
 



4.  Яценко Віталій 

Васильович 

Керівника 

гуртка 

Уміння застосовувати 

інструменти, форми та 

методи інформаційно-

методичної та 

організаційно-масової 

роботи в мовах 

змішаного та 

дистанційного 

навчання 

Дистанційна  За програмою педагогічної 

майстерні на тему 

«Територія креативних 

ідей» 

5 

год/0,16 

кредиту 

ЄКТС 

КУ 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

27.05.

2021  

Безоплатний 

характер  

5. Яценко Віталій 

Васильович 

Керівника 

гуртка 

Система підготовки 

педагогів 

позашкільної освіти у 

сучасних умовах 

Дистанційно  Міжнародна конференція 

«Система підготовки 

педагогів позашкільної 

освіти у сучасних умовах» 

6 год/0,2 

кредити 

ЄКТС 

МАПО 30.06.

2021 

Безоплатний 

характер 

6. Яценко Віталій 

Васильович 

Керівника 

гуртка 

Науково-технічний 

напрям позашкільної 

освіти: теорія і 

практика 

 Дистанційно  Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Науково-технічний 

напрям позашкільної 

освіти: теорія і практика» 

3 год/0,1 

кредит 

ЄКТС 

МАПО 29.10.

2021 

Безоплатний 

характер 

7. Яценко Віталій 

Васильович 

Керівника 

гуртка 

Атестація, 

сертифікація та 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

Дистанційна  За програмою педагогічної 

майстерні на тему 

«Атестація, сертифікація 

та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників» 

2 

год/0,06 

кредиту 

ЄКТС 

КУ 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

17.11.

2021  

Безоплатний 

характер  

8. Козак Максим 

Вікторович  

Керівника 

гуртка 

Керівники гуртків 

технічного напряму 

 

 Дистанційна  

  
 

Навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

керівників гуртків  

технічного напряму  

 

30 год/1 

кредит 

ЄКТС 

КЗ 

«ІППО

ЧО» 

09.03 

– 

17.03.

2021  

За власні 

кошти 

9. Козак Максим 

Вікторович 

Керівника 

гуртка 

Ігрова практика як 

ефективний спосіб 

охоплення учнів 

закладами 

позашкільної освіти 

 Дистанційно  Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Ігрова практика як 

ефективний спосіб 

охоплення учнів 

закладами позашкільної 

3 год/0,1 

кредит 

ЄКТС 

МАПО 26.03.

2021 

Безоплатний 

характер 



освіти» 

10. Козак Максим 

Вікторович 

Керівника 

гуртка 

Уміння застосовувати 

інструменти, форми та 

методи інформаційно-

методичної та 

організаційно-масової 

роботи в мовах 

змішаного та 

дистанційного 

навчання 

Дистанційна  За програмою педагогічної 

майстерні на тему 

«Територія креативних 

ідей» 

5 

год/0,16 

кредиту 

ЄКТС 

КУ 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

27.05.

2021  

Безоплатний 

характер  

11. Козак Максим 

Вікторович 

Керівника 

гуртка 

Система підготовки 

педагогів 

позашкільної освіти у 

сучасних умовах 

Дистанційно  Міжнародна конференція 

«Система підготовки 

педагогів позашкільної 

освіти у сучасних умовах» 

6 год/0,2 

кредити 

ЄКТС 

МАПО 30.06.

2021 

Безоплатний 

характер 

12. Козак Максим 

Вікторович 

Керівника 

гуртка 

Науково-технічний 

напрям позашкільної 

освіти: теорія і 

практика 

 Дистанційно  Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Науково-технічний 

напрям позашкільної 

освіти: теорія і практика» 

3 год/0,1 

кредит 

ЄКТС 

МАПО 29.10.

2021 

Безоплатний 

характер 

13. Козак Максим 

Вікторович 

Керівника 

гуртка 

Підвищення рівня 

загальних та фахових 

компетентностей 

щодо організації 

інклюзивного 

освітнього середовища 

Дистанційна  За програмою підвищення 

кваліфікації з теми 

«Школа для всіх» 

30 год/1 

кредит 

ЄКТС 

ТзОВ 

«ЕДЮ

КЕЙШ

НАЛ 

ЕРА» 

(платфо

рма 

EdEra) 

22.11.

