
 

 

 

 

 

 

СЕРТИФІКАТ 
про підвищення кваліфікації 



 

Тернавська Тетяна Анатоліївна 

Громадська організація «ЕдКемп Україна» 

СЕРТИФІКАТ № oEU 2020 / 3126 
засвідчує, що 

 

(прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію) 

 

завершив / завершила навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
 

Антикризовий національний онлайн-EdCamp 2020: 
школа зараз і у «світі після» (13-17 квітня) 

(назва, тема) 
 

обсягом годин ( кред. ЄКТС), форма – дистанційна, вид – конференція у форматі EdCamp, 
 

за напрямами: інноваційність, навчання впродовж життя, використання інформаційно-комунікативних та цифрових 
технологій в освітньому процесі 

 

та  досягнув  /  досягнула  таких  результатів:  розвинув/-ла  за  допомогою  методичної  підтримки  «peer-to-peer»  (рівний 
рівному)  фахові  і  загальні  компетентності  та  навички  побудови  індивідуальної  траєкторії  професійного  розвитку  
в концепції навчання впродовж життя; навчився/-лася застосовувати методики й інструменти дистанційного навчання 
 і   організації   освітнього   процесу   в   умовах   надзвичайних   ситуацій;   вдосконалив/-ла   навички   публічних   виступів 
та самопрезентації, критичного та системного мислення, інформаційної грамотності, ефективної комунікації та співпраці, 
 попередження та подолання стресу й професійного вигоряння. 

 

м. Харків, 17.04.2020 р. 
 
 

Голова Ради громадської організації «ЕдКемп Україна», 
радник міністерки освіти і науки України, 

 
 
 
 

Цей сертифікат без додатка «ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК АКТИВНОСТЕЙ  (НЕ)КОНФЕРЕНЦІЇ» не дійсний . 

Перелік виданих докум ентів про підвищення кваліфікації протягом 15 днів з дня події оприлю днюється за посиланням  http://bit.ly/onlineedcamp2020. 

кандидат технічних наук О.Б. Елькін 

1,07 32 

http://bit.ly/onlineedcamp2020


  3126  

Тернавська Тетяна Анатоліївна 

 ПЕРСОНАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК АКТИВНОСТЕЙ 
ОНЛАЙН-(НЕ)КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
 

(прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію) 
 

Невід’ємний додаток до сертифіката № oEU 2020 / від 17.04.2020 р. 
 

 

№ 
з/п 

 СЕСІЯ / ПРОГРАМНА АКТИВНІСТЬ   ЕКСПЕРТ / ЕКСПЕРТКА  ГОДИН 

1 Кола стійкості Віра Шкрьоб 1 

2 Доступність освіти всім – це привілей Андреас Шляйхер 1 

3 Виступ виконувачки обов’язків міністра освіти і науки України Любомира Манзій 1 

4 Зміни у навчанні у зв’язку із карантином 
Руслан Гурак (очільник служби державної 

якості освіти України) 
1 

5 5 лайфхаків онлайн-уроку Стельмах Світлана 1 

6 Довіра та допомога вчителям Естер Войчицькі 1 

7 Стереотипи дистанційного навчання Марія Євросиніна 1 

8 СЕЕН-практики: викладання від теорії до  досвіду Яблонська Вікторія 1 

9 Зміни у світі у зв’язку із карантином Яков Хехт 1 

10 Всеукраїнська школа онлайн Сергій Бабак 1 

11 Виклаки для захисту прав в освіті в умовах системної невизначеності Сергій Горбачев (освітній омбуцмен) 1 

12 Навчатися вчитися Пасічник оксана 1 

13 Рух професійного розвитку АдКемп Халді Фюргесон 1 

14 Сьогодні – найкращі часи в історії людства Руднєва Ольга 1 



15 СЕЕН-практики: як проживати карантин з позиції відкритості і піклування Яблонська вікторія 1 

16 Співроація АдКемп з компанією «Майкрософт» 
Ентоні Сальцита (віце-президент 

Майкрософт з питань освіти) 
1 

17 Розвиватися не можна відпустити Колебошин Сергій 1 

18 Освіта в часи коронавірусу Іван Примаченко 1 

19 Станція  «Дистанція», або як пережити 2020 рік Свойкіна Наталія (практична психологія) 1 

20 5 кроків до життя онлайн Антонюк Микола 1 

21 Креативний розвиток дітей під час карантину Слава Фролова 1 

22 
СЕЕН-практика: створення в закладі освіти простору розвитку, усвідомленості і 

взаємодії 
Лужницька Інна, Нура Наталія 1 

23 Зміни в шкільній освіті України в контексті сучасних подій Карандій Роман, Шиян Роман 1 

24 Концепція здорового харчування Марія Федоренко 1 

25 Організація дистанційного навчання Максим Ткачук 1 

26 Вправи для вибудовування стійкості та співчуття собі Тінарі Кріста 1 

27 Життя в карантині Олександр Педан (лідер руху «Джуніор») 1 

28 СЕЕН-практика: як вчителі можуть допомогти собі бути в ресурсі Масалітіна Ольга, Грузова Віра 1 

29 Адаптація і критичне мислення щодо отриманої інформації Ювал Ной Харрі 1 

30 Майбутнє освіти після пандемії: виклики і можливості Лілія Гриневич 1 

31 5 кроків до психологічної стійкості Галина Галузівська, Сергій Штурхецький 1 

32 Критичне мислення: воно нам треба! Ні, про толерантність! Наталія Мосейчук 1 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН 
( вноситься до сертифіката) 

32 



 


