
Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації в Ніжинському державному  університеті 

імені Миколи Гоголя 

 

№ 

з\п 

 

 

ПІБ 

 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

 

Вид 

підвищення 

кваліфікації 

Тема (напрям, 

найменування) 

підвищення 

кваліфікації 

 

 

Обсяг в 

годинах / 

кредитах 

ЄКТС 

 

 

Дата видачі 

 

    Номер 

документа –

сертифікат; 

серія та 

номер 

документа –

свідоцтво 

1 Руденко  

Наталія Вікторівна 

   

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

30/1 04.02.2022 0447/22 

2 Федоренко  

Тетяна Григорівна         

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

30/1 04.02.2022 0448/22 



3 Бойко  

Людмила 

Олександрівна       

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

30/1 04.02.2022 0449/22 

4 Сурмачевська  

Марія Віталіївна       

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

30/1 04.02.2022 0450/22 

 

5 Гурська 

 Ольга Валеріївна                 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

30/1 04.02.2022 0451/22 



6 Ушинська 

 Лариса Іванівна               

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

     30/1 04.02.2022 0452/22 

 

7 Скрипка 

 Ольга Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

30/1 04.02.2022 0453/22 

 

8 Солдатенко 

 Юлія Віталіївна             

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

30/1 04.02.2022 0454/22 



9 Борисенко 

 Олена Іванівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

30/1 04.02.2022 0455/22 

 

10 Карпенко  

Оксана Андріївна              

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

30/1 04.02.2022 0456/22 

11 Брикаліна 

 Ніна Михайлівна              

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

30/1 04.02.2022 0457/22 



12 Науменко 

 Людмила Михайлівна      

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

30/1 04.02.2022 0458/22 

13 Постол  

Валентина Миколаївна         

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

30/1 04.02.2022 0459/22 

14 Вертелецька 

 Вікторія Степанівна     

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

30/1 04.02.2022 0460/22 



15 Басиста 

 Оксана Вячеславівна            

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

30/1 04.02.2022 0461/22 

16 Сидоренко 

 Юлія Михайлівна            

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

30/1 04.02.2022 0462/22 

17 Сороколіт 

 Оксана Віталіївна             

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

30/1 04.02.2022 0463/22 



18 Приходько  

Людмила Іванівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Сучасні 

інноваційні 

технології у 

процесі 

викладання 

зарубіжної 

літератури 

30/1 04.02.2022 0464/22 

19 Сунцова  

Наталія Аркадіївна  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Сучасні 

інноваційні 

технології у 

процесі 

викладання 

зарубіжної 

літератури 

30/1 04.02.2022 0465/22 

20 Шевчун 

Тетяна Євгенівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Сучасні 

інноваційні 

технології у 

процесі 

викладання 

зарубіжної 

літератури 

30/1 04.02.2022 0466/22 

21 Стовбун 

Наталія Сергіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Сучасні 

інноваційні 

технології у 

процесі 

викладання 

зарубіжної 

літератури 

30/1 04.02.2022 0467/22 



22 Сипливець 

Людмила Михайлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Сучасні 

інноваційні 

технології у 

процесі 

викладання 

зарубіжної 

літератури 

30/1 04.02.2022 0468/22 

23 Кононенко 

Олена Валеріївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Сучасні 

інноваційні 

технології у 

процесі 

викладання 

зарубіжної 

літератури 

30/1 04.02.2022 0469/22 

24 Приходько  

Алла Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Сучасні 

інноваційні 

технології у 

процесі 

викладання 

зарубіжної 

літератури 

30/1 04.02.2022 0470/22 

25 Лінник  

Любов Михайлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Сучасні 

інноваційні 

технології у 

процесі 

викладання 

зарубіжної 

літератури 

30/1 04.02.2022 0471/22 



26 Гузь  

Ірина Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Сучасні 

інноваційні 

технології у 

процесі 

викладання 

зарубіжної 

літератури 

30/1 04.02.2022 0472/22 

27 Вітько 

Вікторія Григорівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Сучасні 

інноваційні 

технології у 

процесі 

викладання 

зарубіжної 

літератури 

30/1 04.02.2022 0473/22 

28 Погребна  

Олена Йосипівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Сучасні 

інноваційні 

технології у 

процесі 

викладання 

зарубіжної 

літератури 

30/1 04.02.2022 0474/22 

29 Ракоїд 

Оксана Леонідівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Сучасні 

інноваційні 

технології у 

процесі 

викладання 

зарубіжної 

літератури 

30/1 04.02.2022 0475/22 



30 Бюкерт Наталія 

Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Сучасні 

інноваційні 

технології у 

процесі 

викладання 

зарубіжної 

літератури 

30/1 04.02.2022 0476/22 

31 Пшенична 

Світлана Анатоліївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Хмаро-орієнтовані 

технології на 

уроках 

інформатики 

30/1 11.02.2022 0477/22 

32 Джафарова 

Яна Анатоліївна 

 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Хмаро-орієнтовані 

технології на 

уроках 

інформатики 

30/1 11.02.2022 0478/22 

33 Дубиленко 

Оксана Василівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Хмаро-орієнтовані 

технології на 

уроках 

інформатики 

30/1 11.02.2022 0479/22 

34 Лук’янов 

Cергій Валерійович 

 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Хмаро-орієнтовані 

технології на 

уроках 

інформатики 

30/1 11.02.2022 0480/22 

35 Бульковська 

Ірина Юріївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Хмаро-орієнтовані 

технології на 

уроках 

інформатики 

30/1 11.02.2022 0481/22 



36 Вовкогон 

Андрій Юрійович 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Хмаро-орієнтовані 

технології на 

уроках 

інформатики 

30/1 11.02.2022 0482/22 

37 Савельєва 

Ольга Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Хмаро-орієнтовані 

технології на 

уроках 

інформатики 

30/1 11.02.2022 0483/22 

38 Біленко 

Тамара Олексіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0484/22 

39 Ковтун 

Олена Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0485/22 

40 Ременюк 

Людмила Олексіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0486/22 



41 Федюрко 

Віра Григорівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0487/22 

42 Шевченко 

Світлана Петрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0488/22 

43 Пулінець 

Олена Григорівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0489/22 

44 Бакута 

Олена Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0490/22 

45 Бабич 

Ніна Олександрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

30/1 11.02.2022 0491/22 



української мови 

та літератури 

46 Кириченко 

Світлана Олексіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0492/22 

47 Коробка 

Олена Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0493/22 

48 Міщенко 

Надія Петрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0494/22 

49 Алєксєєва 

Оксана Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0495/22 



50 Гулак 

Людмила Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0496/22 

51 Гавриль 

Ніна Іванівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0497/22 

52 Галата 

Яна Анатоліївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0498/22 

53 Мохир 

Людмила В’ячеславівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0499/22 

54 Чиж 

Олена Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

30/1 11.02.2022 0500/22 



української мови 

та літератури 

55 Яременко 

Ольга Михайлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0501/22 

56 Андрущенко 

Наталія Сергіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0502/22 

57 Щербина 

Ірина Петрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0503/22 

58 Карпова 

Лідія Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0504/22 



59 Давиденко 

Лідія Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0505/22 

60 Троцюн 

Валентина Іванівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0506/22 

61 Лінник 

Любов Михайлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0507/22 

62 Гетьман 

Тетяна Олександрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0508/22 

63 Киричок 

Софія Григорівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

30/1 11.02.2022 0509/22 



української мови 

та літератури 

64 Веркасова 

Олена Іванівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Методико-

філологічні основи 

шкільного 

навчання 

української мови 

та літератури 

30/1 11.02.2022 0510/22  

65 Бадуля 

Світлана 

Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в 

географії та її 

викладанні 

30/1 11.02.2022 0511/22 

66 Потильчак 

Алла Михайлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в 

географії та її 

викладанні 

30/1 11.02.2022 0512/22 

67 Пархоменко 

Ірина Іванівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в 

географії та її 

викладанні 

30/1 11.02.2022 0513/22 

68 Козачук 

Наталя Петрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в 

географії та її 

викладанні 

30/1 11.02.2022 0514/22 

69 Горицька 

Олена Вікторівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в 

географії та її 

викладанні 

30/1 11.02.2022 0515/22 



70 Палій  

Світлана Олексіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в 

географії та її 

викладанні 

30/1 11.02.2022 0516/22 

71 Райчева 

Юлія Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в 

географії та її 

викладанні 

30/1 11.02.2022 0517/22 

72 Княгницька 

Яна Олександрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в 

географії та її 

викладанні 

30/1 11.02.2022 0518/22 

73 Жум 

Світлана 

Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в 

географії та її 

викладанні 

30/1 11.02.2022 0519/22 

74 Дегтяренко 

Альона Олександрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в 

географії та її 

викладанні 

30/1 11.02.2022 0520/22 

75 Дейкун 

Інна Олексіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в 

географії та її 

викладанні 

30/1 11.02.2022 0521/22 

76 Торжевська 

Олена Ромуальдівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в 

географії та її 

викладанні 

30/1 11.02.2022 0522/22 

77 Марущак 

Світлана Дмитрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в 

географії та її 

викладанні 

30/1 11.02.2022 0523/22 



78 Никонець 

Сергій Віталійович 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 11.02.2022 0524/22 

