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

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

Дата видачі та 
обліковий 
запис 

Гейко  Людмила 
Володимирівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи. Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання дисциплін з 
менеджменту і спеціальних 
фінансово-економічних 
дисциплін». Загальний обсяг 12 
кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування 
№ 635/14- 08 
видана 
02.12.19 р. 
 

Бабічева Людмила 
Павлівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи. Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних 
дисциплін з стандартизації». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування 
№ 785/3-09 
видана 
13.12.19 р. 
 

 Дубовка Ігор Алімович Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування.  
Тема:  «Вивчення методики 
викладання фізичного 
виховання». Загальний обсяг 8 
кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування  
№ 781/4-10 
видана 
20.12.19 р.  
 

Семенець Микола 
Іванович    

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування.  
Тема:  «Вивчення методики 
викладання фізичного 
виховання». Загальний обсяг 8 
кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування 
№ 781/5-11 
видана 
20.12.19 р. 
 

Крівіч Людмила 
Романівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування.  
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
спеціальних і фахових дисциплін 
з автоматизації». Загальний обсяг 
8 кредитів ЄКТС 

 Довідка про 
підсумки 
стажування 
№ 781/6-12 
видана 
20.12.19 р. 
 



 
Зельцер Оксана 
Анатоліївна  

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування.  
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
спеціальних дисциплін. 
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування 
№ 781/7-13 
видана 
20.12.19 р. 
 

Соломяна Таміла 
Вікторівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування. 
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів   до викладання 
математики і вищої математики». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування 
№ 781/8-14  
20.12.19 р. 
 

Пугач Ольга Григорівна Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування.  
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів   до викладання 
математики і вищої математики». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування 
№ 781/9-15 
видана 
20.12.19 р. 
 

Єфімова Олена 
В’ячеславівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування. 
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів   до викладання 
математики і основ 
інформатики». Загальний обсяг 8 
кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування 
№ 781/10-16 
видана 
20.12.19 р. 
 

Пилипчик Наталя 
Олександрівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування.  
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
спеціальних дисциплін. 
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування 
№ 781/11-17 
видана 
20.12.19 р. 
 

Колесник Ірина 
Володимирівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування.  
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
соціально-гуманітарних 
дисциплін. Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування 
№ 781/12-18 
видана 
20.12.19 р. 
 



 
Сімонова Галина 
Федорівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування.  
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
спеціальних дисциплін. 
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування   
№ 781/13-19 
видана 
20.12.19 р. 
 

Ігнатчук Світлана 
Миколаївна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування.  
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
спеціальних облікових  
дисциплін. Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування    
№ 781/14-20 
видана 
20.12.19 р. 
 

Нагорна Лариса 
Анатоліївна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування.  
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
спеціальних   дисциплін з 
охорони праці. Опанування 
сучасних педагогічних 
технологій». Загальний обсяг 8 
кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування     
№ 781/15-21 
видана 
20.12.19 р. 
 

Касянчук Григорій 
Володимирович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування.  
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до проведення 
лабораторних і практичних 
занять. Розширення професійних 
компетентностей».  Загальний 
обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування 
№ 798/02-22 
видана 
25.12.19 р. 
 
 

Хижняк В’ячеслав 
Якович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. 
Науково-педагогічне стажування. 
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
спеціальних   дисциплін з 
автоматизації і 
електромеханічних дисциплін.  
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

№ 781/3-23 
видана 
25.12.19 р. 
 



 
Коч Ольга Дмитрівна Очно-дистанційна, без відриву 

від основної роботи. Стажування.  
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
інженерної графіки і інженерної 
та комп’ютерної графіки 
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування  
№ 798/04-24 
видана 
25.12.19 р. 
 
 

Шевченко Наталія 
Павлівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування.   
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
філологічних дисциплін. 
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування  
№ 798/05-25 
видана 
25.12.19 р. 
 
 

Нечипоренко Надія 
Миколаївна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування. 
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
спеціальних механічних 
дисциплін. Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування  
№ 798/06-26 
видана 
25.12.19 р. 
 
 

Свиридова Світлана 
Юріївна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. 
Стажування.  Тема:  «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
дисципліни «Організація і 
методика професійного 
навчання» Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування   
№ 798/07-27 
видана 
25.12.19 р. 
 
 

Бондар Сергій 
Анатолійович 

Очна, без відриву від основної 
роботи. Стажування.  Тема:  
«Вивчення методики викладання 
фізичного виховання і фізичної 
культури». Загальний обсяг 8 
кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування   
№ 781/01-28 
видана 
27.12.19 р 



 
Авдієвський Дмитро 
Володимирович 

Очна, без відриву від основної 
роботи. Стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних  
дисциплін з автоматизації. 
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування. 
№ 785/08-29 
видана 
27.12.19 р. 
 

