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№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по-

батькові 

Посада, 

який 

предмет 

викладає 

Рік 

атеста

ції 

Тема, напрям Форма Види навчання Обсяг, 

тривалість 

Суб’єкти Строки Вартість Обсяг, год. 

1. Тимощенко

Наталія 

Петрівна 

директор 

закладу, 

вчитель 

біології 

2020 «Школа та громада 

для дитини» 

 

Мовленнєва, 

цифрова, 

комунікаційна, 

інклюзивна, 

емоційно-етична 

компетентність 

 

«Домедична 

допомога» 

 

Розвиток 

професійних 

інституційна 

(дистанційна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

інституційна 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

 

 

 

 

 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

платформа 

«Prometheus» 

 

 

 

 

 

 

 

 

платформа 

впро-

довж 

2022 

року 

 

 

 

 

 

 

впро-

довж 

2022 

безкош-

товно 

 

 

 

 

 

 

 

 

безкош-

18 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



компетентностей ( 

знання навчального 

предмета, фахових 

методик, технологій) 

(дистанційна) кваліфікації 

 

- 

EdEra 

 

року товно 

 

3 год 

2. Євмененко 

Тетяна 

Григорівна 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи, 

вчитель 

географії 

2021 Практикум для 

директорів та завучів 

«Управління 

щколою» 

 

Розвиток 

управлінської 

компетентності 

інституційна 

(дистанційна) 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

– платформа 

EdEra 

впро-

довж 

2022 

року 

безкош-

товно 

30 год 

3. Помаз 

Ганна 

Віталіївна 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи, 

рос. мова, 

укр.мова, 

укр.літ. 

2021 Практикум для 

директорів та завучів 

«Управління 

щколою» 

 

Розвиток 

управлінської 

компетентності 

інституційна 

(дистанційна) 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

- платформа 

EdEra 

впро-

довж 

2022 

року 

безкош-

товно 

30 год 

4. Кочанова 

Оксана 

Анатолі-

ївна 

вчитель 

інформати-

ки, трудо-

вого навчан-

ня, фізичної 

культури 

2021 «НУШ: перехід на 

наступний рівень» 

 

Розвиток 

професійних 

компетентностей 

 ( знання навчального 

предмета, фахових 

методик, технологій) 

інституційна 

(дистанційна) 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

- Чернігівський 

обласний 

інститут  

після 

дипломної 

педагогічної 

освіти імені  

Ушинського 

впро-

довж 

2022року 

безкош-

товно 

30 год 

5. Євмененко 

Інна 

вчитель 

початкових 

2017 «Стартуємо до 

успішної школи» 

інституційна навчання за 

програмою 

- платформа 

«Prometheus» 

впро-

довж 

безкош- 30 год 



Михайлів-

на 

класів 

  

Розвиток 

професійних  

компетентностей 

(знання   навчального 

предмета,фахових 

методик,технологій) 

(дистанційна) 

підвищення 

кваліфікації  

2022 року товно 

6. Степанчен-

ко  Світлана          

Іванівна 

вчитель  

початкових    

класів 

 2019 «Оцінювання без 

знецінювання» 

 

Розвиток 

професійних  

компетентностей 

(знання   навчального 

предмета,фахових 

методик,технологій) 

 інституційна     

(дистанційна) 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

  _ платформа 

EdEra 

впро-

довж 

2022року 

безкош-

товно 

 30год 

7. Кудіна 

Тетяна 

Іванівна 

вчитель 

біології, 

обр.мис-ва, 

муз. мис-ва, 

трудове 

навчання 

2020 Розвиток 

професійних 

компетентностей 

 ( знання навчального 

предмета, фахових 

методик, технологій) 

очна (денна) навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

    10 Чернігівський 

обласний 

інститут  

після 

дипломної 

педагогічної 

освіти імені  

Ушинського 

21.02 по 

25.02.22 

 

28.02 по 

04.03.22 

безкош-

товно 

60 год 

8. Лисенко 

Олександр 

Олександ-

рович 

вчитель 

історії  та 

право-

знавства, 

грома-

дянської 

2021 «Медіаграмотність 

для освітян» . 

 

Використання 

інформаційно-

інституційна 

(дистанційна) 

 

навчання 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

     - платформа 

Prometheus 

впро-

довж 

2022 

року 

безкош-

товно 

60 год 



освіти комунікативних  та 

цифрових технологій  

в освітньому процесі,  

включаючи 

електронне навчання, 

інформаційну та 

кібернетичну безпеку 

9. Коробко         

Олена                 

Іванівна 

вчитель       

початкових    

класів 

2018 Розвиток 

професійних 

компетентностей 

 ( знання навчального 

предмета, фахових 

методик, технологій) 

 

очна (денна) навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

    5 Чернігівський 

обласний 

інститут  

після 

дипломної 

педагогічної 

освіти імені  

Ушинського 

впро-

довж 

2022 

року 

безкош-

товно 

30 год 

10. Населевець 

Михайло 

Миколайо-

вич 

вчитель 

математи-

ки, фізики, 

трудового 

навчання 

2021 «Медіаграмотність 

для освітян». 