2021 

Безоплатний 

характер  

14. Козак Максим 

Вікторович 

Керівника 

гуртка  

Місце і роль закладу 

позашкільної освіти в 

організації 

допрофільної 

підготовки та 

профільного навчання 

дітей та молоді 

Дистанційна  Всеукраїнська науково-

практична конференція за 

темою «Місце і роль 

закладу позашкільної 

освіти в організації 

допрофільної підготовки 

та профільного навчання 

дітей та молоді» 

3 год КПДЮ 24.11.

2021 

Безоплатний 

характер  

15. Косило Ольга Керівника Внутрішня система  Дистанційно  Методологічний семінар з  МАПО 29.01. Безоплатний 



Ігорівна гуртка забезпечення якості 

освіти у закладах 

позашкільної освіти 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Внутрішня система 

забезпечення якості освіти 

у закладах позашкільної 

освіти» 

2021 характер 

16. Косило Ольга 

Ігорівна 

Керівника 

гуртка 

Розвиток професійної 

компетентності 

педагогів з питань 

STEM-освіти 

 Дистанційно  Обласний семінар – 

практикум «Інтернет-

технології в самоосвіті 

керівника гуртка» 

4 год ОЦНТТ

УМ 

23.03.

2021 

Безоплатний 

характер 

17. Косило Ольга 

Ігорівна 

Керівника 

гуртка 

Ігрова практика як 

ефективний спосіб 

охоплення учнів 

закладами 

позашкільної освіти 

 Дистанційно  Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Ігрова практика як 

ефективний спосіб 

охоплення учнів 

закладами позашкільної 

освіти» 

3 год/0,1 

кредит 

ЄКТС 

МАПО 26.03.

2021 

Безоплатний 

характер 

18. Косило Ольга 

Ігорівна 

Керівника 

гуртка 

Уміння застосовувати 

інструменти, форми та 

методи інформаційно-

методичної та 

організаційно-масової 

роботи в мовах 

змішаного та 

дистанційного 

навчання 

Дистанційна  За програмою педагогічної 

майстерні на тему 

«Територія креативних 

ідей» 

5 

год/0,16 

кредиту 

ЄКТС 

КУ 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

27.05.

2021  

Безоплатний 

характер  

19.  Косило Ольга 

Ігорівна 

Керівника 

гуртка 

Особливості освітньої 

програми закладу 

позашкільної освіти 

 Дистанційно  Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Особливості освітньої 

програми закладу 

позашкільної освіти» 

3 год/0,1 

кредит 

ЄКТС 

МАПО 28.05.

2021 

Безоплатний 

характер 

20.  Косило Ольга 

Ігорівна 

Керівника 

гуртка 

Система підготовки 

педагогів 

позашкільної освіти у 

сучасних умовах 

Дистанційно  Міжнародна конференція 

«Система підготовки 

педагогів позашкільної 

освіти у сучасних умовах» 

6 год/0,2 

кредити 

ЄКТС 

МАПО 30.06.

2021 

Безоплатний 

характер 



21. Косило Ольга 

Ігорівна 

Керівника 

гуртка 

Науково-технічний 

напрям позашкільної 

освіти: теорія і 

практика 

 Дистанційно  Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Науково-технічний 

напрям позашкільної 

освіти: теорія і практика» 

3 год/0,1 

кредит 

ЄКТС 

МАПО 29.10.

2021 

Безоплатний 

характер 

22. Коблянська 

Фаїна 

Григорівна 

Керівника 

гуртка 

Керівники гуртків 

технічного напряму 

 

 Дистанційна  

  
 

Навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

керівників гуртків  

технічного напряму  

 

30 год/1 

кредит 

ЄКТС 

КЗ 

«ІППО

ЧО» 

09.03 

– 

17.03.

2021  

За власні 

кошти 

23. Коблянська 

Фаїна 

Григорівна 

Керівника 

гуртка 

Підвищення рівня 

загальних та фахових 

компетентностей 

щодо організації 

інклюзивного 

освітнього середовища 

Дистанційна  За програмою підвищення 

кваліфікації з теми 

«Школа для всіх» 

30 год/1 

кредит 

ЄКТС 

ТзОВ 

«ЕДЮ

КЕЙШ

НАЛ 

ЕРА» 

(платфо

рма 

EdEra) 

22.11.

2021 

Безоплатний 

характер  

24. Павлюк 

Олександр 

Іванович 

Керівника 

гуртка 

Керівники гуртків 

технічного напряму 

 

 Дистанційна  

  
 

Навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

керівників гуртків  

технічного напряму  

 

30 год/1 

кредит 

ЄКТС 

КЗ 

«ІППО

ЧО» 

09.03 

– 

17.03.

