
                                                          Перелік 
                         виданих документів про підвищення кваліфікації 
  
                                            з 28.02.20 по 31.03.20 
 
Прізвище, ім’я, по 
батькові 

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

Дата видачі та 
обліковий 
запис 

 Кривошеєва Світлана 
Олександрівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання іноземних мов»  
Загальний обсяг 150 годин. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 25/02- 68 
видана 
28.02.20 р. 

Тищенко Тетяна 
Олександрівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання іноземних мов»    
Загальний обсяг 150 годин. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 25/03- 69 
видана 
28.02.20 р. 

Ціпцюра Юлія Іванівна Очна, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання іноземних мов»    
Загальний обсяг 150 годин. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 25/04   - 70 
видана 
28.02.20 р. 

Кошелєв Іван 
Сергійович 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання загальноосвітніх 
дисциплін»    Загальний обсяг 
150 годин. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 25/01   - 71 
видана 
28.02.20 р. 

Вернигора Василій 
Іванович 

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

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 60/01   - 72 
видана 
28.02.20 р. 

Носов Василій 
Анатолійович 

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

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 60/02   - 73 
видана 
28.02.20 р. 



   
Соятова Наталія 
Володимирівна 

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

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 60/03   - 74 
видана 
28.02.20 р. 

Солнушко Віталій 
Олексійович 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних 
ком’ютерних дисциплін»    
Загальний обсяг 30 годин. 

 Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 60/04   - 75 
видана 
28.02.20 р. 

Грищенко Юлія 
Василівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних і 
фахових  дисциплін»    Загальний 
обсяг 4 кредити ЄКТС. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 71/02   - 76 
видана 
28.02.20 р. 

Сараєва Тетяна 
Анатоліївна 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання іноземних мов»    
Загальний обсяг 30 годин. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 66/05   - 77 
видана 
28.02.20 р. 

Пундик Наталія 
Григорівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання іноземних мов»    
Загальний обсяг 30 годин. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 66/06   - 78 
видана 
28.02.20 р. 

Мікаілова Маргарита 
Леонідівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання дисципліни 
«Технічна механіка»    Загальний 
обсяг 30 годин. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 71/03   - 79 
видана 
28.02.20 р. 

Лісковець Олександр 
Петрович 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання фізичного виховання 
і фізичної культури»    Загальний 
обсяг 4 кредити ЄКТС. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 79/01   - 80 
видана 
28.02.20 р. 

   



 
Казаков Ігор Сергійович Очна, без відриву від основної 

роботи.  Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання фізичного виховання 
і фізичної культури»    Загальний 
обсяг 4 кредити ЄКТС. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 79/02   - 81 
видана 
28.02.20 р. 

Бабець Дмитро 
Володимирович 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Науково-педагогічне 
стажування. Тема: «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних математичних 
дисциплін»    Загальний обсяг 8 
кредитів ЄКТС. 

Довідка про 
підсумки 
науково-
педагогічного 
стажування 
№ 944/01   - 82 
видана 
09.03.20 р. 

Головко Юрій 
Миколайович 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Науково-педагогічне 
стажування. Тема: «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних математичних 
дисциплін»    Загальний обсяг 8 
кредитів ЄКТС. 

Довідка про 
підсумки 
науково-
педагогічного 
стажування 
№ 944/02   - 83 
видана 
09.03.20 р. 

Шпорта Анна 
Григорівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Науково-педагогічне 
стажування. Тема: «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних математичних 
дисциплін»    Загальний обсяг 8 
кредити ЄКТС. 

Довідка про 
підсумки 
науково-
педагогічного 
стажування 
№ 944/03   - 84 
видана 
09.03.20 р. 

Кудрявцева Ольга 
Анатоліївна 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання фізичного виховання 
і фізичної культури»    Загальний 
обсяг 4 кредити ЄКТС. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 79/03   - 85 
видана 
28.02.20 р. 

