн-курс «Сміливі навчати: Онлайн-

курс про вчителювання у 

час кризи» 

 

6 годин квітень 

 

12 Юрченко Людмила 

Валеріївна 

дистанційна 

 

Osvitoria 

university 

онлайн-курс «Спільно до навчання: 

ефективна та безпечна 

освіта під час війни»  

0,2 

кредиту 

ЄКТС. 

березень  

13 Юрченко 

Олександр Іванович 
дистанційна 

 

Osvitoria 

university 

онлайн-курс «Спільно до навчання: 

ефективна та безпечна 

освіта під час війни»  

0,2 

кредиту 

ЄКТС. 

березень  

14 Гриненко Олена 

Миколаївна 

дистанційна PROMETHEUS онлайн-курс Медіаграмотність для 

освітян 

60 годин лютий 
 

15 Пересунько 

Наталя Павлівна 

дистанційна PROMETHEUS онлайн-курс Медіаграмотність для 

освітян 

60 годин лютий 
 

16 Скорописова 

Людмила Іванівна 

дистанційна PROMETHEUS онлайн-курс Медіаграмотність для 

освітян 

60 годин квітень  

17 Аханкіна Аліна 

Олександрівна  

дистанційна EdEra 

 

онлайн-курс Права людини в освітньому 

просторі 

 

10 годин  лютий  

18 Ліхута Оксана 

Вячеславівна 
дистанційна PROMETHEUS онлайн-курс 

Критичне мислення для 

освітян 
30 годин березень 

 

19 Коляда Максим 

Олександрович 
дистанційна PROMETHEUS онлайн-курс 

Критичне мислення для 

освітян 
30 годин жовтень 

 



20 Микитишина Аліна 

Сергіївна 

дистанційна 

(очно-

дистанційна) 

Всеосвіта 

 

 

Всеосвіта 

 

 

 

онлайн-курс 

 

1. Розвиток лідерських 

якостей у дітей дошкільного 

віку 

2. Фізичний розвиток дитини 

теоретико-практич-ний 

аспект 

 

30 годин 

 

 

30 годин 

 

 

 

жовтень 

 

 

листопад 

 

 

 

 

21 Приймак Вероніка 

Андріївна 

дистанційна 

 

 

 

Всеосвіта 

 

 

 

Всеосвіта 

 

 

Всеосвіта 

 

 

 

 

вебінар 

 

 

 

онлайн-курс 

 

 

вебінар 

кваліфікації  

 

 

 

1. Кубики історій «Rory’s 

Story Cubes» як метод 

творчо-пізнавальної 

діяльності учасників 

освітнього процесу 

2. Мотивація особистісного 

розвитку 

3. Організація роботи з 

дітьми з особливими 

освітніми потребами у 

закладах освіти 

 

2 години 

 

 

 

 

30 годин 

 

2 години 

 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

листопад 

 

жовтень 

 

 

 

 

 

22 Прохода Алевтина 

Володимирівна 

дистанційна 

 

 

Проблемні 

очно-

дистанційні 

 

 

Всеосвіта 

 

 

Обл. ІППО 

онлайн-курс 

 

 

КПК 

1.Арттерапія в роботі з 

дітьми дошкільного віку 

2. Створення освітньо-

розвивального простору 

засобами декоративно-

ужиткового мистецтва та 

технічної творчості 

30 годин 

 

30 годин 

січень 

 

2023 

 

23 Росада Марина 

Олександрівна 

дистанційна PROMETHEUS  

 

 

Всеосвіта 

 

 

онлайн-курс 1.Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти 

2. Практикум зі створення 

вебквесту: від розробки до 

впровадження 

20 годин 

 

 

2 години 

 

 

вересень 

 

 

жовтень 

 

 

 



 

 

Всеосвіта 

3.Cтворення лепбуку: етапи, 

способи, інструменти 

(Всеосвіта) 

 

2 години 

 

жовтень 

 

 

 

24 Тарасенко Карина 

Євгенівна 

дистанційна Всеосвіта 

 

онлайн-курс Мотивація особистісного 

розвитку 

 

30 годин 

 

жовтень 

 