Лозова Світлана 
Вікторівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи. Стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних  
дисциплін з автоматизації, 
метрології, охорони праці. 
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування. 
№ 785/09-30 
видана 
27.12.19 р. 
 

Анохіна Світлана 
Іванівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи. Стажування.  Тема:  
«Вивчення  сучасних підходів до 
організації навчально-виховного 
процесу». Загальний обсяг 7 
кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування.  
№ 822/08-31 
видана 
27.12.19 р. 
 

Ніколаєва Світлана 
Василівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи. Стажування.  Тема:  
«Вивчення  сучасних підходів до 
організації навчально-виховного 
процесу». Загальний обсяг 7 
кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування 
№ 822/08-32 
видана 
27.12.19 р. 
 

Штода Ірина Іванівна Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування.  
Тема:  «Вивчення  сучасних 
підходів до організації 
навчального процесу при 
проведенні практичних занять». 
Загальний обсяг 7 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування  
№ 822/07-33 
видана 
27.12.19 р. 
 



 
Солошенко Ілля 
Віталійович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування. 
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
дисциплін з менеджменту і 
спеціальних економічних 
дисциплін. Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування   
№ 802/05-34 
видана 
27.12.19 р. 
 

Васін Віктор 
Віталійович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування. 
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
спеціальних   дисциплін з 
охорони праці. Опанування 
сучасних педагогічних 
технологій». Загальний обсяг 8 
ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування    
№ 802/06-35 
видана 
27.12.19 р. 
 

Карапетян Ольга 
Валеріївна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування.  
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
іноземних мов. Опанування 
сучасних педагогічних 
технологій». Загальний обсяг 8 
ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування    
№ 802/07-36 
видана 
27.12.19 р. 
 

Чернишова Тамара 
Михайлівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування. 
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
спеціальних фахових  дисциплін.  
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування     
№ 802/08-37 
видана 
27.12.19 р. 
 

Мороз Людмила 
Іванівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи. Стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних  
комп’ютерних дисциплін. 
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування      
№ 785/07-38 
видана 
27.12.19 р. 
 



 
Анікіна Лідія 
Олександрівна  

Очна, без відриву від основної 
роботи. Стажування.  Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних 
дисциплін «Безпека 
життєдіяльності» та «Охорона 
праці».  Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування      
№ 802/04-39 
видана 
27.12.19 р. 
 

Саприкіна Ірина 
Григорівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи. Стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних 
дисциплін з програмування.  
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування       
№ 785/01-40 
видана 
27.12.19 р. 
 
  

Кузьменко Анна 
Олександрівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи. Стажування.  Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних 
дисциплін з програмування.  
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування       
№ 785/01-41 
видана 
27.12.19 р. 
 

Калашник Ольга 
Леонідівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи. Стажування. Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних 
комп’ютерних дисциплін.  
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування       
№ 785/01-42 
видана 
30.12.19 р. 
 

Баркова Тетяна 
Вікторівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування.  
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
спеціальних філологічних 
дисциплін.  Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування       
№ 798/01-43 
видана 
25.12.19 р. 
   



 
Абросімова Ірина 
Миколаївна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування.  
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
спеціальних  і фахових 
дисциплін.  Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування        
№ 798/10-44 
видана 
27.12.19 р. 
   

Терещенко Микола 
Миколайович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування.  
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
дисциплін з охорони праці і 
спеціальних  та фахових 
механічних дисциплін.  
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування        
№ 798/12-45 
видана  
27.12.19 р. 
  

Швец Інна Сергіївна Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування.  
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
спеціальних електротехнічних 
дисциплін.  Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування         
№ 798/13-46 
видана  
27.12.19 р. 
  

Черненко Лідія Іванівна Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування.  
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
спеціальних  дисциплін.  
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування         
№ 798/14-47 
видана  
27.12.19 р. 
  

Кузьменко Михайло 
Юрійович 

Очна, без відриву від основної 
роботи. Стажування.  Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних  
дисциплін.  Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування         
№ 822 /06-48 
видана  
30.12.19 р. 
  



 
Родіна Олена 
Валентинівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування.  
Тема:  «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
спеціальних електричних 
дисциплін.  Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування         
№ 822 /10-49 
видана  
30.12.19 р. 
  

Тігунцева Леся Іванівна Очна, без відриву від основної 
роботи. Стажування.  Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних 
комп’ютерних дисциплін.  
Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки 
стажування         
№ 822 /11-50 
видана 
30.12.19 р. 
    

Дешко Вита 
Олександрівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи. Стажування.  Тема:  
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних хімічних 
дисциплін.  Опанування сучасних 
педагогічних технологій». 
Загальний обсяг 30 годин. 

Довідка про 
підсумки 
стажування         
№ 912 /01-51 
видана 
30.12.19 р. 
    

 
 