79 Олешко 

Світлана Євгенівна 

 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 11.02.2022 0525/22 

80 Дудка 

Марина Вікторівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 11.02.2022 0526/22 

81 Білоус 

Світлана Геннадіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 11.02.2022 0527/22 

82 Дробязко 

Світлана Віталіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

30/1 11.02.2022 0528/22 



певного віку, 

основи андрагогіки 

83 Бережок 

Оксана Валентинівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 11.02.2022 0529/22 

84 Колташова 

Світлана Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 11.02.2022 0530/22 

85 Ярош 

Ольга Анатоліївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 11.02.2022 0531/22 

86 Топтун 

Наталія Олексіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 11.02.2022 0532/22 



87 Харечко 

Світлана Іванівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 11.02.2022 0533/22 

88 Бабич 

Вікторія Яківна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 11.02.2022 0534/22 

89 Базар 

Тетяна Вікторівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 11.02.2022 0535/22 

90 Кузьменко 

Наталія Олександрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 11.02.2022 0536/22 

91 Перепелиця 

Галина Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

30/1 11.02.2022 0537/22 



певного віку, 

основи андрагогіки 

92 Зайко 

Лариса Олександрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 11.02.2022 0538/22 

93 Трофименко 

Ольга Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в 

організації 

навчально-

пізнавальної 

діяльності учнів на 

уроках біології 

30/1 18.02.2022 0568/22 

94 Афоніна 

Алла Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в 

організації 

навчально-

пізнавальної 

діяльності учнів на 

уроках біології 

30/1 18.02.2022 0539/22 

95 Динька 

Світлана Василівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в 

організації 

навчально-

пізнавальної 

діяльності учнів на 

уроках біології 

30/1 18.02.2022 0540/22 



96 Полонська 

Тетяна Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в 

організації 

навчально-

пізнавальної 

діяльності учнів на 

уроках біології 

30/1 18.02.2022 0541/22 

97 Шурміль 

Ірина Андріївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в 

організації 

навчально-

пізнавальної 

діяльності учнів на 

уроках біології 

30/1 18.02.2022 0542/22 

98 Приступко 

Микола Іванович 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в 

організації 

навчально-

пізнавальної 

діяльності учнів на 

уроках біології 

30/1 18.02.2022 0543/22 

99 Прокопенко 

Світлана Григорівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в 

організації 

навчально-

пізнавальної 

діяльності учнів на 

уроках біології 

30/1 18.02.2022 0544/22 

100 Пузанова 

Лариса Олександрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Розмовна німецька 

мова для вчителів 

30/1 18.02.2022 0545/22 



101 Бунакова 

Наталія Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Розмовна німецька 

мова для вчителів 

30/1 18.02.2022 0546/22 

102 Піменова 

Світлана Петрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні виклики 

іншомовної освіти 

в Новій 

українській школі 

30/1 18.02.2022 0547/22 

103 Василенко 

Ірина Костянтинівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні виклики 

іншомовної освіти 

в Новій 

українській школі 

30/1 18.02.2022 0548/22 

104 Шилова 

Людмила 

Олександрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні виклики 

іншомовної освіти 

в Новій 

українській школі 

30/1 18.02.2022 0549/22 

105 Назарова 

Марина Олександрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні виклики 

іншомовної освіти 

в Новій 

українській школі 

30/1 18.02.2022 0550/22 



106 Вовкодав 

Ольга Григорівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні виклики 

іншомовної освіти 

в Новій 

українській школі 

30/1 18.02.2022 0551/22 

107 Міщенко 

Ольга Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні виклики 

іншомовної освіти 

в Новій 

українській школі 

30/1 18.02.2022 0552/22 

108 Прокопенко 

Тетяна Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні виклики 

іншомовної освіти 

в Новій 

українській школі 

30/1 18.02.2022 0553/22 

109 Кресан 

Надія Петрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні виклики 

іншомовної освіти 

в Новій 

українській школі 

30/1 18.02.2022 0554/22 

110 Орленко 

Наталія Василівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні виклики 

іншомовної освіти 

30/1 18.02.2022 0555/22 



в Новій 

українській школі 

111 Філь 

Ганна Юріївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні виклики 

іншомовної освіти 

в Новій 

українській школі 

30/1 18.02.2022 0556/22 

112 Мохір 

Вікторія 

Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні виклики 

іншомовної освіти 

в Новій 

українській школі 

30/1 18.02.2022 0557/22 

113 Арендар 

Ангеліна 

Олександрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні виклики 

іншомовної освіти 

в Новій 

українській школі 

30/1 18.02.2022 0558/22 

114 Волкова 

Олена Вячеславівна  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні виклики 

іншомовної освіти 

в Новій 

українській школі 

30/1 18.02.2022 0559/22 



115 Половець 

Наталія Олексіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні виклики 

іншомовної освіти 

в Новій 

українській школі 

30/1 18.02.2022 0560/22 

116 Глушко 

Лариса Михайлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні виклики 

іншомовної освіти 

в Новій 

українській школі 

30/1 18.02.2022 0561/22 

117 Дєєва 

Наталія Олексіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні виклики 

іншомовної освіти 

в Новій 

українській школі 

30/1 18.02.2022 0562/22 

118 Лейберова 

Оксана Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні виклики 

іншомовної освіти 

в Новій 

українській школі 

30/1 18.02.2022 0563/22 

119 Павленко 

Лілія Михайлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні виклики 

іншомовної освіти 

30/1 18.02.2022 0564/22 



в Новій 

українській школі 

120 Кремез 

Інна Богданівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні виклики 

іншомовної освіти 

в Новій 

українській школі 

30/1 18.02.2022 0565/22 

121 Думенко 

Людмила Григорівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні виклики 

іншомовної освіти 

в Новій 

українській школі 

30/1 18.02.2022 0566/22 

122 Чинякова 

Маргарита 

Костянтинівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Професійний 

розвиток вчителя: 

сучасні виклики 

іншомовної освіти 

в Новій 

українській школі 

30/1 18.02.2022 0567/22 

123 Петлай 

Людмила 

Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Управління 

проєктами у 

соціальній сфері 

30/1 19.02.2022 0569/22 

124 Олексієнко 

Лариса Анатоліївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Управління 

проєктами у 

соціальній сфері 

30/1 19.02.2022 0570/22 



125 Левун 

Ніна Станіславівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Управління 

проєктами у 

соціальній сфері 

30/1 19.02.2022 0571/22 

126 Кущенко 

Ніна Анатоліївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Управління 

проєктами у 

соціальній сфері 

30/1 19.02.2022 0572/22 

127 Лясковська 

Маргарита 

Станіславівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психологічні 

засоби актуалізації 

внутрішніх 

ресурсів 

особистості 

60/2 23.02.2022 СВ 0048 

128 Жадько 

Юлія Григорівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психологічні 

засоби актуалізації 

внутрішніх 

ресурсів 

особистості 

60/2 23.02.2022 СВ 0049 

129 Бойко 

Катерина Анатоліївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психологічні 

засоби актуалізації 

внутрішніх 

ресурсів 

особистості 

60/2 23.02.2022 СВ 0050 

130 Гринь 

Тетяна Валентинівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психологічні 

засоби актуалізації 

внутрішніх 

ресурсів 

особистості 

60/2 23.02.2022 СВ 0051 



131 Бабич 

Алла Василівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психологічні 

засоби актуалізації 

внутрішніх 

ресурсів 

особистості 

60/2 23.02.2022 СВ 0052 

132 Даниленко 

Ольга Юріївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психологічні 

засоби актуалізації 

внутрішніх 

ресурсів 

особистості 

60/2 23.02.2022 СВ 0053 

133 Рижкова 

Людмила Євгеніївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психологічні 

