
Перелік 
                         виданих документів про підвищення кваліфікації 
 
                                           з 05.05.21 по 31.05.21 
 
Прізвище, ім’я, по 
батькові 

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

Дата видачі та 
обліковий 
запис 

 Шмельцер Катерина 
Олегівна 

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

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 147/02- 156 
видана  
05.05.21 р. 
 

Ковальова Ірина 
Борисивна 

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 
№ 147/03- 157 
видана  
05.05.21 р. 
 

Волікова Марина 
Миколаївна 

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

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 147/05- 158 
видана  
05.05.21 р. 
 

Григор’єва  Вікторія 
Георгіївна 

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

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 157/01- 159 
видана  
05.05.21 р. 
 



Літовко Борис 
Михайлович 

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

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 114/01- 160 
видана  
14.05.21 р. 
 

Ялова Альона 
Миколаївна 

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

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 114/02- 161 
видана  
14.05.21 р. 
 

Барський Вадим 
Давидович 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних і фахових дисциплін 
в закладах вищої освіти.   
Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 
обсяг 180 годин. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 190/01- 162 
видана  
21.05.21 р. 
 

Гриднєва Тетяна 
Василівна 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних і фахових дисциплін 
в закладах вищої освіти.   
Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 
обсяг 180 годин. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 190/02- 163 
видана  
21.05.21 р. 
 

Рябік Павло Васильович Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних і фахових дисциплін 
в закладах вищої освіти.   
Опанування сучасних платформ 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 190/03- 164 
видана  
21.05.21 р. 



Online навчання». Загальний 
обсяг 180 годин. 

 

Скнар Ірина 
Володимирівна 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних і фахових дисциплін 
в закладах вищої освіти.   
Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 
обсяг 180 годин. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 190/04- 165 
видана  
21.05.21 р. 
 

Тертишний Олег 
Олександрович 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних і фахових дисциплін 
в закладах вищої освіти.   
Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 
обсяг 180 годин. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 190/05- 166 
видана  
21.05.21 р. 
 

Учитель Олександр 
Давидович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних 
дисциплін за ОПП спеціальності 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» здобувачам 
першого та другого рівней  вищої 
освіти.   Опанування сучасних 
платформ Online навчання». 
Загальний обсяг 180 годин. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 207/01- 167 
видана  
21.05.21 р. 
 

Друккер  Михайло 
Семенович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних 
дисциплін за ОПП спеціальності 
«Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології» 
здобувачам першого та другого 
рівней  вищої освіти.   
Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 207/02- 168 
видана  
25.05.21 р. 
 



обсяг 180 годин. 
Цвітнов Віталій 
Олександрович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних 
дисциплін за ОПП спеціальності 
«Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка» здобувачам 
першого та другого рівней  вищої 
освіти.   Опанування сучасних 
платформ Online навчання». 
Загальний обсяг 180 годин. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 207/03- 169 
видана  
25.05.21 р. 
 

Засельський Володимир 
Йосипович 

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

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 207/04- 170 
видана  
25.05.21 р. 
 

Зайцев Геннадій 
Леонідович 

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

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 207/05- 171 
видана  
25.05.21 р. 
 

Зєлова Катерина 
Євгенівна 

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

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 207/06- 172 
видана  
25.05.21 р. 
 



Патеріло Олег 
Миколайович 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
соціольно-політологічних 
дисциплін в закладах вищої 
освіти.   Опанування сучасних 
платформ Online навчання». 
Загальний обсяг 180 годин. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 192/03- 173 
видана  
28.05.21 р. 
 

Шевченко Ірина 
Артурівна 

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 150 годин. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 196/01- 174 
видана  
28.05.21 р. 
 

Васильченко Тетяна 
Олександрівна 

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 150 годин. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 196/02- 175 
видана  
28.05.21 р. 
 

Гречаний  Олексій 
Миколайович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних і 
фахових  дисциплін в закладах 
вищої освіти.  Опанування 
сучасних платформ Online 
навчання». Загальний обсяг 150 
годин. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 196/03- 176 
видана  
28.05.21 р. 
 

