
 

№ ПІБ Форма Вид Обсяг, 
год Суб’єкт Вартість 

1 Маринич Ірина 
Анатоліївна Очна 

«Курси для заступників директорів з     
навчально-виховної роботи закладів загальної    
середньої освіти І-ІІІ ступенів»(зі стажем роботи      
понад 5 років) (за Додатком 1 №5) 

30 ВАБО Держбюджет 

2 Сімон Наталія Яківна Дистанційна «Організація освітнього процесу в умовах     
дистанційного навчання» 6 «На Урок» За власні кошти 

3 Залуцька Наталія 
Петрівна Очна «Мультимедійний програмний кейс учителя в     

умовах дистанційного навчання» 30 ВАБО Держбюджет 

4 Гоцуляк Едуард 
Федорович Очна 

«Заступники директорів з навчально - виховної      
роботи закладів загальної середньої освіти І-ІІІ      
ступенів (зі стажем роботи понад 5 років)» 

30 ВАБО Держбюджет 

5 Багрій-Кавун Оксана 
Василівна Дистанційна «Дизайн-мислення в школі» 30 «Prometheus» Безкоштовно 

6 Бережок Світлана 
Валеріївна Дистанційна 

«Онлайн – тести для розвитку творчого мислення:       
поради, ідеї, практика», 
«Онлайн – тести для розвитку творчого мислення:       
поради, ідеї, практика», 
«Як розвивати емоційний інтелект учнів на уроках       
літератури» 

6 «На Урок» За власні кошти 

7 Борисюк Вероніка 
Юріївна Очна «Моделювання індивідуальної програми розвитку    

для дитини з особливими освітніми потребами» 30 ВАБО Держбюджет 

8 Вітович Галина 
Володимирівна Очна 

«Учителі початкових класів НУШ (перші класи      
2021-2022н.р., які пройшли навчання за базовою      
типовою програмою МОН» 

30 ВАБО Держбюджет 

9 Водоп’янов Василь 
Олександрович Дистанційна «Алгоритмізація та програмування тестових    

математичних завдань засобами Python» 30 ВАБО Держбюджет 

10 Водоп’янов Сергій 
Олександрович Дистанційна «Основи об’єктно орієнтованого програмування    

мовою Python» 30 Видавництво 
“ІТ-книга” Безкоштовно 



11 Водоп’янова Світлана 
Сергіївна Дистанційна «Програмування мікроконтролерів Arduino» 30 ВАБО Держбюджет 

12 Гаврилюк Інна Іванівна Очна «Психологія партнерства як основа безпечного     
освітнього середовища» 30 ВАБО Держбюджет 

13 Гаврилюк Тетяна 
Вікторівна Дистанційна «Робота вчителів початкових класів з дітьми із       

особливими освітніми потребами» 30 EdEra Безкоштовно 

14 Галкіна Наталія 
Валеріївна Очна Учителі німецької мови - методисти, старші      

вчителі, вищої категорії 30 ВАБО Держбюджет 

15 Головенько Галина 
Петрівна  «» 30 ВАБО Держбюджет 

16 Гоцуляк Ірина Григорівна Дистанційна 

«Компетентісно-орієнтовані технології музично-   
ритмічної технологічної діяльності молодших    
школярів з порушенням інтелектуального    
розвитку»,  
«Розвиток пізнавальної діяльності дітей із     
синдромом Дауна»,  
«Педагогіка партнерства в НУШ» 

30 «На Урок» Держбюджет 

17 Грушко Оксана 
Олександрівна Дистанційна 

«Проєктні методи навчання англійської мови»,  
«Онлайн-сервіси для створення інтерактивних    
карт»,  
«Використання інноваційних методів навчання в     
умовах європейських інтеграційних процесів»,  
«Лайфхаки для формування ключових умінь     
педагога ХХІ століття»,  
«Підготовка учнів до складання ЗНО з англійської       
мови»,  
«Сучасні Google – технології у роботі вчителя       
англійської мови»,  
«Моделювання індивідуальної програми розвитку    
для дитини з особливими освітніми потребами»,  
«Особливості викладання англійської мови в     
початкових класах в контексті НУШ»,  
«Використання online інструментів в освітньому     
процесі»,  
«Мультимедійна освітня програмна папка вчителя     
в умовах дистанційного навчання»,  

