
Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації                                          

з 30 .09.20 по 31.10.20 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Форма, вид, тема  підвищення 

кваліфікації, обсяг в годинах або 

кредитах 

Дата видачі та 

обліковий 

запис 

Терехова Людмила 

Андріївна 

Денна, без відриву від основної 

роботи. Стажування. Тема: 

«Вивчення сучасних підходів до 

викладання облікових 

дисциплін»    Загальний обсяг 30 

годин. 

Довідка про 

підсумки  

стажування 

№ 399/06- 01 

видана 

30.09.20 р. 

Бородкіна Тетяна  

Анатоліївна 

Денна, без відриву від основної 

роботи. Стажування. Тема: 

«Вивчення сучасних підходів до 

викладання спеціальних 

дисциплін з автоматизації».   

Загальний обсяг 30 годин. 

Довідка про 

підсумки  

стажування 

№ 399/01- 02 

видана 

30.09.20 р. 

Воронова Ірина  

Іванівна 

Денна, без відриву від основної 

роботи. Стажування. Тема: 

«Вивчення сучасних підходів до 

викладання спеціальних 

дисциплін спеціальності 151 

«Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології»  

Загальний обсяг 30 годин. 

Довідка про 

підсумки  

стажування 

№ 399/02- 03 

видана 

30.09.20 р. 

Куян Олена  

Олександрівна 

Денна, без відриву від основної 

роботи. Стажування. Тема: 

«Вивчення сучасних підходів до 

викладання соціально-

гуманітарних дисциплін»  

Загальний обсяг 30 годин. 

Довідка про 

підсумки  

стажування 

№ 501/01- 04 

видана 

15.10.20 р. 

Шиян Володимир 

Миколайович 

Змішана, без відриву від основної 

роботи.Науково - педагогічне 

стажування. Тема: «Вивчення 

сучасних підходів до викладання 

фізичного виховання»    

Загальний обсяг 180 годин. 

Довідка про 

підсумки 

науково-

педагогічного 

стажування 

№ 458/01- 05 

видана 

19.10.20 р. 

 

Сологубова Світлана 

Вікторівна 

Змішана, без відриву від основної 

роботи.Науково - педагогічне 

стажування. Тема: «Вивчення 

сучасних підходів до викладання 

Довідка про 

підсумки 

науково-

педагогічного 



фізичного виховання»    

Загальний обсяг 180 годин. 

стажування 

№ 458/02- 06 

видана 

19.10.20 р. 

Лахно Олена  

Геннадіївна 

Змішана, без відриву від основної 

роботи.Науково - педагогічне 

стажування. Тема: «Вивчення 

сучасних підходів до викладання 

фізичного виховання»    

Загальний обсяг 180 годин. 

Довідка про 

підсумки 

науково-

педагогічного 

стажування 

№ 458/03- 07 

видана 

19.10.20 р. 

Лобанов Віктор 

Володимирович 

Змішана, без відриву від основної 

роботи.Науково - педагогічне 

стажування. Тема: «Вивчення 

сучасних підходів до викладання 

фізичного виховання»    

Загальний обсяг 180 годин. 

Довідка про 

підсумки 

науково-

педагогвчного 

стажування 

№ 458/04- 08 

видана 

19.10.20 р. 

Тютенко Ігор 

 Борисович 

Змішана, без відриву від основної 

роботи.Науково - педагогічне 

стажування. Тема: «Вивчення 

сучасних підходів до викладання 

фізичного виховання»    

Загальний обсяг 180 годин. 

Довідка про 

підсумки 

науково-

педагогічного 

стажування 

№ 458/05- 09 

видана 

19.10.20 р. 

Вороновська Любов  

Іванівна 

Денна, без відриву від основної 

роботи. Стажування. Тема: 

«Вивчення сучасних підходів до 

викладання електротехнічних і  

спеціальних дисциплін».  

Загальний обсяг 30 годин. 

Довідка про 

підсумки  

стажування 

№ 399/03- 10 

видана 

30.09.20 р. 

Майсак Нелля 

Володимирівна 

Денна, без відриву від основної 

роботи. Стажування. Тема: 

«Оновлення та розширення 

знань, формування нових 

професійних компетенцій».  

Загальний обсяг 30 годин. 

Довідка про 

підсумки  

стажування 

№ 399/04- 11 

видана 

30.09.20 р. 

Ткаченко  Тетяна 

Михайлівна 

Денна, без відриву від основної 

роботи. Стажування. Тема: 

«Вивчення сучасних підходів до 

викладання електротехнічних і  

спеціальних дисциплін».  

Загальний обсяг 30 годин. 

Довідка про 

підсумки  

стажування 

№ 399/05- 12 

видана 

30.09.20 р. 



Шишкіна Ольга  

Миколаївна 

Змішана, без відриву від основної 

роботи.Науково - педагогічне 

стажування. Тема: «Вивчення 

сучасних підходів до викладання 

фізичного виховання»    

Загальний обсяг 180 годин. 

Довідка про 

підсумки 

науково-

педагогічного 

стажування 

№ 401/01- 13 

видана 

30.10.20 р. 

Романюха  Марина 

Володимирівна 

Змішана, без відриву від основної 

роботи.Науково - педагогічне 

стажування. Тема: «Вивчення 

сучасних підходів до викладання 

фахових дисциплін здобувачам  

першого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 035 Філологія, 

спеціалізація 035.041 Германські 

мови та літератури(переклад 

включно).  Загальний обсяг 180 

годин. 

Довідка про 

підсумки 

науково-

педагогічного 

стажування 

№ 401/02- 14 

видана 

30.10.20 р. 

Валуєва Наталія  

Миколаївна 

Змішана, без відриву від основної 

роботи.Науково - педагогічне 

стажування. Тема: «Вивчення 

сучасних підходів до викладання 

фахових дисциплін здобувачам  

першого рівня вищої освіти за 

спеціальністю 035 Філологія, 

спеціалізація 035.041 Германські 

мови та літератури(переклад 

включно).    Загальний обсяг 180 

годин. 

Довідка про 

підсумки 

науково-

педагогічного 

стажування 

№ 401/03- 15 

видана 

30.10.20 р. 

Чернявська Ірина 

Михайлівна 

Змішана, без відриву від основної 

роботи.Науково - педагогічне 

стажування. Тема: «Вивчення 

сучасних підходів до викладання 

спеціальних і фахових дисциплін 

в галузях знань 07 Управління і 

адміністрування і 05 Соціальні і 

поведінкові науки.     Загальний 

обсяг 180 годин. 

Довідка про 

підсумки 

науково-

педагогічного 

стажування 

№ 401/04- 16 

видана 

30.10.20 р. 

Масалов Сергій 

Михайлович 

Змішана, без відриву від основної 

роботи. Стажування. Тема: 

«Вивчення сучасних підходів до 

викладання облікових 

дисциплін»    Загальний обсяг 30 

годин. 

Довідка про 

підсумки  

стажування 

№ 532/01- 17 

видана 

31.10.20 р. 

 