2021  

За власні 

кошти 

25.  Павлюк 

Олександр 

Іванович 

Керівника 

гуртка 

Розвиток професійної 

компетентності 

педагогів з питань 

STEM-освіти 

 Дистанційно  Обласний семінар – 

практикум «Інтернет-

технології в самоосвіті 

керівника гуртка» 

4 год ОЦНТТ

УМ 

23.03.

2021 

Безоплатний 

характер 

26.  Павлюк 

Олександр 

Іванович 

Керівника 

гуртка 

Ігрова практика як 

ефективний спосіб 

охоплення учнів 

закладами 

позашкільної освіти 

 Дистанційно  Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Ігрова практика як 

ефективний спосіб 

охоплення учнів 

закладами позашкільної 

освіти» 

3 год/0,1 

кредит 

ЄКТС 

МАПО 26.03.

2021 

Безоплатний 

характер 

27.  Павлюк Керівника Уміння застосовувати Дистанційна  За програмою педагогічної 5 КУ 27.05. Безоплатний 



Олександр 

Іванович 

гуртка інструменти, форми та 

методи інформаційно-

методичної та 

організаційно-масової 

роботи в мовах 

змішаного та 

дистанційного 

навчання 

майстерні на тему 

«Територія креативних 

ідей» 

год/0,16 

кредиту 

ЄКТС 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

2021  характер  

28. Павлюк 

Олександр 

Іванович 

Керівника 

гуртка 

Система підготовки 

педагогів 

позашкільної освіти у 

сучасних умовах 

Дистанційно  Міжнародна конференція 

«Система підготовки 

педагогів позашкільної 

освіти у сучасних умовах» 

6 год/0,2 

кредити 

ЄКТС 

МАПО 30.06.

2021 

Безоплатний 

характер 

29. Павлюк 

Олександр 

Іванович 

Керівника 

гуртка 

Науково-технічний 

напрям позашкільної 

освіти: теорія і 

практика 

 Дистанційно  Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Науково-технічний 

напрям позашкільної 

освіти: теорія і практика» 

3 год/0,1 

кредит 

ЄКТС 

МАПО 29.10.

2021 

Безоплатний 

характер 

30.  Павлюк 

Олександр 

Іванович 

Керівника 

гуртка 

Підвищення рівня 

загальних та фахових 

компетентностей 

щодо організації 

інклюзивного 

освітнього середовища 

Дистанційна  За програмою підвищення 

кваліфікації з теми 

«Школа для всіх» 

30 год/1 

кредит 

ЄКТС 

ТзОВ 

«ЕДЮ

КЕЙШ

НАЛ 

ЕРА» 

(платфо

рма 

EdEra) 

22.11.

2021 

Безоплатний 

характер  

31.  Павлюк 

Олександр 

Іванович 

Керівника 

гуртка 

Удосконалення 

системи оцінювання 

навчальних досягнень 

вихованців закладів 

позашкільної освіти 

Дистанційна  За програмою педагогічної 

майстерні на тему 

«Удосконалення системи 

оцінювання навчальних 

досягнень вихованців 

закладів позашкільної 

освіти» 

3 год/0,1 

кредиту 

ЄКТС 

КУ 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

21.12.

2021  

Безоплатний 

характер  

32. Руснак Максим 

Сергійович 

Керівника 

гуртка 

Уміння застосовувати 

інструменти, форми та 

методи інформаційно-

методичної та 

Дистанційна  За програмою педагогічної 

майстерні на тему 

«Територія креативних 

ідей» 

5 

год/0,16 

кредиту 

ЄКТС 

КУ 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

27.05.

2021  

Безоплатний 

характер  



організаційно-масової 

роботи в мовах 

змішаного та 

дистанційного 

навчання 

33. Руснак Максим 

Сергійович 

Керівника 

гуртка 

Науково-технічний 

напрям позашкільної 

освіти: теорія і 

практика 

 Дистанційно  Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Науково-технічний 

напрям позашкільної 

освіти: теорія і практика» 

3 год/0,1 

кредит 

ЄКТС 

МАПО 29.10.

2021 

Безоплатний 

характер 

34.  Олійник Ігор 

Віталійович 

Керівника 

гуртка 

Внутрішня система 

забезпечення якості 

освіти у закладах 

позашкільної освіти 

 Дистанційно  Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Внутрішня система 

забезпечення якості освіти 

у закладах позашкільної 

освіти» 

 МАПО 29.01.