30 «На Урок» Безкоштовно 



«Онлайн-сервіси для організації дистанційного та     
змішаного навчання дітей із ООП»,  
«Особливості викладання англійської мови в     
умовах інклюзивного освітнього середовища»,  
«Основи ІКТ в професійній діяльності педагогічних      
працівників» 

18 Дмитренко Наталія 
Ігорівна Дистанційна 

«Індивідуальна освітня траєкторія дитини з     
особливими освітніми потребами в умовах     
інклюзивного навчання» 

30 ТОВ 
«Всеосвіта» За власні кошти 

19 Довга Лілія Анатоліївна Дистанційна 

«Ментальні карти як засіб структурування та      
візуалізації навчального матеріалу на уроках     
трудового навчання»,  
«Генератор динамічних QR-кодів як один з      
елементів інформатизації процесу навчання»,  
«Створюємо захопливий онлайн-урок» 

4,5 ТОВ 
«Всеосвіта» Держбюджет 

20 Захарчук Ніна Іванівна Очна «Психологія партнерства як основа безпеки     
освітнього середовища» 30 ВАБО Держбюджет 

21 Іщенко Тетяна 
Олександрівна Дистанційна «ПРО.Школу для вчителів», «З учнями про освіту і        

кар’єру» 28 EdEra Безкоштовно 

22 Килівник Ольга Петрівна Дистанційна «Дизайн-мислення в школі» 30 «Prometheus» Безкоштовно 

23 Кузьменко Людмила 
Миколаївна Дистанційна 

«Сучасні технології психолого-педагогічного   
супроводу дітей з особливими потребами в      
освітньому просторі» 

30 ТОВ 
«Всеосвіта» Безкоштовно 

24 Левицька Раїса 
Максимівна Дистанційна «Збереження біорізноманіття в контексті    

викладання природничих дисциплін» 30 ВАБО Держбюджет 

25 Литвиненко Ольга 
Миколаївна Дистанційна «Курси для вчителів фізики закладів загальної      

середньої освіти І-ІІІ ступенів(старші вчителі)» 30 ВАБО Держбюджет 

26 Ляховська Ірина Петрівна Дистанційна 

«Навчання за програмою підвищення кваліфікації     
вчителів української мови та літератури,     
зарубіжної літератури (за НПП «Інтелект     
України»)» 

30 ВАБО Держбюджет 

27 Ляшенко Володимир Дистанційна «Формування в учнів математичної    30 ВАБО Держбюджет 



28 Олександрович компетентності» 

29 Маринич Юрій 
Васильович  Дистанційна 

«Брейн-фітнес. Прості та ефективні вправи для      
мозку», 
«Моделювання індивідуальної програми розвитку    
для дитини з особливими освітніми потребами», 
«Як перетворити традиційний офлайн-урок на     
сучасний онлайн-урок» 

6 

ТОВ 
«Всеосвіта» 
«На Урок» 

 
«На Урок» 

Безкоштовно 

30 Патара Анастасія 
Олександрівна Дистанційна 

«Організація освітнього процесу в умовах     
дистанційного навчання»,  
«Модель 5Е для організації та проведення      
STEM-уроку»,  
Навчання за програмою підвищення кваліфікації     
вчителів географії та природознавства за НПП      
«Інтелект України» 

13 
2 
30 

«На Урок» 
 

«На Урок» 
 

ВАБО 

Безкоштовно 
 

Безкоштовно 
 

Держбюджет 

31 Підгорна Оксана 
Володимирівна Дистанційна «Учителі початкових класів НУШ( треті класи      

2021-2022 н.р.» 30 ВАБО Держбюджет 

32 Покотило Людмила 
Володимирівна Дистанційна 

«Ефективний початок нового року:планування та     
особистісне зростання  вчителя»,  
«Розвиток пізнавальної діяльності дітей із     
синдромом Дауна»,  
«Виховання та розвиток успішної особистості»,  
«Педагогіка партнерства в НУШ»,  
«Сторітелінг для навчання: комфортний, корисний     
і різний»,  
«Створення інклюзивного середовища в закладі     
освіти»,  
«Скринкасти, або форми і методи подачі      
навчального матеріалу під час дистанційного     
навчання»,  
«Викладання іноземної мови в умовах     
дистанційного та онлайн-навчання»,  
«Гейміфікація уроку як засіб підвищення     
ефективності навчання»,  
«Особливості дистанційного навчання дітей з     
особливими освітніми потребами»,  
«Використання online інструментів в освітньому     
процесі»,  
«Сучасні Google- технології у роботі вчителя      