засоби актуалізації 

внутрішніх 

ресурсів 

особистості 

60/2 23.02.2022 СВ 0054 

134 Марущак 

Тетяна Василівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психологічні 

засоби актуалізації 

внутрішніх 

ресурсів 

особистості 

60/2 23.02.2022 СВ 0055 

135 Голомоз 

Ольга Андріївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психологічні 

засоби актуалізації 

внутрішніх 

ресурсів 

особистості 

60/2 23.02.2022 СВ 0056 

136 Кулик 

Марія Олексіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Засоби 

формування 

ключових 

30/1 25.02.2022 0573/22 



компетентностей 

учнів на уроках 

фізики та 

астрономії 

137 Шило 

Юлія Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Засоби 

формування 

ключових 

компетентностей 

учнів на уроках 

фізики та 

астрономії 

30/1 25.02.2022 0574/22 

138 Бакута 

Сергій Григорович 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Засоби 

формування 

ключових 

компетентностей 

учнів на уроках 

фізики та 

астрономії 

30/1 25.02.2022 0575/22 

139 Бойко 

Лідія Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Засоби 

формування 

ключових 

компетентностей 

учнів на уроках 

фізики та 

астрономії 

30/1 25.02.2022 0576/22 

140 Свістова 

Ніна Степанівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Засоби 

формування 

ключових 

30/1 25.02.2022 0577/22 



компетентностей 

учнів на уроках 

фізики та 

астрономії 

141 Іванова 

Олена Віталіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Засоби 

формування 

ключових 

компетентностей 

учнів на уроках 

фізики та 

астрономії 

30/1 25.02.2022 0578/22 

142 Лупинос 

Олена Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Засоби 

формування 

ключових 

компетентностей 

учнів на уроках 

фізики та 

астрономії 

30/1 25.02.2022 0579/22 

143 Манойленко 

Олег Іванович 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Управління 

діяльністю 

закладів освіти в 

контексті 

ринкових відносин 

30/1 25.02.2022 0580/22 

144 Пашньова 

Світлана Сергіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Управління 

діяльністю 

закладів освіти в 

контексті 

ринкових відносин 

30/1 25.02.2022 0581/22 



145 Коренькова 

Наталія Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Управління 

діяльністю 

закладів освіти в 

контексті 

ринкових відносин 

30/1 25.02.2022 0582/22 

146 Ухо 

Ірина Степанівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Управління 

діяльністю 

закладів освіти в 

контексті 

ринкових відносин 

30/1 25.02.2022 0583/22 

147 Дяченко 

Наталія Олександрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Управління 

діяльністю 

закладів освіти в 

контексті 

ринкових відносин 

30/1 25.02.2022 0584/22 

148 Півень 

Ірина Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Управління 

діяльністю 

закладів освіти в 

контексті 

ринкових відносин 

30/1 25.02.2022 0585/22 

149 Штанько 

Наталія Олександрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Управління 

діяльністю 

закладів освіти в 

контексті 

ринкових відносин 

30/1 25.02.2022 0586/22 

150 Гаврилей 

Світлана Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Управління 

діяльністю 

закладів освіти в 

30/1 25.02.2022 0587/22 



контексті 

ринкових відносин 

151 Дєдкова 

Ірина Станіславівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Управління 

діяльністю 

закладів освіти в 

контексті 

ринкових відносин 

30/1 25.02.2022 0588/22 

152 Ступак 

Валентина Василівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Управління 

діяльністю 

закладів освіти в 

контексті 

ринкових відносин 

30/1 25.02.2022 0589/22 

153 Думенко 

Людмила Григорівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Управління 

діяльністю 

закладів освіти в 

контексті 

ринкових відносин 

30/1 25.02.2022 0590/22 

154 Чинякова 

Маргарита 

Костянтинівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Управління 

діяльністю 

закладів освіти в 

контексті 

ринкових відносин 

30/1 25.02.2022 0591/22 

155 Хоминець 

Тетяна Іванівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Управління 

діяльністю 

закладів освіти в 

контексті 

ринкових відносин 

30/1 25.02.2022 0592/22 



156 Примаченко 

Валерій Степанович 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інноваційні 

процеси у 

системному 

розвитку 

позашкільної 

освіти 

150/5 15.03.2022 СВ 0057 

157 Прудько 

Віктор Олександрович 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інноваційні 

процеси у 

системному 

розвитку 

позашкільної 

освіти 

150/5 15.03.2022 СВ 0058 

158 Ярешко 

Олена Сергіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інноваційні 

процеси у 

системному 

розвитку 

позашкільної 

освіти 

150/5 15.03.2022 СВ 0059 

159 Приданніков 

Денис Борисович 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інноваційні 

процеси у 

системному 

розвитку 

позашкільної 

освіти 

150/5 15.03.2022 СВ 0060 

160 Піщанська 

Ольга Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інноваційні 

процеси у 

системному 

розвитку 

150/5 15.03.2022 СВ 0061 



позашкільної 

освіти 

161 Володченко 

Людмила Василівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інноваційні 

процеси у 

системному 

розвитку 

позашкільної 

освіти 

150/5 15.03.2022 СВ 0062 

162 Станкевич 

Валентина Леонідівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Імплементація 

засад нової 

редакції БКДО в 

практику 

музичного 

виховання у ЗДО 

120/4 15.03.2022 СВ 0063 

163 Вертюк 

Світлана Михайлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Імплементація 

засад нової 

редакції БКДО в 

практику 

музичного 

виховання у ЗДО 

120/4 15.03.2022 СВ 0064 

164 Мартинова 

Людмила Олексіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Імплементація 

засад нової 

редакції БКДО в 

120/4 15.03.2022 СВ 0065 



практику 

музичного 

виховання у ЗДО 

165 

Бойко 

Анна Михайлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Імплементація 

засад нової 

редакції БКДО в 

практику 

музичного 

виховання у ЗДО 

120/4 15.03.2022 СВ 0066 

166 Вертелецька 

Вікторія Степанівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Імплементація 

засад нової 

редакції БКДО в 

практику 

музичного 

виховання у ЗДО 

120/4 15.03.2022 СВ 0067 

167 Васілівецька 

Олена Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Імплементація 

засад нової 

редакції БКДО в 

практику 

музичного 

виховання у ЗДО 

120/4 15.03.2022 СВ 0068 



168 Нагорна 

Ірина Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Імплементація 

засад нової 

редакції БКДО в 

практику 

музичного 

виховання у ЗДО 

120/4 15.03.2022 СВ 0069 

169 Осадченко 

Олена Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Імплементація 

засад нової 

редакції БКДО в 

практику 

музичного 

виховання у ЗДО 

120/4 15.03.2022 СВ 0070 

170 Бойко 

Світлана Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Імплементація 

засад нової 

редакції БКДО в 

практику 

музичного 

виховання у ЗДО 

120/4 15.03.2022 СВ 0071 

171 Панченко 

Наталія Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Імплементація 

засад нової 

редакції БКДО в 

практику 

120/4 15.03.2022 СВ 0072 



музичного 

виховання у ЗДО 

172 Чернявська 

Марія Валеріївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Імплементація 

засад нової 

редакції БКДО в 

практику 

музичного 

виховання у ЗДО 

120/4 15.03.2022 СВ 0073 

173 Марченко 

Наталія Вікторівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Імплементація 