2021 

Безоплатний 

характер 

35. Олійник Ігор 

Віталійович 

Керівника 

гуртка 

Керівники гуртків 

технічного напряму 

 

 Дистанційна  

  
 

Навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

керівників гуртків  

технічного напряму  

 

30 год/1 

кредит 

ЄКТС 

КЗ 

«ІППО

ЧО» 

09.03 

– 

17.03.

2021  

За власні 

кошти 

36. Олійник Ігор 

Віталійович 

Керівника 

гуртка 

Розвиток професійної 

компетентності 

педагогів з питань 

STEM-освіти 

 Дистанційно  Обласний семінар – 

практикум «Інтернет-

технології в самоосвіті 

керівника гуртка» 

4 год ОЦНТТ

УМ 

23.03.

2021 

Безоплатний 

характер 

37.  Олійник Ігор 

Віталійович 

Керівника 

гуртка 

Уміння застосовувати 

інструменти, форми та 

методи інформаційно-

методичної та 

організаційно-масової 

роботи в мовах 

змішаного та 

дистанційного 

навчання 

Дистанційна  За програмою педагогічної 

майстерні на тему 

«Територія креативних 

ідей» 

5 

год/0,16 

кредиту 

ЄКТС 

КУ 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

27.05.

2021  

Безоплатний 

характер  

38.  Олійник Ігор Керівника Науково-технічний  Дистанційно  Методологічний семінар з 3 год/0,1 МАПО 29.10. Безоплатний 



Віталійович гуртка напрям позашкільної 

освіти: теорія і 

практика 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Науково-технічний 

напрям позашкільної 

освіти: теорія і практика» 

кредит 

ЄКТС 

2021 характер 

39.  Солонецький 

Олександр 

Валентинович 

Керівника 

гуртка 

Керівники гуртків 

технічного напряму 

 

 Дистанційна  

  
 

Навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

керівників гуртків  

технічного напряму  

 

30 год/1 

кредит 

ЄКТС 

КЗ 

«ІППО

ЧО» 

09.03 

– 

17.03.

2021  

За власні 

кошти 

40.  Костюкова 

Анастасія 

Миколаївна 

Керівника 

гуртка 

Отримання навичок 

протидії дискримінації 

в освітньому 

середовищі 

Дистанційна  Онлайн-курс» 

«Недискримінаційний 

підхід у навчанні» 

32 год ТзОВ 

«ЕДЮ

КЕЙШ

НАЛ 

ЕРА» 

(платфо

рма 

EdEra) 

14.02.

2021 

Безоплатний 

характер  

41. Костюкова 

Анастасія 

Миколаївна 

Керівника 

гуртка 

Керівники гуртків 

технічного напряму 

 

 Дистанційна  

  
 

Навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

керівників гуртків  

технічного напряму  

 

30 год/1 

кредит 

ЄКТС 

КЗ 

«ІППО

ЧО» 

09.03 

– 

17.03.

2021  

За власні 

кошти 

42. Костюкова 

Анастасія 

Миколаївна 

Керівника 

гуртка 

Презентування 

власного досвіду 

роботи, який має 

практичне значення 

для розвитку освіти 

Дистанційна  Участь у І відкритій 

науково-практичній 

онлайн-конференції 

педагогічних працівників 

«Освіта. Досвід. 

Інновації»  

5 

год/0,16 

кредиту 

ЄКТС 

КУ 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

10.03.

2021 

Безоплатний 

характер  

43. Костюкова 

Анастасія 

Миколаївна 

Керівника 

гуртка 

Участь у конференції  Дистанційна  Участь у роботі науково-

практичної конференції 

«Космос: минуле, 

сьогодення, перспективи»  

4 год ОЦНТТ

УМ 

09.04.

2021 

Безоплатний 

характер  

44. Костюкова 

Анастасія 

Миколаївна 

Керівника 

гуртка 

Використання онлайн-

ресурсів на уроках 

інформатики в умовах 

дистанційного 

Дистанційна  За програмою панорами 

педагогічних ідей на тему 

«Використання онлайн-

сервісів на уроках 

2 

год/0,06 

кредиту 

ЄКТС 

КУ 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

14.04.

2021 

Безоплатний 

характер  



навчання інформатики» ( з досвіду 

роботи щодо організації 

навчання учнів у 

дистанційному форматі) 

45. Костюкова 

Анастасія 

Миколаївна 

Керівника 

гуртка 

Вдосконалення вміння 

моделювати та 

проектувати 

навчальний процес з 

викладання астрономії 

та фізики 

Дистанційна  За програмою педагогічної 

майстерні на тему 

«Аерокосмічна освіта 

учнів: досягнення та 

виклики» 

3 год/0,1 

кредиту 

ЄКТС 

КУ 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

07.10.