30 «На Урок» Безкоштовно 



англійської мови»,  
«Формування навичок майбутнього на уроках     
іноземної мови»,  
«Як зацікавити та мотивувати учнів у вивченні       
іноземної мови»,  
«Формування підприємницької компетентності   
учнів на уроках англійської мови» 

33 Попенко Людмили 
Миколаївни Дистанційна 

«Брейн-фітнес. Прості та ефективні вправи для      
мозку»,  
«Моделювання індивідуальної програми розвитку    
для дитини з особливими освітніми потребами»,  
«Розвиток пізнавальної діяльності дітей із     
синдромом Дауна »,  
«Як перетворити традиційний офлайн-урок на     
сучасний онлайн-урок»,  
«Організація освітнього процесу в умовах     
дистанційного навчання»,  

21 

ТОВ 
«Всеосвіта» 
«На Урок» 

 
«На Урок» 

 
«На Урок» 

 
«На Урок» 

 

Безкоштовно 

34 Рибалко Оксана Іванівна Очна «Психолого-педагогічний супровід і підтримка    
учасників освітнього процесу в контексті НУШ» 30 ВАБО Держбюджет 

35 Розанцева Наталія 
Михайлівна 

Очна 
 

Дистанційна 

«Психологія партнерства як основа безпечного     
освітнього середовища» 
 
«Робота вчителя початкових класів з дітьми з       
особливими освітніми потребами» 

30 
 

30 

ВАБО 
 

ГО «Смарт 
освіта» і 
EdEra  

Держбюджет 
 

Безкоштовно 

36 Сімон Лілія Дмитрівна Очна «Моделювання індивідуальної програми розвитку    
для дитини з особливими освітніми потребами» 30 ВАБО Держбюджет 

37 Сметанська Юлія 
Анатоліївна Очна «Виховання математичної компетентності учнів    

засобами математики» 30 ВАБО Держбюджет 

38 Стебновська Наталя 
Іванівна Очна «Курси для учителів української мови та      

літератури, учителів вищої категорії, методистів» 30 ВАБО Держбюджет 

39 Томенко Олег 
Олексійович Очна «Курси для учителів фізики та астрономії      

(методисти, старші учителі, вищої категорії» 30 ВАБО Держбюджет 

40 Філіпова Світлана 
Вікторівна Дистанційна «Формування навичок майбутнього на уроках     

іноземної мови»,  
 

30 «На Урок» Безкоштовно 



«Розвиток пізнавальної діяльності дітей із     
синдромом Дауна»,  
«Комікси за 10хв: онлайн-сервіси для створення      
яскравіших історій для будь-якого уроку»,  
«Як зацікавити і мотивувати учнів у вивченні       
іноземної мови»,  
«Креатив у новому році: вправи, ідеї та       
тайм-менеджмент»,  
«Використання дитячого фольклору на уроці     
іноземної мови»,  
«Формування підприємницької діяльності учнів на     
уроках англ. мови»,  
«Лайфхаки для формування ключових умінь     
педагогів XXI століття»,  
«Дистанційні та психологічні ігри в сучасному      
освітньому процесі»,  
«Коучингові вправи у початковій школі»,  
«Тренінгові методи навчання. Кейси для     
практичного застосування»,  
«Робота з дітьми з розладами аутистичног спектру       
в інклюзивному класі»,  
«Мініпроекти як альтернатива звичайним    
домашнім завданням»,  
«7 активностей для розвитку говоріння на уроках       
англ.мови, що майже не потребує підготовки», 
«Практика використання інтернет ресурсів на     
уроках іноземної мови» 