засад нової 

редакції БКДО в 

практику 

музичного 

виховання у ЗДО 

120/4 15.03.2022 СВ 0074 

174 Старова 

Наталія Іванівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Імплементація 

засад нової 

редакції БКДО в 

практику 

музичного 

виховання у ЗДО 

120/4 15.03.2022 СВ 0075 



175 Іващенко 

Юлія Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Імплементація 

засад нової 

редакції БКДО в 

практику 

музичного 

виховання у ЗДО 

120/4 15.03.2022 СВ 0076 

176 Вакулік 

Вікторія Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Імплементація 

засад нової 

редакції БКДО в 

практику 

музичного 

виховання у ЗДО 

120/4 15.03.2022 СВ 0077 

177 Герасименко 

Валентина Іванівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

90/3 25.02.2022 СВ 0078 



178 Калитка 

Наталія Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

90/3 25.02.2022 СВ 0079 

179 Плюта 

Ірина Михайлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

90/3 25.02.2022 СВ  0080 

180 Трохименко 

Оксана Павлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

90/3 25.02.2022 СВ 0081 



вихованні 

особистості 

дошкільника 

181 Стрілко 

Наталія Сергіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

90/3 25.02.2022 СВ 0082 

182 Волосок 

Тетяна Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

90/3 25.02.2022 СВ 0083 



183 Бойко 

Ярослава Петрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

90/3 25.02.2022 СВ 0084 

184 Дяченко 

Наталія Олександрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

90/3 25.02.2022 СВ 0085 

185 Петренко 

Олена Євгеніївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

90/3 25.02.2022 СВ 0086 



вихованні 

особистості 

дошкільника 

186 Серга 

Тамара Віталіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

90/3 25.02.2022 СВ 0087 

187 Дахно 

Тетяна Петрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

90/3 25.02.2022 СВ 0088 



188 Рибалко 

Галина Петрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

90/3 25.02.2022 СВ 0089 

189 Пузік 

Світлана Олексіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

90/3 25.02.2022 СВ 0090 

190 Березан 

Анна Водимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

90/3 25.02.2022 СВ  0091 



вихованні 

особистості 

дошкільника 

191 Краснікова 

Олена Федорівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

90/3 25.02.2022 СВ 0092 

192 Чмут 

Людмила Василівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

90/3 25.02.2022 СВ 0093 



193 Довженко Світлана 

Іванівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Мистецький 

простір Нової 

української школи 

30/1 03.06.2022 0593/22 

194 Зоц Олена 

Олександрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Мистецький 

простір Нової 

української школи 

30/1 03.06.2022 0594/22 

195 Ямпольська Наталія 

Анатоліївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Мистецький 

простір Нової 

української школи 

30/1 03.06.2022 0595/22 

196 Сидоренко Людмила 

Олександрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Мистецький 

простір Нової 

української школи 

30/1 03.06.2022 0596/22 

197 Борисенко Ігор 

Анатолійович 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Мистецький 

простір Нової 

української школи 

30/1 03.06.2022 0597/22 

198 Ікальчик Олег 

Миколайович 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Мистецький 

простір Нової 

української школи 

30/1 03.06.2022 0598/22 

199 Терещенко Наталія 

Анатоліївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Мистецький 

простір Нової 

української школи 

30/1 03.06.2022 0599/22 



200 Максименко Інна 

Юріївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Новітні практики 

при формуванні 

дослідницьких 

навичок учнів з 

хімії 

30/1 03.06.2022 0600/22 

201 Клочкова Ольга 

Анатоліївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Новітні практики 

при формуванні 

дослідницьких 

навичок учнів з 

хімії 

30/1 03.06.2022 0601/22 

202 Коломицева Людмила 

Петрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Новітні практики 

при формуванні 

дослідницьких 

навичок учнів з 

хімії 

30/1 03.06.2022 0602/22 

203 Цирень Лідія 

Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Новітні практики 

при формуванні 

дослідницьких 

навичок учнів з 

хімії 

30/1 03.06.2022 0603/22 



204 Черняк Тетяна 

Михайлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Новітні практики 

при формуванні 

дослідницьких 

навичок учнів з 

хімії 

30/1 03.06.2022 0604/22 

205 Філанчук Світлана 

Валентинівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Новітні практики 

при формуванні 

дослідницьких 

навичок учнів з 

хімії 

30/1 03.06.2022 0605/22 

206 Москаленко Олег 

Вадимович 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Новітні практики 

при формуванні 

дослідницьких 

навичок учнів з 

хімії 

30/1 03.06.2022 0606/22 

207 Швидко Олена 

Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Новітні практики 

при формуванні 

дослідницьких 

навичок учнів з 

хімії 

30/1 03.06.2022 0607/22 



208 Клименко Наталія 

Юріївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Новітні практики 

при формуванні 

дослідницьких 

навичок учнів з 

хімії 

30/1 03.06.2022 0608/22 

209 Трофименко Валентина 

Іванівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Новітні практики 

при формуванні 

дослідницьких 

навичок учнів з 

хімії 

30/1 03.06.2022 0609/22 

210 Зеленкова Інна 

Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Конструктивне 

спілкування у 

професійній сфері 

30/1 04.06.2022 0610/22 

211 Гармаш Олена 

Анатоліївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Конструктивне 

спілкування у 

професійній сфері 

30/1 04.06.2022 0611/22 

212 Сірик Оксана 

Валеріївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Науково-

методична робота 

у забезпеченні 

процесів розвитку 

в позашкільній 

освіті 

30/1 04.06.2022 0612/22 



213 

Примак Ірина 

Григорівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Науково-

методична робота 

у забезпеченні 

процесів розвитку 

в позашкільній 

освіті 

30/1 04.06.2022 0613/22 

214 

Наконечна Ірина 

Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Науково-

методична робота 

у забезпеченні 

процесів розвитку 

в позашкільній 

освіті 

30/1 04.06.2022 0614/22 

215 Гриценко Тетяна 

Євгенівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Виховна робота у 

сучасному закладі 

середньої освіти 

30/1 04.06.2022 0615/22 

216 Сардак Надія 

Олексіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Виховна робота у 

сучасному закладі 

середньої освіти 

30/1 04.06.2022 0616/22 

217 Дигал Оксана Сергіївна дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Виховна робота у 

сучасному закладі 

середньої освіти 

30/1 04.06.2022 0617/22 



218 Костриця Наталія 

Михайлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Виховна робота у 

сучасному закладі 

середньої освіти 

30/1 04.06.2022 0618/22 

219 Харченко Світлана 

Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Виховна робота у 

сучасному закладі 

середньої освіти 

30/1 04.06.2022 0619/22 

220 Семенова Марина 

Валентинівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Виховна робота у 

сучасному закладі 

середньої освіти 

30/1 04.06.2022 0620/22 

221 Євтушенко Олена 

Олександрівна  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

інклюзивного 

середовища у 

закладі освіти 

30/1 04.06.2022 0621/22 

222 Киреєв Ігор 

Анатолійович 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

інклюзивного 

середовища у 

закладі освіти 

30/1 04.06.2022 0622/22 

223 Мартиненко Юлія 

Миколаївн 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

інклюзивного 

середовища у 

закладі освіти 

30/1 04.06.2022 0623/22 



224 Петруня Вікторія 

Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

інклюзивного 

середовища у 

закладі освіти 

30/1 04.06.2022 0624/22 

225 Потороча Геннадій 

Миколайович 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

інклюзивного 

середовища у 

закладі освіти 

30/1 04.06.2022 0625/22 

226 Толочко Наталія 

Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

інклюзивного 

середовища у 

закладі освіти 

30/1 04.06.2022 0626/22 

227 Поводиренко 

Валентина Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

інклюзивного 

середовища у 

закладі освіти 

30/1 04.06.2022 0627/22 

228 Чуб Світлана Павлівна  дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

інклюзивного 

середовища у 

закладі освіти 

30/1 04.06.2022 0628/22 



229 Градобик Алла 

Олексіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

інклюзивного 

середовища у 

закладі освіти 

30/1 04.06.2022 0629/22 

230 Кропіна Олена 

Станіславівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

інклюзивного 

середовища у 

закладі освіти 

30/1 04.06.2022 0630/22 

231 Білоусенко Валентина 

Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

інклюзивного 

середовища у 

закладі освіти 

30/1 04.06.2022 0631/22 

232 Бублик Тетяна 

Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

інклюзивного 

середовища у 

закладі освіти 

30/1 04.06.2022 0632/22 

233 Баксічева Ірина 

Станіславівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

інклюзивного 

середовища у 

закладі освіти 

30/1 04.06.2022 0633/22 



234 Рибалко Галина 

Петрівна   

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

інклюзивного 

середовища у 

закладі освіти 

30/1 04.06.2022 0634/22 

235 Савченко Ірина 

Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

інклюзивного 

середовища у 

закладі освіти 

30/1 04.06.2022 0635/22 

236 Левченко  

Тамара Петрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 04.06.2022 0636/22 

237 Стрілець  

Алла Михайлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

30/1 04.06.2022 0637/22 



умовах 

інклюзивної освіти 

238 Бояринова Валентина 

Олександрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 04.06.2022 0638/22 

239 Малюга Вікторія 

Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 04.06.2022 0639/22 

240 Куль Людмила 

Михайлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

30/1 04.06.2022 0640/22 



потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

241 Хорєва Валентина 

Станіславівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 04.06.2022 0641/22 

242 Степанюк Олена 

Станіславівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 04.06.2022 0642/22 