25 Добрострой Яна 

Анатоліївна  

дистанційна PROMETHEUS  

 

 

онлайн-курс Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти 

20 годин 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

26 Колесник Катерина 

Анатоліївна 

дистанційна PROMETHEUS  

 

 

онлайн-курс Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти 

20 годин 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

27 Філюшина 

Катерина Сергіївна 

дистанційна PROMETHEUS  

 

 

онлайн-курс Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти 

20 годин 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

28 Куракова Тетяна 

Василівна 

 

 

(очно-

дистанційна) 

 

 

 

НЕНЦ 

навчальний 

семінар-

практикум 

для 

директорів, 

заступників 

директорів, 

методистів 

закладів 

позашкільної 

освіти 

«Інноваційні технології для 

позашкільної освіти» 

 

150 годин  

лютий-

травень, 

вересень-

жовтень 

 

29 Бурдюжан Анна 

Єдуардівна 
дистанційна EdEra онлайн-курс «Бери і роби» 20 годин січень 

 



30 Ляшова Олена 

Сергіївна 

дистанційна Prometheus онлайн-курс “Освітні інструменти 

критичного мислення» 

60 годин травень  

31 Преображенська 

Ольга Іванівна 

дистанційна EdEra онлайн-курс «Права людини в 

освітньому просторі» 

10 годин квітень  

32 Педченко Наталя 

Володимирівна  

дистанційна EdEra онлайн-курс «Права людини в 

освітньому просторі» 

10 годин квітень  

33 Селиверстова Ганна 

Володимирівна 
дистанційна EdEra онлайн-курс «Бери і роби» 20 годин лютий 

 

34 Сєдих Аделіна 

Миколаївна 

дистанційна 

 

EdEra  

 
Онлайн курс «Бери й роби. Змішане та 

дистанційне навчання.» 

 

20 годин жовтень  

35 Борщ Світлана 

Валеріївна 

дистанційна 

 

EdEra  

 
онлайн курс «Бери й роби. Змішане та 

дистанційне навчання.» 

 

20 годин лютий  

36 Бурлачка 

Марина Сергіївна 

Проблемні 

очно-

дистанційні 

Обл. ІППО КПК Розвиток ключових 

компетентностей вихованців 

ЗПО крізь призму 

національних традицій 

30 годин 2023  

37 Полякова 

Тетяна Василівна 

дистанційна 

 

 

Проблемні 

очно-

дистанційні 

PROMETHEUS 

 

 

Обл. ІППО 

онлайн-курс Наука повсякденного 

мислення 

 

Змістові лінії соціалізації 

особистості в умовах 

закладу позашкільної освіти  

80 годин жовтень 

 

 

 

2023 

 

38 
Жижченко 

Лариса Борисівна 

Проблемні 

очно-

дистанційні 

Обл. ІППО  

Змістові лінії соціалізації 

особистості в умовах 

закладу позашкільної освіти 

 

30 годин 2023 

 

39 Ушаткіна Оксана 

Юріївна 

дистанційна Всеосвіта 

 

 

 

онлайн-курс 

 

 

 

Розвиток лідерських якостей 

у дітей дошкільного віку 

 

30 годин 

 

листопад 

 



40 Зуєва Наталія 

Юріївна 
дистанційна EdEra онлайн-курс 

«Про дистанційний та 

змішаний формати 

навчання» для педагогів та 

керівників шкіл 

30 годин січень 

 

41 Коваленко Вікторія 

Леонідівна 

дистанційна 
EdEra онлайн-курс 

«Оцінювання без 

знецінювання» 
30 годин лютий 

 

42 Савіна Наталія  

Юріївна 
дистанційна EdEra онлайн-курс 

«Права людини в 

освітньому просторі» 

10 годин 
квітень 

 

43 Гончарова Варвара 

Петрівна 

дистанційна 
EdEra онлайн-курс 

«Оцінювання без 

знецінювання» 
30 годин 

травень  

44 Невзорова Ірина 

Віталіівна 

дистанційна 
EdEra 

онлайн-курс «Права людини в 

освітньому просторі» 

10 годин лютий  

 
 

 