Беззапонну Вікторію 
Михайлівну 

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

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 87/01   - 86 
видана 
10.03.20 р. 

   



 
Гаєвська Тетяна 
Анатоліївна 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних і 
фахових металургійних 
дисциплін»    Загальний обсяг 30 
годин. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 87/02   - 87 
видана 
10.03.20 р. 

Камека Світлана 
Іванівна 

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

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 87/03   - 88 
видана 
10.03.20 р. 

Кляцька Ніна Юхимівна Очна, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних  
дисциплін»    Загальний обсяг 30 
годин. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 87/04   - 89 
видана 
10.03.20 р. 

Литвиненко Світлана 
Михайлівна 

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

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 87/05   - 90 
видана 
10.03.20 р. 

Мамонтова Зінаїда 
Василівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних 
дисциплін з менеджменту і 
економічних дисциплін»    
Загальний обсяг 30 годин. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 87/06   - 91 
видана 
10.03.20 р. 

Миронюк Володимир 
Леонідович 

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

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 87/07   - 92 
видана 
10.03.20 р. 

Радько Наталя 
Георгіївна 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних і 
фахових металургійних 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 87/08   - 93 
видана 



дисциплін»    Загальний обсяг 30 
годин. 

10.03.20 р. 

Сухотін Віталій 
Михайлович 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання   дисципліни 
«Підьомно-транспортні машини»    
Загальний обсяг 30 годин. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 87/10   - 94 
видана 
10.03.20 р. 

Шолудяй Катерина 
Олегівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних і 
фахових механічних дисциплін»    
Загальний обсяг 30 годин. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 87/11   - 95 
видана 
10.03.20 р. 

Якушкіна Кристина 
Анатоліївна 

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

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 87/11   - 96 
видана 
10.03.20 р. 

Мамонтова Зінаїда 
Василівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема: 
«Вивчення основних напрямків 
організації методичної роботи і 
досвіду впровадження 
методичних розробок і 
інноваційних технологій»    
Загальний обсяг 30 годин. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 99/01   - 97 
видана 
17.03.20 р. 

Свиридова Світлана 
Юріївна 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема: 
«Вивчення основних напрямків 
організації методичної роботи і 
досвіду впровадження 
методичних розробок і 
інноваційних технологій»    
Загальний обсяг 30 годин. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 99/02   - 98 
видана 
17.03.20 р. 

Саніна Тамара 
Дмитрівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних  
дисциплін»    Загальний обсяг 
150 годин. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 45/01   - 99 
видана 
20.03.20 р. 

Клітченко Юлія 
В’ячеславівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Стажування. Тема: 

Довідка про 
підсумки  



«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних 
облікових  дисциплін»    
Загальний обсяг 150 годин. 

стажування 
№ 18/01 - 100 
видана 
13.03.20 р. 

Карімов Геннадій 
Іванович 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Науково-педагогічне 
стажування. Тема: «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних дисциплін з 
менеджменту і економічних 
дисциплін»    Загальний обсяг 8 
кредитів ЄКТС. 

Довідка про 
підсумки 
науково-
педагогічного 
стажування 
№ 68/01   - 101 
видана 
31.03.20 р. 

Кучер Маргарита 
Миколаївна 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Науково-педагогічне 
стажування. Тема: «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних дисциплін з 
менеджменту »    Загальний обсяг 
8 кредитів ЄКТС. 

Довідка про 
підсумки 
науково-
педагогічного 
стажування 
№ 68/02   - 102 
видана 
31.03.20 р. 

Вороніна Алевтина 
Вікторівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи.  Науково-педагогічне 
стажування. Тема: «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних дисциплін з 
менеджменту »    Загальний обсяг 
8 кредитів ЄКТС. 

Довідка про 
підсумки 
науково-
педагогічного 
стажування 
№ 68/03   - 103 
видана 
31.03.20 р. 

 