2021  

Безоплатний 

характер  

46. Костюкова 

Анастасія 

Миколаївна 

Керівника 

гуртка 

Науково-технічний 

напрям позашкільної 

освіти: теорія і 

практика 

 Дистанційно  Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Науково-технічний 

напрям позашкільної 

освіти: теорія і практика» 

3 год/0,1 

кредит 

ЄКТС 

МАПО 29.10.

2021 

Безоплатний 

характер 

47. Брандес Олеся 

Омелянівна 

Психологія 

стресу 

Психологія стресу  Дистанційна  Курс « Психологія стресу 

та способи боротьби з 

ним» 

 ГО 

«Проме

теус» 

06.01.

2021 

Безоплатний 

характер 

48. Брандес Олеся 

Омелянівна 

Семінар з 

позашкільної 

освіти  

Внутрішня система 

забезпечення якості 

освіти у закладах 

позашкільної освіти 

 Дистанційно  Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Внутрішня система 

забезпечення якості освіти 

у закладах позашкільної 

освіти» 

 МАПО 29.01.

2021 

Безоплатний 

характер 

49. Брандес Олеся 

Омелянівна 

Використання 

цифрових 

інструментів у 

роботі 

педагога 

Використання 

цифрових 

інструментів у роботі 

педагога 

Дистанційна  За програмою вебінару на 

тему « Робота з Google –

додатками: Google – 

контакти, Google – 

календар, YouTube – 

канал» 

2 

год/0,06 

кредиту 

ЄКТС 

КУ 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

22.04.

2021  

Безоплатний 

характер 

50. Брандес Олеся 

Омелянівна 

 Практичного 

психолога 

Практичних 

психологів 

 

 Дистанційна  

  
 

Навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

практичних психлологів  

 

30 год/1 

кредит 

ЄКТС 

КЗ 

«ІППО

ЧО» 

11.05 

– 

19.05.

2021  

За власні 

кошти 

51. Брандес Олеся Дистанційне Уміння застосовувати Дистанційна  За програмою виставки на 5 КУ 27.05. Безоплатний 



Омелянівна навчання інструменти, форми та 

методи інформаційно-

методичної та 

організаційно-масової 

роботи в мовах 

змішаного та 

дистанційного 

навчання 

тему «Територія 

креативних ідей» 

год/0,16 

кредиту 

ЄКТС 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

2021  характер  

52. Брандес Олеся 

Омелянівна 

Міжнародна 

конференція 

Система підготовки 

педагогів 

позашкільної освіти у 

сучасних умовах 

Дистанційно  Міжнародна конференція 

«Система підготовки 

педагогів позашкільної 

освіти у сучасних умовах» 

6 год/0,2 

кредити 

ЄКТС 

МАПО 30.06.

2021 

Безоплатний 

характер 

53. Брандес Олеся 

Омелянівна 

 Навчання у 

фаховій школі 

Онлайн-навчання у 

фаховій школі на тему 

«Роль освітян у 

системі турботи про 

психічне здоров’я 

дітей» 

Дистанційна  Онлайн-навчання у 

фаховій школі на тему 

«Роль освітян у системі 

турботи про психічне 

здоров’я дітей» 

13 год Центр 

здоров’

я та 

розвитк

у «Коло 

сім’ї» 

21.07.

2021 

Безоплатний 

характер 

54. Брандес Олеся 

Омелянівна 

Практичного 

психолога 

Уміння вести 

документування 

інформації відповідно 

нормативно-правових 

документів 

Дистанційна  За програмою вебінару на 

тему «Документація 

практичного психолога 

закладу освіти» 

2 

год/0,06 

кредиту 

ЄКТС 

КУ 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

22.09.

2021  

Безоплатний 

характер  

55. Брандес Олеся 

Омелянівна 

 Семінар з 

позашкільної 

освіти 

Науково-технічний 

напрям позашкільної 

освіти: теорія і 

практика 

 Дистанційно  Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Науково-технічний 

напрям позашкільної 

освіти: теорія і практика» 

3 год/0,1 

кредит 

ЄКТС 

МАПО 29.10.