243 Крапив’янська 

Людмила Вікторівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

30/1 04.06.2022 0643/22 



освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

244 Осталецька Юлія 

Петрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 04.06.2022 0644/22 

245 

Лисиця Оксана 

Анатоліївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 04.06.2022 0645/22 



246 Ступак Валентина 

Василівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 04.06.2022 0646/22 

247 Веркасова Олена 

Іванівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 04.06.2022 0647/22 

248 Вітько Вікторія 

Григорівна  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

30/1 04.06.2022 0648/22 



умовах 

інклюзивної освіти 

249 Киричок Софія 

Григорівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 04.06.2022 0649/22 

250 Думенко Людмила 

Григорівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 04.06.2022 0650/22 

251 Чинякова Маргарита 

Костянтинівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

30/1 04.06.2022 0651/22 



потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

252 Волосок Ірина 

Олександрівна 

очна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Сучасні тенденції 

розвитку 

хореографічної 

освіти України: 

теорія та практика 

30/1 10.06.2022 0652/22 

253 Вергун Інна 

Володимирівна 

очна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Сучасні тенденції 

розвитку 

хореографічної 

освіти України: 

теорія та практика 

30/1 10.06.2022 0653/22 

254 Дудка Тетяна Іванівна очна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Сучасні тенденції 

розвитку 

хореографічної 

освіти України: 

теорія та практика 

30/1 10.06.2022 0654/22 

255 Кудра Лариса 

Анатоліївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

освітнього процесу 

в умовах НУШ 

30/1 10.06.2022 0655/22 



256 Штепура Валентина 

Іванівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

освітнього процесу 

в умовах НУШ 

30/1 10.06.2022 0656/22 

257 Олешко Людмила 

Василівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

освітнього процесу 

в умовах НУШ 

30/1 10.06.2022 0657/22 

258 Писаренко Тамара 

Олексіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

освітнього процесу 

в умовах НУШ 

30/1 10.06.2022 0658/22 

259 Ікальчик Антоніна 

Петрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

освітнього процесу 

в умовах НУШ 

30/1 10.06.2022 0659/22 

260 Шевельова Світлана 

Анатоліївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

освітнього процесу 

в умовах НУШ 

30/1 10.06.2022 0660/22 

261 Ковтун Олена 

Вячеславівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

освітнього процесу 

в умовах НУШ 

30/1 10.06.2022 0661/22 

262 Шапка Лариса 

Анатоліївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

освітнього процесу 

в умовах НУШ 

30/1 10.06.2022 0662/22 



263 Фурмановська Тетяна 

Григорівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

освітнього процесу 

в умовах НУШ 

30/1 10.06.2022 0663/22 

264 Слепченко Оксана 

Олексіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

освітнього процесу 

в умовах НУШ 

30/1 10.06.2022 0664/22 

265 Лозка Наталія 

Михайлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

освітнього процесу 

в умовах НУШ 

30/1 10.06.2022 0665/22 

266 Байрак Вікторія 

Вікторівна  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

освітнього процесу 

в умовах НУШ 

30/1 10.06.2022 0666/22 

267 Кутузова Олена 

Леопольдівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

освітнього процесу 

в умовах НУШ 

30/1 10.06.2022 0667/22 

268 Ярмоленко Людмила 

Григорівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

освітнього процесу 

в умовах НУШ 

30/1 10.06.2022 0668/22 

269 Рожовець Лариса 

Михайлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

освітнього процесу 

в умовах НУШ 

30/1 10.06.2022 0669/22 



270 Олійник Світлана 

Сергіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

освітнього процесу 

в умовах НУШ 

30/1 10.06.2022 0670/22 

271 Дзюба Вікторія 

Віталіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

освітнього процесу 

в умовах НУШ 

30/1 10.06.2022 0671/22 

272 Думенко Людмила 

Григорівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

освітнього процесу 

в умовах НУШ 

30/1 10.06.2022 0672/22 

273 Чинякова Маргарита 

Костянтинівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Організація 

освітнього процесу 

в умовах НУШ 

30/1 10.06.2022 0673/22 

274 Штайнеккер Оксана 

Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дидактичні 

особливості 

навчання 

історичної та 

громадянської 

галузі в НУШ 

30/1 17.06.2022 0674/22 

275 Бабич Юлія Василівна дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дидактичні 

особливості 

навчання 

історичної та 

30/1 17.06.2022 0675/22 



громадянської 

галузі в НУШ 

276 Прудько В’ячеслав 

Олександрович 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дидактичні 

особливості 

навчання 

історичної та 

громадянської 

галузі в НУШ 

30/1 17.06.2022 0676/22 

277 Ісаєнко Валентина 

Михайлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дидактичні 

особливості 

навчання 

історичної та 

громадянської 

галузі в НУШ 

30/1 17.06.2022 0677/22 

278 Крапивний Ярослав 

Миколайович 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дидактичні 

особливості 

навчання 

історичної та 

громадянської 

галузі в НУШ 

30/1 17.06.2022 0678/22 



279 Лесик Людмила 

Василівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дидактичні 

особливості 

навчання 

історичної та 

громадянської 

галузі в НУШ 

30/1 17.06.2022 0679/22 

280 Лейберова Оксана 

Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дидактичні 

особливості 

навчання 

історичної та 

громадянської 

галузі в НУШ 

30/1 17.06.2022 0680/22 

281 Гінда Майя Анатоліївна очна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Функціонування 

біологічних систем 

на клітинному 

рівні (частина 2) 

30/1 17.06.2022 0681/22 

282 Куровська Тетяна 

Олексіївна 

очна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Функціонування 

біологічних систем 

на клітинному 

рівні (частина 2) 

30/1 17.06.2022 0682/22 



283 Кедров Борис 

Юрійович 

очна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Функціонування 

біологічних систем 

на клітинному 

рівні (частина 2) 

30/1 17.06.2022 0683/22 

284 Кузьменко Ганна 

Павлівна 

очна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Функціонування 

біологічних систем 

на клітинному 

рівні (частина 2) 

30/1 17.06.2022 0684/22 

285 Лобань Лариса 

Олексіївна 

очна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Функціонування 

біологічних систем 

на клітинному 

рівні (частина 2) 

30/1 17.06.2022 0685/22 

286 Гавій Валентина 

Миколаївна 

очна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Функціонування 

біологічних систем 

на клітинному 

рівні (частина 2) 

30/1 17.06.2022 0686/22 

287 Коваленко Світлана 

Олександрівна  

очна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Функціонування 

біологічних систем 

на клітинному 

рівні (частина 2) 

30/1 17.06.2022 0687/22 



288 Сахно 

Лілія Іванівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

120/4 17.06.2022 СВ 0094 

289 Полуботько  

Лариса Борисівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

120/4 17.06.2022 СВ 0095 

290 

Далека  

Тетяна Сергіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

120/4 17.06.2022 СВ 0096 



вихованні 

особистості 

дошкільника 

291 

Пономаренко  

Юлія Михайлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

120/4 17.06.2022 СВ 0097 

292 Недоля  

Наталія Миколаївна  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

120/4 17.06.2022 СВ 0098 



293 Сахно  

Лариса Миколаївна  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

120/4 17.06.2022 СВ 0099 

294 Фонталіна  

Юлія Григорівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

120/4 17.06.2022 СВ 0100 

295 Михайленко  

Ольга Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

120/4 17.06.2022 СВ 0101 



вихованні 

особистості 

дошкільника 

296 Богомоленко  

Олена Петрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

120/4 17.06.2022 СВ 0102 

297 Бондаренко  

Оксана Вікторівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

120/4 17.06.2022 СВ 0103 



298 Волик  

Катерина Олексіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

120/4 17.06.2022 СВ 0104 

299 Вергун  

Інна Анатоліївна  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

120/4 17.06.2022 СВ 0105 

300 Гавриляко  

Юлія Віталіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

120/4 17.06.2022 СВ 0106 



вихованні 

особистості 

дошкільника 

301 Бублик  

Лілія Валеріївна  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

120/4 17.06.2022 СВ 0107 

302 Кравченко  

Олена Вікторівна  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

120/4 17.06.2022 СВ 0108 



303 Павленко  

Оксана Вячеславівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

120/4 17.06.2022 СВ 0109 

304 Мітасова  

Олена Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

120/4 17.06.2022 СВ 0110 

305 Гейко  

Світлана Миколаївна  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

120/4 17.06.2022 СВ 0111 



вихованні 

особистості 

дошкільника 

306 Грабар 

Лариса Євгеніївна  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

120/4 17.06.2022 СВ 0112 

307 Бойко  

Олена Анатоліївна  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

120/4 17.06.2022 СВ 0113 



308 Шкурат  

Валентина 

Олександрівна  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

120/4 17.06.2022 СВ 0114 

309 Євлашевська  

Тетяна Сергіївна  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

вихованні 

особистості 

дошкільника 

120/4 17.06.2022 СВ 0115 

310 Щербак  

Лілія Петрівна  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Реалізація 

основних завдань і 

положень Базового 

компоненту 

дошкільної освіти 

у розвитку і 

120/4 17.06.2022 СВ 0116 



вихованні 

особистості 

дошкільника 

311 Подковирін Дмитро 

Володимирович 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інноваційні моделі 