41 Фокіна Алла Ігорівна Дистанційна 

«Мовленнєва компетентність сучасного педагога», 
«Використання інноваційних методів навчання в     
умовах європейських інтеграційних процесів», 
«Хмарні сервіси у роботі сучасного педагога», 
«Підготовка учнів до складання ЗНО з англійської       
мови», 
«Сучасні Google – технології у роботі вчителя       
англійської мови», 
«Моделювання індивідуальної програми розвитку    
для дитини з особливими освітніми потребами», 
«Особливості викладання англійської мови в     
початкових класах в контексті НУШ», 
«Використання online інструментів в освітньому     

30 «На Урок» Безкоштовно 



процесі», 
«Мультимедійна освітня програмна папка вчителя     
в умовах дистанційного навчання», 
«Педагогіка партнерства в НУШ», 
«Особливості викладання англійської мови в     
умовах інклюзивного освітнього середовища», 
«Основи ІКТ в професійній діяльності педагогічних      
працівників», 
«Організація освітнього процесу під час     
дистанційного навчання» 

42 Хажіу Людмила 
Вікторівна  Очна «Моделювання індивідуальної програми розвитку    

для дитини з ООП» 30 ВАБО Держбюджет 

43 Хоменко Людмила 
Дмитрівна Очна «Саморегуляція деструктивних психічних станів    

учасників освітнього  процесу» 30 ВАБО Держбюджет 

44 Чернецька Олена 
Іванівна Очна 

«Учителі початкових класів НУШ (перші класи      
2021-2022н.р., які пройшли навчання за базовою      
типовою програмою МОН)» 

30 ВАБО Держбюджет 

45 Черниш  Людмила 
Петрівна Очна 

«Технологія «Читання та письма для розвитку      
критичного мислення контексті Нової української     
школи»» 

30 ВАБО Держбюджет 

46 Чернілевська Світлана 
Сергіївна Очна 

«Учителі початкових класів НУШ (четверті класи      
2021/2022н.р., за базовою типовою програмою     
МОН – II цикл)» 

30 ВАБО Держбюджет 

47 Швець Людмила 
Василівна Дистанційна 

«Педагогіка партнерства в НУШ», 
«Особливості викладання англійської мови в     
умовах інклюзивного освітнього середовища», 
«Організація освітнього процесу під час     
дистанційного навчання», 
«Підвищення кваліфікації вчителів : через     
самоосвіту до професійного зростання», 
«Навчальний рік 2021-2022: виклики та     
можливості», 
«Ефективна взаємодія в освіті: інструменти та      
прийоми», 
«Он-лайн тести: принципи успішної взаємодії під      
час дистанційного навчання», 

32 «На Урок» Безкоштовно 



«Особистий професійний блог учителя», 
«Змішане навчання: очікування та досвід     
упровадження », 
«Мовленнєва компетентність сучасного педагога», 
«Моделювання індивідуальної програми розвитку    
дитини з особливими освітніми проблемами», 
«Особливості викладання англійської мови в     
умовах інклюзивного навчання», 
«Підготовка учнів до складання ЗНО» 

48 Щербань Олена 
Дмитрівна Дистанційна «Учителі історії та правознавства. Методисти,     

старші вчителі, вищої категорії» 30 ВАБО Держбюджет 

49 Яхно Олена Миколаївна Очна / 
Дистанційна 

«Забезпечення готовності дитини до шкільного     
життя в контексті НУШ» 30 ВАБО Держбюджет 

50 Дерев’янко Олена 
В’ячеславівна Очна «Учителів початкових класів НУШ (треті класи 

2021-2022 р.)» 30 ВАБО Держбюджет 

51 Дзюбенко Таїса 
Вікторівна Очна «Учителів початкових класів НУШ (другі класи      

2021-2022 р.)» 30 ВАБО Держбюджет 

52 Заєць Валентина 
Федорівна Дистанційна «Математика. Просто» 20 EdEra Безкоштовно 

53 Кавун Світлана Іванівна Очна «Учителів початкових класів НУШ (перші класи      
2021-2022 р.)» 30 ВАБО Держбюджет 

54 Кальницька Олена 
Миколаївна Дистанційна «Про дистанційний та змішаний формат     

навчання» 30 EdEra Безкоштовно 

55 Максімова Ніна Іванівна Дистанційна «Про дистанційний та змішаний формат     
навчання» 30 EdEra Безкоштовно 

56 Розервін Віктор 
Олександрович Очна «Курси учителів фізичної культури (спеціалістів ІІ      

