
Перелік 
 
                         виданих документів про підвищення кваліфікації 
 
                                           з 31 .03.21 по  30.04.21 
 
 
Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Форма, вид, тема  підвищення 
кваліфікації, обсяг в годинах або 
кредитах 

Дата видачі та 
обліковий 
запис 

 Кісенко Олександр  
Миколайович 

 Змішана, без відриву від 
основної роботи. Стажування. 
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
соціально-гуманітарних 
дисциплін. Опанування сучасних 
платформ Online навчання». 
Загальний обсяг 150 годин. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 61/02- 106 
видана  
31.03.21 р. 
 

Єрьомина Ірина 
Миколаївна 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання фінансових 
дисциплін. Опанування сучасних 
платформ Online навчання». 
Загальний обсяг 150 годин. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 61/03- 107 
видана  
31.03.21 р. 

Лихолат Вадим 
Сергійович 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання дисципліни 
«Автоматизація виробничих 
процесів». Опанування сучасних 
платформ Online навчання». 
Загальний обсяг 150 годин. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 71/01- 108 
видана  
02.04.21 р. 

Хвастік Владислав 
Ігоревич 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних 
електротехнічних дисциплін. 
Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 
обсяг 150 годин. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 71/02- 109 
видана  
02.04.21 р. 

Боровський Микола 
Миколайович 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 



електротехнічних дисциплін. 
Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 
обсяг 150 годин. 

№ 71/03- 110 
видана  
02.04.21 р. 

Часов Дмитро Павлович Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання фахових дисциплін в 
галузі механічної інженерії. 
Опанування сучасних платформ 
Onlineнавчання». Загальний 
обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 87/02- 111 
видана  
03.04.21 р. 
 

Клімов Роман 
Олександрович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання фахових   дисциплін 
в галузі ектричної інженерії. 
Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 
обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 87/03- 112 
видана  
03.04.21 р. 
 

Долгополов Ігор 
Сергійович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання фахових   дисциплін 
в галузі ектричної інженерії. 
Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 
обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 87/04- 113 
видана  
03.04.21 р. 
 

Глущенко Олена 
Леонідівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання фахових   дисциплін 
в галузі ектричної інженерії. 
Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 
обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 87/05- 114 
видана  
03.04.21 р. 
 

Гольтер Ірина 
Михайлівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання    дисципліни 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 87/06- 



«Латинська мова». Опанування 
сучасних платформ Online 
навчання». Загальний обсяг 180 
годин 

115видана  
03.04.21 р. 
 

Таран Віталій 
Григорович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних  
дисциплін. Опанування сучасних 
платформ Online навчання». 
Загальний обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 87/07- 116 
видана  
03.04.21 р. 
 

Кругляк Ірина 
Василівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання загальнотехнічних і 
професійних навчальних 
дисциплін. Опанування сучасних 
платформ Online навчання». 
Загальний обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 87/08- 117 
видана  
03.04.21 р. 
 

Бейгул Всеволод 
Олегович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання фахових  дисциплін в 
галузі механічної інженерії. 
Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 
обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 87/09- 118 
видана  
03.04.21 р. 
 

Танцюра Танцура Ганна 
Іванівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання фахових   дисциплін 
в галузі механічної інженерії. 
Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 
обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 87/10- 119 
видана  
03.04.21 р. 
 

Богомаз Костянтин 
Юхимович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання соціально-
гуманітарних   дисциплін  

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 87/11- 120 
видана  



Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 
обсяг 180 годин 

03.04.21 р. 
 

Шеломовська  Оксана 
Миколаївна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання соціально-
гуманітарних   дисциплін  
Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 
обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 87/12- 121 
видана  
03.04.21 р. 
 

Ковальова Дар’я 
Володимирівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання соціальних та 
поведінкових наук. Опанування 
сучасних платформ Online 
навчання». Загальний обсяг 180 
годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 87/13- 122 
видана  
03.04.21 р. 
 

Сорокіна Людмила 
Миколаївна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання соціальних та 
поведінкових наук. Опанування 
сучасних платформ Online 
навчання». Загальний обсяг 180 
годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 87/14- 123 
видана  
03.04.21 р. 
 

Кісиль Оксана Ігорівна Змішана, без відриву від основної 
роботи. Стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання вищої математики. 
Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 
обсяг 150 годин. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 97/01-124            
видана  
05.04.21 р. 
 

ІваницькаТетяна 
Анатоліївна 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання вищої математики. 
Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 
обсяг 150 годин. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 97/02-125            
видана  
05.04.21 р. 



 
Макаренко Євген 
Євгенович 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
фізичного виховання.  
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№138/06-126            
видана  
05.04.21 р. 
 

Чичков Анатолій 
Григорович 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
соціально-гуманітарних 
дисциплін.  Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№592/01-127            
видана  
12.04.21 р. 
 

Башкеєва Олена 
Миколаївна 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
соціально-гуманітарних 
дисциплін.  Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№592/02-128            
видана  
12.04.21 р. 
 

Какуріна Ірина Іллівна Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
соціально-гуманітарних 
дисциплін.  Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№592/03-129            
видана  
12.04.21 р. 
 

Лосіхін Дмитро 
Анатолійович 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних і фахових дисциплін 
з автоматизації.  Опанування 
сучасних педагогічних 
технологій». Загальний обсяг 180 
годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№43/01-130            
видана  
12.04.21 р. 
 