художньо-

освітнього 

простору 

мистецького 

навчального 

закладу 

30/1 24.06.2022 0688/22 

312 Дєдкова Ірина 

Станіславівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інноваційні моделі 

художньо-

освітнього 

простору 

мистецького 

навчального 

закладу 

30/1 24.06.2022 0689/22 

313 Ровенчин Катерина 

Віталіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інноваційні моделі 

художньо-

освітнього 

простору 

мистецького 

30/1 24.06.2022 0690/22 



навчального 

закладу 

314 Черв’якова Анастасія 

Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інноваційні моделі 

художньо-

освітнього 

простору 

мистецького 

навчального 

закладу 

30/1 24.06.2022 0691/22 

315 

Шевченко Олена 

Леонідівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інноваційні моделі 

художньо-

освітнього 

простору 

мистецького 

навчального 

закладу 

30/1 24.06.2022 0692/22 

316 

Євсович Сергій 

Валерійович  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інноваційні моделі 

художньо-

освітнього 

простору 

мистецького 

30/1 24.06.2022 0693/22 



навчального 

закладу 

317 Євсович Наталія 

Олександрівна  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інноваційні моделі 

художньо-

освітнього 

простору 

мистецького 

навчального 

закладу 

30/1 24.06.2022 0694/22 

318 Шапірко Віктор 

Миколайович  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інноваційні моделі 

художньо-

освітнього 

простору 

мистецького 

навчального 

закладу 

30/1 24.06.2022 0695/22 

319 Беспалова Валентина 

Анатоліївна  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Формування 

математичної 

компетентності в 

процесі 

розв’язування 

30/1 01.07.2022 0696/22 



задач з 

параметрами 

320 Кривець Оксана 

Василівна  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Формування 

математичної 

компетентності в 

процесі 

розв’язування 

задач з 

параметрами 

30/1 01.07.2022 0697/22 

321 Хоменко Тамара 

Олексіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Формування 

математичної 

компетентності в 

процесі 

розв’язування 

задач з 

параметрами 

30/1 01.07.2022 0698/22 

322 Лазаренко Альона 

Анатоліївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Формування 

математичної 

компетентності в 

процесі 

розв’язування 

30/1 01.07.2022 0699/22 



задач з 

параметрами 

323 Свіріна Ірина 

Анатоліївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Формування 

математичної 

компетентності в 

процесі 

розв’язування 

задач з 

параметрами 

30/1 01.07.2022 0700/22 

324 Луцик Юлія 

Михайлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Формування 

математичної 

компетентності в 

процесі 

розв’язування 

задач з 

параметрами 

30/1 01.07.2022 0701/22 

325 Качанова Любов 

Іванівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Формування 

математичної 

компетентності в 

процесі 

розв’язування 

30/1 01.07.2022 0702/22 



задач з 

параметрами 

326 Бойваленко Тетяна 

Віталіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Формування 

математичної 

компетентності в 

процесі 

розв’язування 

задач з 

параметрами 

30/1 01.07.2022 0703/22 

327 Нахаєва Ірина 

Андріївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Формування 

математичної 

компетентності в 

процесі 

розв’язування 

задач з 

параметрами 

30/1 01.07.2022 0704/22 

328 Заболотній Олександр 

Анатолійович 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Формування 

математичної 

компетентності в 

процесі 

розв’язування 

30/1 01.07.2022 0705/22 



задач з 

параметрами 

329 Симан Світлана 

Михайлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Формування 

математичної 

компетентності в 

процесі 

розв’язування 

задач з 

параметрами 

30/1 01.07.2022 0706/22 

330 Бугаєць Наталія 

Олександрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Формування 

математичної 

компетентності в 

процесі 

розв’язування 

задач з 

параметрами 

30/1 01.07.2022 0707/22 

331 Чорненька Олена 

Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Формування 

математичної 

компетентності в 

процесі 

розв’язування 

30/1 01.07.2022 0708/22 



задач з 

параметрами 

332 Варущик Наталія 

Павлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Формування 

математичної 

компетентності в 

процесі 

розв’язування 

задач з 

параметрами 

30/1 01.07.2022 0709/22 

333 Богдан Олександра 

Євгенівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Формування 

математичної 

компетентності в 

процесі 

розв’язування 

задач з 

параметрами 

30/1 01.07.2022 0710/22 

334 Месропян Олена 

Анатоліївна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Протидія булінгу у 

закладі освіти 

30/1 01.10.2022 0711/22 



335 Жадько Юлія 

Григорівна- 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Протидія булінгу у 

закладі освіти 

30/1 01.10.2022 0712/22 

336 
Дворська Вікторія 

Віталіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Протидія булінгу у 

закладі освіти 

30/1 01.10.2022 0713/22 

337 
Наконечна Ірина 

Володимирівна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Протидія булінгу у 

закладі освіти 

30/1 01.10.2022 0714/22 

338 Сидоренко Сергій 

Миколайович 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 01.10.2022 0715/22 

339 Даценко Віра 

Михайлівна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

30/1 01.10.2022 0716/22 



потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

340 Харитонова Антоніна 

Вікторівна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 01.10.2022 0717/22 

341 Хоменко Жанна 

Віталіївна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 01.10.2022 0718/22 

342 Рогільова Світлана 

Павлівна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

30/1 01.10.2022 0719/22 



освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

343 Руденко Наталія 

Вікторівна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 01.10.2022 0720/22 

344 Руденко Світлана 

Іванівна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 01.10.2022 0721/22 



345 Федоренко Тетяна 

Григорівна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 01.10.2022 0722/22 

346 Біленька Олена 

Вікторівна  

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 01.10.2022 0723/22 

347 Пирог Людмила 

Михайлівна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

30/1 01.10.2022 0724/22 



умовах 

інклюзивної освіти 

348 Лихута Людмила 

Сергіївна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 01.10.2022 0725/22 

349 Апанасенко Олена 

Володимирівна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 01.10.2022 0726/22 

350 Кіндєєва Катерина 

Олександрівна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

30/1 01.10.2022 0727/22 



потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

351 Карабут Вікторія 

Григорівна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 01.10.2022 0728/22 

352 Киричок Борис 

Григорович 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 01.10.2022 0729/22 

353 Носенко Марина 

Анатоліївна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

30/1 01.10.2022 0730/22 



освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

354 Кот Тетяна Миколаївна дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 01.10.2022 0731/22 

355 Панахно Володимир 

Володимирович 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 01.10.2022 0732/22 



356 Кисіль Василь 

Анатолійович 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 01.10.2022 0733/22 

357 Кононенко Надія 

Павлівна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 30.09.2022 0734/22 

358 Левченко Світлана 

Анатоліївна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 30.09.2022 0735/22 



359 Кресан Алла Олексіївна дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 30.09.2022 0736/22 

360 Кресан Жанна 

Володимирівна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 30.09.2022 0737/22 

361 Турчин Ірина 

Анатоліївна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 30.09.2022 0738/22 

362 Раднянко Тетяна 

Володимирівна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

30/1 30.09.2022 0739/22 



певного віку, 

основи андрагогіки 

363 Бондаренко Наталія 

Євгеніївна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 30.09.2022 0740/22 

364 Лівшук Оксана 

Михайлівна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 30.09.2022 0741/22 

365 Чабала Тетяна 

Михайлівна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 30.09.2022 0742/22 



366 Шкор Наталія 

Валентинівна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 30.09.2022 0743/22 

367 Руденко Яна Юріївна дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 30.09.2022 0744/22 

368 Харченко Лариса 

Володимирівна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 30.09.2022 0745/22 

369 Ніжинець Олена 

Володимирівна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

30/1 30.09.2022 0746/22 



певного віку, 

основи андрагогіки 

370 Бабич Віктор 

Олександрович 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 30.09.2022 0747/22 