Власов Андрій 
Олександрович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних і 
фахових  дисциплін в в галузі 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 196/04- 177 
видана  



знань механічної інженерії.  
Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 
обсяг 150 годин. 

28.05.21 р. 
 

Лінський Володимир 
Іванович 

Змішана, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема:  
«Вивчення досвіду організації 
практичного навчання . 
Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 
обсяг 120 годин. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 278/01- 178 
видана  
28.05.21 р. 
 

Гірін Олег Борисович Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних і фахових дисциплін 
здобувачам вищої освіти зі 
спеціальності 132 
Матеріалознавство.   Опанування 
сучасних платформ Online 
навчання». Загальний обсяг 180 
годин. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 177/01- 179 
видана  
31.05.21 р. 
 

Трофименко Віталій 
Васильович 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних і фахових дисциплін 
здобувачам вищої освіти зі 
спеціальності 132 
Матеріалознавство.   Опанування 
сучасних платформ Online 
навчання». Загальний обсяг 180 
годин. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 177/02- 180 
видана  
31.05.21 р. 
 

Овчаренко Володимир 
Іванович 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних і фахових дисциплін 
здобувачам вищої освіти зі 
спеціальності 132 
Матеріалознавство.   Опанування 
сучасних платформ Online 
навчання». Загальний обсяг 180 
годин. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 177/03- 181 
видана  
31.05.21 р. 
 



Клюєвський Вячеслав 
Васильович 

Змішана, без відриву від основної 
роботи. Педагогічне стажування. 
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до організації 
навчального процесу в умовах 
дистанційного навчання.  
Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 
обсяг 150 годин. 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 192/01- 182 
видана  
31.05.21 р. 
 

Кравцов Юрій 
Сергійович 

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 
№ 205/01- 183 
видана  
31.05.21 р. 
 

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

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 205/02- 184 
видана  
31.05.21 р. 
 

Штода Максим 
Миколайович 

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

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 205/03- 185 
видана  
31.05.21 р. 
 

Максименко Олег 
Павлович 

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

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 205/04- 186 
видана  
31.05.21 р. 
 



Нікулін Олександр 
Вікторович 

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

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 205/05- 187 
видана  
31.05.21 р. 
 

Радченко Тетяна 
Анатоліївна 

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

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 205/06- 188 
видана  
31.05.21 р. 
 

Стаховська Наталія 
Федорівна 

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

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 205/07- 189 
видана  
31.05.21 р. 
 

Волянський Роман 
Сергійович 

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

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 205/08- 190 
видана  
31.05.21 р. 
 

Дерець Олександр 
Леонідович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних і 
фахових  дисциплін в в галузі 

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 205/09- 191 
видана  



знань з електричної  інженерії.  
Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 
обсяг 180 годин. 

31.05.21 р. 
 

Донченко Світлана 
Павлівна 

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 
№ 205/10- 192 
видана  
31.05.21 р. 
 

Брежнєва – Єрмоленко 
Ольга Василівна 

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

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 205/11- 193 
видана  
31.05.21 р. 
 

Назаренко Олексій 
Миколайович 

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

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№  251/01- 194 
видана  
31.05.21 р. 
 

Назаренко Ірина 
Анатоліївна 

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

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 251/02- 195 
видана  
31.05.21 р. 
 

Калініна Тетяна 
Володимирівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Науково-
педагогічне стажування. Тема:  

Довідка про 
підсумки  
підвищення 



«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних і 
фахових  дисциплін в в галузі 
знань з механіччної  інженерії.  
Опанування сучасних платформ 
Online навчання». Загальний 
обсяг 180 годин. 

кваліфікації 
№ 211/01- 
196видана  
31.05.21 р. 
 

Сухомлін Володимир 
Іванович 

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

Довідка про 
підсумки  
підвищення 
кваліфікації 
№ 211/02- 197 
видана  
31.05.21 р. 
 

 