2021 

Безоплатний 

характер 

56. Брандес Олеся 

Омелянівна 

Технологія 

індивідуальног

о планування 

та 

впровадження 

ІПР для дітей з 

ООП 

Технологія 

індивідуального 

планування та 

впровадження ІПР для 

дітей з ООП 

Дистанційно  За програмою педагогічної 

майстерні на тему 

«Технологія 

індивідуального 

планування та 

впровадження ІПР для 

дітей з ООП» 

9 год/0,3 

кредиту 

ЄКТС 

КУ 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

10.12.

2021  

Безоплатний 

характер  

57. Ємельянов Керівника Керівники гуртків  Дистанційна  Навчання за програмою 30 год/1 КЗ 09.03 За власні 



Микола 

Олексійович 

гуртка технічного напряму 

 

  
 

підвищення кваліфікації 

керівників гуртків  

технічного напряму  

 

кредит 

ЄКТС 

«ІППО

ЧО» 

– 

17.03.

2021  

кошти 

58. Ємельянов 

Микола 

Олексійович 

Керівника 

гуртка 

Розвиток професійної 

компетентності 

педагогів з питань 

STEM-освіти 

 Дистанційно  Обласний семінар – 

практикум «Інтернет-

технології в самоосвіті 

керівника гуртка» 

4 год ОЦНТТ

УМ 

23.03.

2021 

Безоплатний 

характер 

59. Ємельянов 

Микола 

Олексійович 

Керівника 

гуртка 

Уміння застосовувати 

інструменти, форми та 

методи інформаційно-

методичної та 

організаційно-масової 

роботи в мовах 

змішаного та 

дистанційного 

навчання 

Дистанційна  За програмою педагогічної 

майстерні на тему 

«Територія креативних 

ідей» 

5 

год/0,16 

кредиту 

ЄКТС 

КУ 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

27.05.

2021  

Безоплатний 

характер  

60. Ємельянов 

Микола 

Олексійович 

Керівника 

гуртка 

Науково-технічний 

напрям позашкільної 

освіти: теорія і 

практика 

 Дистанційно  Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Науково-технічний 

напрям позашкільної 

освіти: теорія і практика» 

3 год/0,1 

кредит 

ЄКТС 

МАПО 29.10.

2021 

Безоплатний 

характер 

61. Ємельянов 

Микола 

Олексійович 

Керівника 

гуртка 

Формування 

ключових 

компетентностей 

вихованців гуртків 

закладу позашкільної 

освіти 

Дистанційна  За програмою педагогічної 

майстерні на тему 

«Формування ключових 

компетентностей 

вихованців гуртків 

закладу позашкільної 

освіти» 

2 

год/0,06 

кредиту 

ЄКТС 

КУ 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

25.11.

2021 

Безоплатний 

характер  

62. Ємельянов 

Микола 

Олексійович 

Керівника 

гуртка 

Удосконалення 

системи оцінювання 

навчальних досягнень 

вихованців закладів 

позашкільної освіти 

Дистанційна  За програмою педагогічної 

майстерні на тему 

«Удосконалення системи 

оцінювання навчальних 

досягнень вихованців 

закладів позашкільної 

освіти» 

3 год/0,1 

кредиту 

ЄКТС 

КУ 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

21.12.

2021  

Безоплатний 

характер  



63. Мельничук 

Наталя 

Керівника 

гуртка 

Внутрішня система 

забезпечення якості 

освіти у закладах 

позашкільної освіти 

 Дистанційно  Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Внутрішня система 

забезпечення якості освіти 

у закладах позашкільної 

освіти» 

 МАПО 29.01.

2021 

Безоплатний 

характер 

64. Мельничук 

Наталя 

Керівника 

гуртка  

«Наскрізні навички», 

«ІКТ», «Практичні 

прийоми» 

 Дистанційна  Під час вебінару 

«Розкриваємо секрети 

миттєвого зворотного 

звязку з аудиторією підчас 

виступів, презентацій чи 

уроків» 

2 

год/0,06 

кредиту 

ЄКТС 

ТОВ 

«На 

урок» 

22.02.

2021 

За власні 

кошти 

65. Мельничук 

Наталя 

Керівника 

гуртка 

Заклади позашкільної 

освіти у 

територіальній 

громаді 

 Дистанційно  Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Заклади позашкільної 

освіти у територіальній 

громаді: створення, 

функціонування, 

розвиток»» 

3 год/0,1 

кредит 

ЄКТС 

МАПО 26.02.