371 Петрик Юлія 

Володимирівна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 30.09.2022 0748/22 

372 Козубенко Алла 

Миколаївна 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 30.09.2022 0749/22 



373 Миколаєнко Вікторія 

Василівна               

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 08.10.2022 0750/22 

374 Бурльова Марина 

Сергіївна                      

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 08.10.2022 0751/22 

375  Лепьошкіна Оксана 

Вікторівна                

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

30/1 08.10.2022 0752/22 



умовах 

інклюзивної освіти 

376  Шовкун Тетяна 

Миколаївна                      

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 08.10.2022 0753/22 

377  Мазур Наталія 

Павлівна                               

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 08.10.2022 0754/22 

378 Бондаренко Наталія 

Євгеніївна                 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

30/1 08.10.2022 0755/22 



потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

379  Диченко Вікторія 

Володимирівна             

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 08.10.2022 0756/22 

380 Свістов Євгеній 

Васильович                      

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 08.10.2022 0757/22 

381 Кіндєєв Павло 

Вікторович                         

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

30/1 08.10.2022 0758/22 



освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

382 Дорошенко Олеся 

Володимирівна          

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 08.10.2022 0759/22 

383 Вихор Сніжана 

Анатоліївна                   

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 08.10.2022 0760/22 



384 Нещерет Ольга 

Олександрівна                

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 08.10.2022 0761/22 

385 Гомоляко Світлана 

Іванівна                     

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 08.10.2022 0762/22 

386 Сурков Василь 

Миколайович                  

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

30/1 08.10.2022 0763/22 



умовах 

інклюзивної освіти 

387 Коросько Руслана 

Вікторівна                  

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 08.10.2022 0764/22 

388 Наконечна Ірина 

Володимирівна            

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 08.10.2022 0765/22 

389 Кравченко Світлана 

Василівна                

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

30/1 08.10.2022 0766/22 



потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

390 Блоха Людмила 

Володимирівна              

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 08.10.2022 0767/22 

391 Хоменко Тетяна 

Григорівна                     

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Особливості 

розвитку, навчання 

та виховання дітей 

з особливими 

освітніми 

потребами в 

умовах 

інклюзивної освіти 

30/1 08.10.2022 0768/22 

392 Маєвич Тетяна 

Анатоліївна                  

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в Новій 

українській школі 

30/1 14.10.2022 0769/22 



393 Дацько Олена 

Олексіївна                      

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в Новій 

українській школі 

30/1 14.10.2022     0770/22 

394 Кульчицька Людмила 

Миколаївна      

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в Новій 

українській школі 

30/1 14.10.2022 0771/22 

395 Ляшенко Анжеліка 

Олексіївна              

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в Новій 

українській школі 

30/1 14.10.2022 0772/22 

396 Онацька Олена 

Василівна                      

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в Новій 

українській школі 

30/1 14.10.2022 0773/22 

397 Машталір Наталія 

Петрівна                   

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в Новій 

українській школі 

30/1 14.10.2022 0774/22 

398 Федоренко Катерина 

Дмитрівна            

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в Новій 

українській школі 

30/1 14.10.2022 0775/22 

399 Ващенко Світлана 

Григорівна               

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в Новій 

українській школі 

30/1 14.10.2022 0776/22 



400 Лаврінець Наталія 

Василівна                 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в Новій 

українській школі 

30/1 14.10.2022 0777/22 

401 Мохир Ольга 

Олександрівна                 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в Новій 

українській школі 

30/1 14.10.2022 0778/22 

402 Покиньборода Вікторія 

Сергіївна        

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в Новій 

українській школі 

30/1 14.10.2022 0779/22 

403 Бицька Любов 

Володимирівна              

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в Новій 

українській школі 

30/1 14.10.2022 0780/22 

404 Нещерет Любов 

Михайлівна                 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в Новій 

українській школі 

30/1 14.10.2022 0781/22 

405 Сова Леся Юріївна                                  дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в Новій 

українській школі 

30/1 14.10.2022 0782/22 

406 Самоткан Олександра 

Миколаївна        

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в Новій 

українській школі 

30/1 14.10.2022     0783/22 



407 Лобода Антоніна 

Володимирівна          

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інновації в Новій 

українській школі 

30/1 14.10.2022    0784/22 

408 Блінова Ольга Петрівна                          дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 21.10.2022 0785/22 

409 Головач Марина 

Сергіївна                     

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 21.10.2022 0786/22 

410 Куценко Альона 

Анатоліївна                 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 21.10.2022 0787/22 



411 Іващенко Олена 

Григорівна                   

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 21.10.2022 0788/22 

412 Шадура Ірина Петрівна                          дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 21.10.2022 0789/22 

413 Брюховецька Тетяна 

Анатоліївна          

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 21.10.2022 0790/22 

414 Ященко Світлана 

Василівна                   

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

30/1 21.10.2022 0791/22 



певного віку, 

основи андрагогіки 

415 Маркович Вікторія 

Олегівна                  

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 21.10.2022 0792/22 

416 Яхно Олена 

Вячеславівна                       

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 21.10.2022 0793/22 

417 Дмитрієва Людмила 

Валентинівна      

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 21.10.2022 0794/22 



418 Шамрило Оксана 

Григорівна                

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 21.10.2022 0795/22 

419 Большак Наталія 

Олексіївна                  

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 21.10.2022 0796/22 

420  Киричок Тетяна 

Михайлівна                 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 21.10.2022 0797/22 

421  Бабко Наталія 

Михайлівна                     

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

30/1 21.10.2022 0798/22 



певного віку, 

основи андрагогіки 

422 Кривенко Оксана 

Іванівна                      

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 21.10.2022 0799/22 

423 Терещенко Оксана 

Миколаївна              

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 21.10.2022 0800/22 

424 Хандоняк Ірина 

Костянтинівна              

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Психолого-

фізіологічні 

особливості 

здобувачів освіти 

певного віку, 

основи андрагогіки 

30/1 21.10.2022 0801/22 



425 Волосок Тетяна 

Миколаївна              

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Виклики та 

завдання сучасного 

менеджера 

30/1 21.10.2022 0802/22 

426 Петренко Олена 

Євгеніївна               

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Виклики та 

завдання сучасного 

менеджера 

30/1 21.10.2022 0803/22 

427 Серга Тамара 

Віталіївна                     

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Виклики та 

завдання сучасного 

менеджера 

30/1 21.10.2022 0804/22 

428 Сороколіт Оксана 

Віталіївна             

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Виклики та 

завдання сучасного 

менеджера 

30/1 21.10.2022 0805/22 

429 Зозуля Алла Віталіївна                       дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Виклики та 

завдання сучасного 

менеджера 

30/1 21.10.2022 0806/22 

430 Солдатенко Тамара 

Іванівна              

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Виклики та 

завдання сучасного 

менеджера 

30/1 21.10.2022 0807/22 

431 Алєксєєнко Світлана 

Геннадіївна     

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Виклики та 

завдання сучасного 

менеджера 

30/1 21.10.2022 0808/22 



432 Василенко Людмила 

Василівна         

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Виклики та 

завдання сучасного 

менеджера 

30/1 21.10.2022 0809/22 

433 Постнікова Ольга 

Юріївна                 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Виклики та 

завдання сучасного 

менеджера 

30/1 21.10.2022 0810/22 

434 Хандоняк Ірина 

Ігорівна                        

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Базові технології 

соціальної роботи 

фахівця із 

соціальної роботи 

в територіальній 

громаді 

30/1 22.10.2022 0811/22 

435 Вакуленко Світлана 

Миколаївна           

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Базові технології 

соціальної роботи 

фахівця із 

соціальної роботи 

в територіальній 

громаді 

30/1 22.10.2022 0812/22 

436 Бєлов Олег Сергійович                           дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Базові технології 