категорії)» 30 ВАБО Держбюджет 

57 Самохвал Сергій 
Іванович Очна «Курси учителів основ здоров’я (спеціалістів І      

категорії)» 30 ВАБО Держбюджет 

58 Скакун Оксана Леонідівна Дистанційна «Exam Strategies from A to Z» 20 EdEra Безкоштовно 



59 Токар Олена 
Володимирівна Очна Вебінари  30 

«На урок», 
ТОВ 

«Всеосвіта» 
Безкоштовно 

60 Шрамко Віктор 
Григорович Очна «Завідувачів філій опорних закладів загальної     

середньої освіти» 30 ВАБО Держбюджет 

61 Вовк Неоніла Василівна Дистанційна 

«Мовленнєва компетентність сучасного педагога», 
«Формування навичок майбутнього на уроках     
іноземної мови», 
«Використання інноваційних методів навчання в     
умовах європейських інтеграційних процесів», 
«Підготовка учнів до складання ЗНО з англійської       
мови», 
«Сучасні Google – технології у роботі вчителя       
англійської мови», 
«Моделювання індивідуальної програми розвитку    
для дитини з особливими освітніми потребами», 
«Особливості викладання англійської мови в     
початкових класах в контексті НУШ», 
«Працюємо за будь-яких умов: як вчителю      
створити власний навчальний посібник», 
«Мультимедійна освітня програмна папка вчителя     
в умовах дистанційного навчання», 
«Брендування класу: як створити привабливий     
імідж класного колективу для навчання та      
виховання», 
«Співпраця вчителя та батьків: модернізовані     
підходи та нетипові форми взаємодії», 
«Особливості викладання англійської мови в     
умовах інклюзивного освітнього середовища», 
«Основи ІКТ в професійній діяльності педагогічних      
працівників» 

30 «На урок» Безкоштовно 

62 Борисюк Людмила 
Петрівна Очна 

«Курсова перепідготовка вчителів математики    
вищої категорії закладів загальної середньої     
освіти І-ІІІ ступенів» 

30 ВАБО Держбюджет 

63 Сердюк Таїса Анатоліївна Дистанційна «Робота вчителів початкових класів з дітьми з       
ООП» 30 EdEra За власні кошти 

64 Братусь Вікторія Очна «Курси підвищення кваліфікації   30 ВАБО Держбюджет 



 

Володимирівна учителів-методистів української мови та    
літератури» 

65 Пузаєнко Оксана 
Борисівна Очна «Особливості викладання інтегрованого курсу    

«Мистецтво»» 30 ВАБО Держбюджет 

66 Цимбал Інна Леонідівна Очна «Керівники гуртків (напрям хореографія)» 30 ВАБО Держбюджет 

67 Перкун Лариса Дмитрівна Дистанційна «Критичне мислення для освітян» 30 «Prometheus» Безкоштовно 

68 Мандрик Наталія 
Миколаївна Очна «Курси учителів англійської мови» 30 ВАБО Держбюджет 

69 Кашуба Надія Федорівна Очна «Психолого-педагогічний супровід і підтримка    
учасників  освітнього процесу в контексті  НУШ» 30 ВАБО Держбюджет 

70 Гук Валентина Леонідівна Очна «Виникнення й еволюція українства з найдавніших 
часів до сьогодення» 6 ВАБО Держбюджет 

71 Лівартовська Віта 
Дмитрівна Очна 

«Учителі початкових класів науково-педагогічного    
проєкту «Інтелект України»( треті класи 2021-2022      
н.р.)» 

30 ВАБО Держбюджет 

72 Дем’янишена Людмила 
Вікторівна 

Дистанційна 
 

Очна 

«Робота вчителя початкових класів із дітьми з       
особливими освітніми потребами» 
«Робота вчителів початкових класів з дітьми які       
працюють за програмою «Інтелект України»» 

30 
 

30 

ГО «Смарт 
освіта» і 
EdEra  
ВАБО 

Безкоштовно 
 
 

Держбюджет 

73 Гулевич Олег Юрійович 
 

Дистанційна 
 

«Хмарні сервіси у роботі сучасного педагога»  
30 

 
ВАБО 

 

 
Держбюджет 

 

74 Мазур Ігор Петрович Очна «Методика викладання футболу» 30 ВАБО Держбюджет 