 

Використання 

інформаційно-

комунікативних  та 

цифрових технологій  

в освітньому процесі,  

включаючи 

електронне навчання, 

інформаційну та 

кібернетичну безпеку 

інституційна 

(дистанційна) 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

    - платформа 

Prometheus 

впро-

довж 

2022 

року 

безкош-

товно 

60 год 

11. Цирулік 

Олена 

Іванівна 

вчитель 

зарубіжної 

літератури, 

української 

мови та 

літератури 

2021 «Медіаграмотність 

для освітян». 

 

Використання 

інформаційно-

комунікативних  та 

інституційна 

(дистанційна) 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

  - платформа 

Prometheus 

впро-

довж 

2022 

року 

безкош-

товно 

60 год 



цифрових технологій  

в освітньому процесі,  

включаючи 

електронне навчання, 

інформаційну та 

кібернетичну безпеку 

12. Степан-

ченко 

Валентина 

Борисівна 

вчитель 

української 

мови та 

літератури 

2019 «Медіаграмотність 

для освітян». 

 

Використання 

інформаційно-

комунікативних  та 

цифрових технологій  

в освітньому процесі,  

включаючи 

електронне навчання, 

інформаційну та 

кібернетичну безпеку 

інституційна 

(дистанційна) 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

- платформа 

Prometheus 

впро-

довж 

2022 

року 

безкош-

товно 

60 год 

13. Шакун 

Олена 

Петрівна 

педагог-

організатор 

 

2008 «Протидія та 

попередження 

булінгу (цькуванню) 

в закладах освіти» 

 

Мовленнєва, 

цифрова, 

комунікаційна, 

інклюзивна, 

емоційно-етична 

компетентність 

інституційна 

(дистанційна) 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

- платформа 

Prometheus 

впро-

довж 

2022 

року 

безкош-

товно 

80 год 

14. Васильєва 

Наталія 

Іванівна 

 вихователь     

ГПД,                  

бібліотекар 

 2019 «Критичне мислення 

для освітян» 

 

інституційна 

(дистанційна) 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

- EdЕra впро-

довж 

2022 

року 

безкош-

товно 
30 год 



Розвиток 

професійних 

компетентностей 

( знання навчального 

предмета, фахових 

методик, технологій) 

15. Лось Олена 

Михайлівна 

вчитель 

хімії 

2021 «Медіаграмотність 

для освітян». 

 

Використання 

інформаційно-

комунікативних  та 

цифрових технологій  

в освітньому процесі,  

включаючи 

електронне навчання, 

інформаційну та 

кібернетичну безпеку 

інституційна 

(дистанційна) 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

    - платформа 

Prometheus 

впро-

довж 

2022 

року 

безкош-

товно 

60 год 

16. Федоров 

Сергій 

Семенович 

вчитель 

фізкуль-

тури 

2017 «Медіаграмотність 

для освітян» . 

 

Використання 

інформаційно-

комунікативних  та 

цифрових технологій  

в освітньому процесі,  

включаючи 

електронне навчання, 

інформаційну та 

кібернетичну безпеку 

інституційна 

(дистанційна) 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

    - платформа 

Prometheus 

впро-

довж 

2022 

року 

безкош-

товно 

60 год 

17. Приліпко 

Валентина 

вчитель 

початкових 

2020 «Стартуємо до 

успішно школи» 

інституційна 

(дистанційна) 

навчання     - платформа 

Prometheus 
впро-

довж 

безкош-

товно 

30 год 



Володими-

рівна 

класів 

 

Розвиток 

професійних 

компетентностей 

(знання навчального 

предмета, фахових 

методик, технологій) 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

2022 

року 

18. Кривенко 

Дмитро 

Григорович 

вчитель 

англійської 

мови 

2017 «Англійська для 

вчителів НУШ» . 

 

Розвиток 

професійних 

компетентностей 

(знання навчального 

предмета, фахових 

методик, технологій) 

інституційна 

(дистанційна) 

навчання 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

    - платформа  

EdЕra 
впро-

довж 

2022 

року 

безкош-

товно 

20 год 

19. Заяць Віра 

Степанівна 

вчитель 

математи- 

ки, 

практичний 

психолог 

2017 «Діалог та медіація. 

Шлях до 

порозуміння» 

 

Мовленнєва, 

цифрова, 

комунікаційна, 

інклюзивна, 

емоційно-етична 

компетентність 

інституційна 

(дистанційна) 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

– платформа 

«Prometheus» 

впро-

довж 

2022 

року 

безкош-

товно 

30 год 

20. Приліпко 

Дарина 

Валеріївна 

вихователь 

по підвозу 

- «Стартуємо до 

успішної школи». 

 

Розвиток 

інституційна 

(дистанційна) 

навчання 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

  - платформа  

«Prometheus» 

впро-

довж 

2022 

року 

безкош-

товно 

30год 



професійних 

компетентностей 

(знання навчального 

предмета, фахових 

методик, технологій) 

21. Тишик 

Вероніка 

Олексіївна 

керівник 

гуртка 

-  «Медіаграмотність 

для освітян» . 

 

Використання 

інформаційно-

комунікативних  та 

цифрових технологій  

в освітньому процесі,  

включаючи 

електронне навчання, 

інформаційну та 

кібернетичну безпеку 

інституційна 

(дистанційна) 

навчання 

за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

   - платформа 

Prometheus 

впро-

довж 

2022 

року 

безкош-

товно 

60 год 

 