2021 

Безоплатний 

характер 

66. Мельничук 

Наталя 

Керівника 

гуртка 

Інструментарій для 

вивчення 

медіаграмотності 

 Дистанційна  Курс « Медіаграмотність: 

практичні навички» 

30год/1 

кредити 

ЄКТС 

ГО 

«Проме

теус» 

03.03.

2021 

Безоплатний 

характер 

67. Мельничук 

Наталя 

Керівника 

гуртка 

Освітні інструменти 

критичного мислення 

 Дистанційна  Курс «Освітні інструменти 

критичного мислення» 

60год/2 

кредити 

ЄКТС 

ГО 

«Проме

теус» 

03.03.

2021 

Безоплатний 

характер 

68. Мельничук 

Наталя 

Керівника 

гуртка 

Розвиток професійної 

компетентності 

педагогів з питань 

STEM-освіти 

 Дистанційно  Обласний семінар – 

практикум «Інтернет-

технології в самоосвіті 

керівника гуртка» 

4 год ОЦНТТ

УМ 

23.03.

2021 

Безоплатний 

характер 

69. Мельничук 

Наталя 

Керівника 

гуртка 

Протидія та 

попередження булінгу 

(цькуванню) в 

закладах освіти 

 Дистанційна  Курс «Протидія та 

попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах 

освіти» 

80год/2,6 

кредитів 

ЄКТС 

ГО 

«Проме

теус» 

25.03.

2021 

Безоплатний 

характер 

70. Мельничук 

Наталя 

Керівника 

гуртка 

Ігрова практика як 

ефективний спосіб 

 Дистанційно  Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-

3 год/0,1 

кредит 

МАПО 26.03.

2021 

Безоплатний 

характер 



охоплення учнів 

закладами 

позашкільної освіти 

line відкритої лекції 

«Ігрова практика як 

ефективний спосіб 

охоплення учнів 

закладами позашкільної 

освіти» 

ЄКТС 

71. Мельничук 

Наталя 

Аврелівна 

Керівника 

гуртка 

Використання 

цифрових 

інструментів у роботі 

педагога 

Дистанційна  За програмою вебінару на 

тему « Робота з Google –

додатками: Google – 

контакти, Google – 

календар, YouTube – 

канал» 

2 

год/0,06 

кредиту 

ЄКТС 

КУ 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

22.04.

2021  

Безоплатний 

характер  

72. Мельничук 

Наталя 

Керівника 

гуртка 

Профорієнтація як 

складова кадрового 

забезпечення 

 Дистанційно  Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Профорієнрація як 

складова кадрового 

забезпечення закладу 

позашкільної освіти»» 

3 год/0,1 

кредит 

ЄКТС 

МАПО 23.04.

2021 

Безоплатний 

характер 

73. Мельничук 

Наталя 

Тренінг у 

рамках 

Всеукраїнсь

кого 

фестивалю 

«STEM – 

весна 2021» 

Тренінг у рамках 

Всеукраїнського 

фестивалю «STEM – 

весна 2021» 

 Дистанційно  Тренінг у рамках 

Всеукраїнського 

фестивалю «STEM – весна 

2021» «STEM- освіта в 

школі як складова 

внутрішньої системи 

забезпечення якості 

освіти» 

1 год ТОВ 

«Навча

льний 

центр 

«СТІМ

ТРЕЙН

» 

28.04.

2021 

Безоплатний 

характер  

74. Мельничук 

Наталя 

Керівника 

гуртка 

Уміння застосовувати 

інструменти, форми та 

методи інформаційно-

методичної та 

організаційно-масової 

роботи в мовах 

змішаного та 

дистанційного 

навчання 

Дистанційна  За програмою педагогічної 

майстерні на тему 

«Територія креативних 

ідей» 

5 

год/0,16 

кредиту 

ЄКТС 

КУ 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

27.05.

2021  

Безоплатний 

характер  

75. Мельничук Керівника Особливості освітньої  Дистанційно  Методологічний семінар з 3 год/0,1 МАПО 28.05. Безоплатний 



Наталя гуртка програми закладу 

позашкільної освіти 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Особливості освітньої 

програми закладу 

позашкільної освіти» 

кредит 

ЄКТС 

2021 характер 

76. Мельничук 

Наталя 

Керівника 

гуртка 

Система підготовки 

педагогів 

позашкільної освіти у 

сучасних умовах 

Дистанційно  Міжнародна конференція 

«Система підготовки 

педагогів позашкільної 

освіти у сучасних умовах» 

6 год/0,2 

кредити 

ЄКТС 

МАПО 30.06.

