
Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 04.10.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Євген БАРКАРЬ
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/8778635f7a414d7d93ae496da84bf551

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/8778635f7a414d7d93ae496da84bf551


Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 05.10.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Алла Бондарь
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/f3f94b8c27ef4e9ca836e0cac0c5bca9

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/f3f94b8c27ef4e9ca836e0cac0c5bca9


Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 30.09.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Галушко Ірина Анатоліївна
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/6169df7031a142bebcc63747d28e64e6

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/6169df7031a142bebcc63747d28e64e6




Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 11.10.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Ігор Горбатенко
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/1e5633ec36ee45dcb8bbd60303e72a13

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/1e5633ec36ee45dcb8bbd60303e72a13


 

СЕРТИФІКАТ
підтверджує, що

Галина Данильчук

061326

Пройшов(ла) курс «Академічна доброчесність в університеті» в

обсязі 03 години 00 хвилин, що становить 0.1 кредитів ЄКТС

Викладач:

Сергій Квіт, директор Центру забезпечення якості
освіти Національного університету «Києво-
Могилянська академія», доктор філологічних
наук, PhD, професор НаУКМА

04 Жовтня 2021
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СЕРТИФІКАТ
підтверджує, що

Алла Зюзько

061761

Пройшов(ла) курс «Академічна доброчесність в університеті» в

обсязі 03 години 00 хвилин, що становить 0.1 кредитів ЄКТС

Викладач:

Сергій Квіт, директор Центру забезпечення якості
освіти Національного університету «Києво-
Могилянська академія», доктор філологічних
наук, PhD, професор НаУКМА

11 Жовтня 2021
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Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 13.10.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Віра Іванова
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/2e35ee7852224ab98b760e8a39354587

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/2e35ee7852224ab98b760e8a39354587


Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 12.10.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Калиниченко Галина
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/14199a0fc293445a9e9acb3093ed72c0

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/14199a0fc293445a9e9acb3093ed72c0




Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 30.09.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Олена Каратєєва
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/4bbc0a7dd2224a789322b650018522ed

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/4bbc0a7dd2224a789322b650018522ed


Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 05.10.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Кириченко Віктор
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/41b27f31c96144959d5a67172b239d73

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/41b27f31c96144959d5a67172b239d73


Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 18.10.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Алла КИТАЄВА
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/15e71cc5f8924319b7f62b289c98240a

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/15e71cc5f8924319b7f62b289c98240a


Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 04.10.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Кот Стах Петрович
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/bb4bf6e6bbb84f2aab85559a73e64850

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/bb4bf6e6bbb84f2aab85559a73e64850




Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 04.10.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Олена Кравченко
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/078a2e7c6f0f41c4b21e47f14298b9a9

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/078a2e7c6f0f41c4b21e47f14298b9a9


Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 14.09.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Олександр Сергійович Крамаренко
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/8f46e7d7160144ae9768290d50920642

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/8f46e7d7160144ae9768290d50920642


Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 14.09.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Сергій С. Крамаренко
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/c5cd6351988c4104a6eddb3851a33c2d

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/c5cd6351988c4104a6eddb3851a33c2d


Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 08.09.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Луговий Сергій Іванович
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/877c0629aedc4e24aefaf355b858665f

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/877c0629aedc4e24aefaf355b858665f


Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 05.10.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Imin Lumedze
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/4184e48cb7f7444d8062ada7f8538d36

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/4184e48cb7f7444d8062ada7f8538d36


Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 05.10.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Татьяна Лумедзе
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/16b36b9a6caf45dca9e967b1c324a1e2

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/16b36b9a6caf45dca9e967b1c324a1e2




Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 05.10.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Владимир Мельник
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/1d89f06cc17949e5b35ea8ad4ac6af7c

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/1d89f06cc17949e5b35ea8ad4ac6af7c


Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 12.10.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Татьяна Нежлукченко
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/8049a9c17ba7445e91857433f757ec2f

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/8049a9c17ba7445e91857433f757ec2f




 

СЕРТИФІКАТ
підтверджує, що

Олена Петрова

061320

Пройшов(ла) курс «Академічна доброчесність в університеті» в

обсязі 03 години 00 хвилин, що становить 0.1 кредитів ЄКТС

Викладач:

Сергій Квіт, директор Центру забезпечення якості
освіти Національного університету «Києво-
Могилянська академія», доктор філологічних
наук, PhD, професор НаУКМА

04 Жовтня 2021
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Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 04.10.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Підпала Тетяна Василівна
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/d055820f96c6420fa8c60c7a63677dcb

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/d055820f96c6420fa8c60c7a63677dcb


Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 11.10.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Вікторія Пшиченко
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/e343316d785c427f86865f9bd5bd0f3b

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/e343316d785c427f86865f9bd5bd0f3b




 

СЕРТИФІКАТ
підтверджує, що

Людмила Стріха

061325

Пройшов(ла) курс «Академічна доброчесність в університеті» в

обсязі 03 години 00 хвилин, що становить 0.1 кредитів ЄКТС

Викладач:

Сергій Квіт, директор Центру забезпечення якості
освіти Національного університету «Києво-
Могилянська академія», доктор філологічних
наук, PhD, професор НаУКМА

04 Жовтня 2021

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org


Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 01.10.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Михайло Тимофіїв
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/f795c95de7a5442ea942ed19b6b8e86e

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/f795c95de7a5442ea942ed19b6b8e86e


Яна ЧапайлоОльга БершадськаЯрема Бачинський
Директор в Україні

Американські Ради з міжнародної освіти:
ACTR/ACCELS

Керівниця Центру забезпечення якості освіти
НаУКМА

Координаторка проєкту
«Ініціатива академічної доброчесності

та якості освіти»

СЕРТИФІКАТ
Виданий 30.09.2021
prometheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ СЕРТИФІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Ruslan Tribrat
успішно закінчив(ла) курс

Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів,

наданий викладачами курсу
через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

та навчився(лася):
застосовувати теоретичні знання на практиці у викладанні та науковому керівництві

Форма навчання - дистанційна.
Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС).

Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/1bdaad02e8c5472f98d2dd03381a716b

https://prometheus.org.ua
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/1bdaad02e8c5472f98d2dd03381a716b


 

СЕРТИФІКАТ
підтверджує, що

Наталя Шевчук

061319

Пройшов(ла) курс «Академічна доброчесність в університеті» в

обсязі 03 години 00 хвилин, що становить 0.1 кредитів ЄКТС

Викладач:

Сергій Квіт, директор Центру забезпечення якості
освіти Національного університету «Києво-
Могилянська академія», доктор філологічних
наук, PhD, професор НаУКМА

04 Жовтня 2021
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