соціальної роботи 

фахівця із 

соціальної роботи 

30/1 22.10.2022 0813/22 



в територіальній 

громаді 

437 Керімова Сабіна 

Сананівна                    

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Базові технології 

соціальної роботи 

фахівця із 

соціальної роботи 

в територіальній 

громаді 

30/1 22.10.2022 0814/22 

438 Мельниченко Наталія 

Аркадіївна          

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Базові технології 

соціальної роботи 

фахівця із 

соціальної роботи 

в територіальній 

громаді 

30/1 22.10.2022 0815/22 

439 Прокопенко Ганна 

Миколаївна              

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Базові технології 

соціальної роботи 

фахівця із 

соціальної роботи 

в територіальній 

громаді 

30/1 22.10.2022 0816/22 



440 Комісаренко Неля 

Григорівна                

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Базові технології 

соціальної роботи 

фахівця із 

соціальної роботи 

в територіальній 

громаді 

30/1 22.10.2022 0817/22 

441 Жембровська Тетяна 

Василівна             

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Базові технології 

соціальної роботи 

фахівця із 

соціальної роботи 

в територіальній 

громаді 

30/1 22.10.2022 0818/22 

442 Третеніченко Ярослава 

Анатоліївна      

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Базові технології 

соціальної роботи 

фахівця із 

соціальної роботи 

в територіальній 

громаді 

30/1 22.10.2022 0819/22 

443 Зеленська Надія 

Іванівна                       

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Базові технології 

соціальної роботи 

фахівця із 

соціальної роботи 

30/1 22.10.2022 0820/22 



в територіальній 

громаді 

444 Габанець Лариса 

Олександрівна           

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Базові технології 

соціальної роботи 

фахівця із 

соціальної роботи 

в територіальній 

громаді 

30/1 22.10.2022 0821/22 

445 Супруненко Віра 

Василівна                  

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Базові технології 

соціальної роботи 

фахівця із 

соціальної роботи 

в територіальній 

громаді 

30/1 22.10.2022 0822/22 

446 Погребна Оксана 

Анатоліївна               

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Базові технології 

соціальної роботи 

фахівця із 

соціальної роботи 

в територіальній 

громаді 

30/1 22.10.2022 0823/22 



447  Сіора Оксана 

Вікторівна                        

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Базові технології 

соціальної роботи 

фахівця із 

соціальної роботи 

в територіальній 

громаді 

30/1 22.10.2022 0824/22 

448 Павленко Вікторія 

Сергіївна                 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Базові технології 

соціальної роботи 

фахівця із 

соціальної роботи 

в територіальній 

громаді 

30/1 22.10.2022 0825/22 

449 Нейман Наталія 

Василівна                    

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Базові технології 

соціальної роботи 

фахівця із 

соціальної роботи 

в територіальній 

громаді 

30/1 22.10.2022 0826/22 

450 Жалдак Валентина 

Петрівна                 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Базові технології 

соціальної роботи 

фахівця із 

соціальної роботи 

30/1 22.10.2022 0827/22 



в територіальній 

громаді 

451 Жабинець Ніна Іванівна                        дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Базові технології 

соціальної роботи 

фахівця із 

соціальної роботи 

в територіальній 

громаді 

30/1 22.10.2022 0828/22 

452 Шастун Тетяна 

Петрівна                       

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Базові технології 

соціальної роботи 

фахівця із 

соціальної роботи 

в територіальній 

громаді 

30/1 22.10.2022 0829/22 

453 Абрамова Ірина 

Миколаївна                 

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Базові технології 

соціальної роботи 

фахівця із 

соціальної роботи 

в територіальній 

громаді 

30/1 22.10.2022 0830/22 



454 Корольова Оксана 

Василівна                

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Базові технології 

соціальної роботи 

фахівця із 

соціальної роботи 

в територіальній 

громаді 

30/1 22.10.2022 0831/22 

455 Блоха Євгеній 

Володимирович                

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Географія в житті 

людини: де, коли і 

для чого 

30/1 28.10.2022 0832/22 

456 Лелюх Ольга 

Вікторівна                           

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Географія в житті 

людини: де, коли і 

для чого 

30/1 28.10.2022 0833/22 

457 Ніколайчук Лариса 

Петрівна                    

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Географія в житті 

людини: де, коли і 

для чого 

30/1 28.10.2022 0834/22 

458 Баранчук Валентина 

Станіславівна         

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Географія в житті 

людини: де, коли і 

для чого 

30/1 28.10.2022 0835/22 

459 Позднякова Наталія 

Валентинівна          

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Географія в житті 

людини: де, коли і 

для чого 

30/1 28.10.2022 0836/22 



460 Іванова Ірина 

Вячеславівна                      

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Географія в житті 

людини: де, коли і 

для чого 

30/1 28.10.2022 0837/22 

461 Смочко Інна Василівна                             дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Географія в житті 

людини: де, коли і 

для чого 

30/1 28.10.2022 0838/22 

462 Яцишин Світлана 

Володимирівна           

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Географія в житті 

людини: де, коли і 

для чого 

30/1 28.10.2022 0839/22 

463 Клименко Михайло 

Сергійович              

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Географія в житті 

людини: де, коли і 

для чого 

30/1 28.10.2022 0840/22 

464 Мулик Оксана 

Романівна                         

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Географія в житті 

людини: де, коли і 

для чого 

30/1 28.10.2022 0841/22 

465 Лавреха Олександр 

Григорович              

дистанційна 

 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Географія в житті 

людини: де, коли і 

для чого 

30/1 28.10.2022 0842/22 

466 Вакуленко Світлана 

Миколаївна    

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Науково-практичні 

підходи до 

вирішення 

150/5 05.11.2022 СВ 0117 



соціальних 

проблем 

сьогодення 

467 Дідик Юлія Леонідівна                    дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Науково-практичні 

підходи до 

вирішення 

соціальних 

проблем 

сьогодення 

150/5 05.11.2022 СВ 0118 

468 Шайкова Наталія 

Миколаївна        

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Науково-практичні 

підходи до 

вирішення 

соціальних 

проблем 

сьогодення 

150/5 05.11.2022 СВ 0119 

469 Фатюк Генувефа  

Олексіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Теорія та методика 

музичного 

мистецтва 

60/2 16.11.2022 СВ 0120 

470 Кутик Ірина  

Геннадіївна  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Теорія та методика 

музичного 

мистецтва 

60/2 16.11.2022 СВ 0121 



471 Кардаш Діана  

Сергіївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Теорія та методика 

музичного 

мистецтва 

60/2 16.11.2022 СВ 0122 

472 Галоп Тетяна  

Юріївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Теорія та методика 

музичного 

мистецтва 

60/2 16.11.2022 СВ 0123 

473 Резан Лариса  

Іванівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Теорія та методика 

музичного 

мистецтва 

60/2 16.11.2022 СВ 0124 

474 Подковирін Дмитрій  

Володимирович 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Теорія та методика 

музичного 

мистецтва 

60/2 16.11.2022 СВ 0125 

475 Карпенко Віталій  

Васильович 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Теорія та методика 

музичного 

мистецтва 

60/2 16.11.2022 СВ 0126 

476 Маценко Галина 

Іванівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Теорія та методика 

музичного 

мистецтва 

60/2 16.11.2022 СВ 0127 

477 Дягель Людмила 

Станіславівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Теорія та методика 

музичного 

мистецтва 

60/2 16.11.2022 СВ 0128 



478 Апостол Ольга 

Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Теорія та методика 

музичного 

мистецтва 

60/2 16.11.2022 СВ 0129 

479 Шапоренко Тетяна 

Павлівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Теорія та методика 

музичного 

мистецтва 

60/2 16.11.2022 СВ 0130 

480 Щербина Лілія 

Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Теорія та методика 

музичного 

мистецтва 

60/2 16.11.2022 СВ 0131 

481 Гусейнова Лариса 

Василівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Теорія та методика 

музичного 

мистецтва 

60/2 16.11.2022 СВ 0132 

482 Спіліоті Тетяна  

Олександрівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Теорія та методика 

музичного 

мистецтва 

60/2 16.11.2022 СВ 0133 

483 Мєдвєдєва Валентина 

Володимирівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Теорія та методика 

музичного 

мистецтва 

60/2 16.11.2022 СВ 0134 

484 Мазун Наталія 

Андріївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Використання 

комплексу 

30/1 18.11.2022 0843/22 



історичних джерел 

на уроках історії 

485 Цинковська Марина 

Олексіївна  

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Використання 

комплексу 

історичних джерел 

на уроках історії 

30/1 18.11.2022 0844/22 

486 Андрєєва Тетяна 

Вікторівна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Використання 

комплексу 

історичних джерел 

на уроках історії 

30/1 18.11.2022 0845/22 

487 Мицик Лариса 

Миколаївна 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Використання 

комплексу 

історичних джерел 

на уроках історії 

30/1 18.11.2022 0846/22 

488 Желіба Олександр 

Володимирович 

дистанційна за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Використання 

комплексу 

історичних джерел 

на уроках історії 

30/1 18.11.2022 0847/22 

 