2021 

Безоплатний 

характер 

77. Мельничук 

Наталя 

Керівника 

гуртка 

Атестація, 

сертифікація та 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників 

Дистанційна  За програмою педагогічної 

майстерні на тему 

«Атестація, сертифікація 

та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників» 

2 

год/0,06 

кредиту 

ЄКТС 

КУ 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

30.09.

2021  

Безоплатний 

характер  

78. Мельничук 

Наталя 

Керівника 

гуртка 

Володіння 

актуальними знаннями 

в умовах реформ та 

соціальних 

трансформацій 

 Дистанційна  Курс « Інформаційна 

гігієна. Як розпізнаи 

брехню в соцмережах, в 

інтернеті та на 

телебаченні» 

45 

год/1,5 

кредити 

ЄКТС 

ГО 

«Проме

теус» 

10.10.

2021 

Безоплатний 

характер 

79.. Мельничук 

Наталя 

Керівника 

гуртка 

Науково-технічний 

напрям позашкільної 

освіти: теорія і 

практика 

 Дистанційно  Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Науково-технічний 

напрям позашкільної 

освіти: теорія і практика» 

3 год/0,1 

кредит 

ЄКТС 

МАПО 29.10.

2021 

Безоплатний 

характер 

80. Мельничук 

Наталя 

Керівника 

гуртка 

Підвищення рівня 

загальних та фахових 

компетентностей 

щодо організації 

інклюзивного 

освітнього середовища 

Дистанційна  За програмою підвищення 

кваліфікації з теми 

«Школа для всіх» 

30 год/1 

кредит 

ЄКТС 

ТзОВ 

«ЕДЮ

КЕЙШ

НАЛ 

ЕРА» 

(платфо

рма 

EdEra) 

09.11.

2021 

Безоплатний 

характер  

81. Мельничук 

Наталя 

Керівника 

гуртка  

Місце і роль закладу 

позашкільної освіти в 

організації 

Дистанційна  Всеукраїнська науково-

практична конференція за 

темою «Місце і роль 

3 год КПДЮ 24.11.

2021 

Безоплатний 

характер  



допрофільної 

підготовки та 

профільного навчання 

дітей та молоді 

закладу позашкільної 

освіти в організації 

допрофільної підготовки 

та профільного навчання 

дітей та молоді» 

82. Мельничук 

Наталя 

Керівника 

гуртка 

Підвищення 

кваліфікації: 

практичні поради та 

зразки документів 

Дистанційна  За програмою вебінару на 

тему «Підвищення 

кваліфікації: практичні 

поради та зразки 

документів» 

4 

год/0,12 

кредиту 

ЄКТС 

КУ 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

08.12.

2021  

Безоплатний 

характер  

83. Кіка Олександр 

Петрович  

Керівника 

гуртка 

Керівники гуртків 

технічного напряму 

 

 Дистанційна  

  
 

Навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

керівників гуртків  

технічного напряму  

 

30 год/1 

кредит 

ЄКТС 

КЗ 

«ІППО

ЧО» 

09.03 

– 

17.03.

2021  

За власні 

кошти 

84. Кіка Олександр 

Петрович 

Керівника 

гуртка 

Розвиток професійної 

компетентності 

педагогів з питань 

STEM-освіти 

 Дистанційно  Обласний семінар – 

практикум «Інтернет-

технології в самоосвіті 

керівника гуртка» 

4 год ОЦНТТ

УМ 

23.03.

2021 

Безоплатний 

характер 

85. Кіка Олександр 

Петрович 

Керівника 

гуртка 

Ігрова практика як 

ефективний спосіб 

охоплення учнів 

закладами 

позашкільної освіти 

 Дистанційно  Методологічний семінар з 

позашкільної освіти, on-

line відкритої лекції 

«Ігрова практика як 

ефективний спосіб 

охоплення учнів 

закладами позашкільної 

освіти» 

3 год/0,1 

кредит 

ЄКТС 

МАПО 26.03.

2021 

Безоплатний 

характер 

86. Кіка Олександр 

Петрович 

Керівника 

гуртка 

Уміння застосовувати 

інструменти, форми та 

методи інформаційно-

методичної та 

організаційно-масової 

роботи в мовах 

змішаного та 

дистанційного 

навчання 

Дистанційна  За програмою педагогічної 

майстерні на тему 

«Територія креативних 

ідей» 

5 

год/0,16 

кредиту 

ЄКТС 

КУ 

«МЦПР

ПП» 

ЧМР 

27.05.

2021  

Безоплатний 

характер  

 