Гармаш Світлана 
Миколаївна 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 



сучасних підходів до викладання 
спеціальних і фахових дисциплін 
зохорони праці і безпеки 
життєдіяльності.  Опанування 
сучасних педагогічних 
технологій». Загальний обсяг 180 
годин 

кваліфікації 
№ 123/01-131            
видана  
12.04.21 р. 
 

Мітіна Наталія 
Борисівна 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних і фахових дисциплін 
з охорони праці і безпеки 
життєдіяльності.  Опанування 
сучасних педагогічних 
технологій». Загальний обсяг 180 
годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 123/02-132            
видана  
12.04.21 р. 
 

Герасименко 
Володимир 
Олександрович 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних і фахових дисциплін 
з охорони праці і безпеки 
життєдіяльності.  Опанування 
сучасних педагогічних 
технологій». Загальний обсяг 180 
годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 123/03-133            
видана  
12.04.21 р. 
 

Куряча Наталія 
Вікторівна 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання  
фінансових дисциплін.  
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 90 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 114/03-134            
видана  
15.04.21 р. 
 

Адонин Сергій 
Вікторович 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання  
фінансових дисциплін.  
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 90 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 114/04-135            
видана  
15.04.21 р. 
 

Похвалітий  Артем 
Анатолійович 

 Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-

Довідка про 
підсумки  



педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних і 
фахових дисциплін в галузі знань 
механічної інженерії. Опанування 
сучасних платформ Online 
навчання». Загальний обсяг 180 
годин 

підвищення 
кваліфікації 
№ 123/04-136            
видана  
17.04.21 р. 
 

Руденко Микола 
Романович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних і 
фахових дисциплін в галузі знань 
механічної інженерії. Опанування 
сучасних платформ Online 
навчання». Загальний обсяг 180 
годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 123/05-137            
видана  
17.04.21 р. 
 

Чубіна Олена 
Анатоліївна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних і 
фахових дисциплін в галузі знань 
механічної інженерії. Опанування 
сучасних платформ Online 
навчання». Загальний обсяг 180 
годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 123/06-138            
видана  
17.04.21 р. 
 

Чубін Костянтин 
Федорович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних і 
фахових дисциплін в галузі знань 
механічної інженерії. Опанування 
сучасних платформ Online 
навчання». Загальний обсяг 180 
годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 123/07-139            
видана  
17.04.21 р. 
 

Єгорова Олена 
Віталіївна 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
соціально-гуманітарних 
дисциплін.  Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 147/04-140            
видана  
20.04.21 р. 



Загальний обсяг 180 годин  
Ткаліч Інна 
Олександрівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних 
дисциплін, пов’язаних з 
екологічною безпекою, 
стандартизацією і сертифікацією. 
Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 
обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 87/01-141            
видана  
20.04.21 р. 
 

Введенська Тетяна 
Юріївна 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
дисциплін перекладацького 
циклу.  Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 180/01-142            
видана  
23.04.21 р. 
 

Алексєєв Анатолій 
Якович 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
дисциплін перекладацького 
циклу.  Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 180/02-143            
видана  
23.04.21 р. 
 

Кабаченко Ірина 
Леонідовна 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
дисциплін перекладацького 
циклу.  Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 180/03-144            
видана  
23.04.21 р. 
 

Аніскевич Світлана 
Вікторівна 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
фізичного виховання.  
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 139/01-145            
видана  
30.04.21 р. 
 

Кириченко Алла Змішана, без відриву від основної Довідка про 



Миколаївна роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
фізичного виховання.  
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 180 годин 

підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 139/02-146            
видана  
30.04.21 р. 
 

Токмакова Світлана 
Василівна 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
фізичного виховання.  
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 139/03-147            
видана  
30.04.21 р. 
 

Фесенко Рената 
Євгенівна 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
фізичного виховання.  
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 139/04-148            
видана  
30.04.21 р. 
 

Яровий Віталій 
Євгенович 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
фізичного виховання.  
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 139/05-149            
видана  
30.04.21 р. 
 

Кіжаєв Сергій 
Олексійович 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
дисципліни «Інтелектуальна 
власність»  Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 147/01-150            
видана  
30.04.21 р. 
 

Присвітла Оксана 
Вікторівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання загальних 
економічних дисциплін. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 138/01-151            
видана  



Опанування сучасних платформ 
Onlineнавчання». 
 Загальний обсяг 180 годин 

30.04.21 р. 
 

Пантейков Сергій 
Петрович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних і 
фахових дисциплін в галузі знань 
механічної інженерії. Опанування 
сучасних платформ Online 
навчання». Загальний обсяг 180 
годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 138/02-152            
видана  
30.04.21 р. 
 

Сігарьов Євген 
Миколайович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних і 
фахових дисциплін в галузі знань 
механічної інженерії. Опанування 
сучасних платформ Online 
навчання». Загальний обсяг 180 
годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 138/03-153            
видана  
30.04.21 р. 
 

Крячко Геннадій 
Юрійович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних і 
фахових дисциплін в галузі знань 
механічної інженерії. Опанування 
сучасних платформ Online 
навчання». Загальний обсяг 180 
годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 138/04-154            
видана  
30.04.21 р. 
 

Кащеєв Михайло 
Анатолійович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних і 
фахових дисциплін в галузі знань 
механічної інженерії. Опанування 
сучасних платформ Online 
навчання». Загальний обсяг 180 
годин 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 138/05-155            
видана  
30.04.21 р. 
 

 


