
 
Перелік 

виданих документів про підвищення кваліфікації 
 
                                               з 10.04.20 по 17.04.20 
 
Прізвище, ім’я, по 
батькові 

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

Дата видачі та 
обліковий 
запис 

Редькіна Ганна 
Михайлівна 

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

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 120/01- 104 
видана 
30.04.20 р. 

Безцінний Андрій 
Іванович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи.  
Стажування. Тема: «Вивчення 
сучасних підходів до проведення 
лабораторних і практичних 
занять з спеціальних технічних 
дисциплін»    Загальний обсяг 6 
кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 120/02- 105 
видана 
30.04.20 р. 

Щербіна Марина 
Анатоліївна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи.  Науково-
педагогічне стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання іноземних мов»   
Загальний обсяг 180 годин. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 120/03- 106 
видана 
30.04.20 р. 

Лещенко  Олена  
Павлівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи.  Науково-
педагогічне стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання іноземних мов»   
Загальний обсяг 180 годин. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 120/04- 107 
видана 
10.04.20 р. 

Губарєв Ігор 
Володимирович 

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

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 120/05- 108 
видана 
10.04.20 р. 

Бейгул  Олег 
Олексійович 

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

Довідка про 
підсумки  



педагогічне стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних 
механічних дисциплін»   
Загальний обсяг 180 годин. 

стажування 
№ 120/06- 109 
видана 
10.04.20 р. 

Сокольська  Ірина 
Євгеніївна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи.  Науково-
педагогічне стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних і 
фахових дисциплін на кафедрі 
промислової теплоенергетики »   
Загальний обсяг 180 годин. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 120/07- 110 
видана 
30.04.20 р. 

Волянська Ніна 
Вікторівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи.  Науково-
педагогічне стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних і 
фахових дисциплін на кафедрі 
промислової теплоенергетики »   
Загальний обсяг 180 годин. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 120/08- 111 
видана 
30.04.20 р. 

Коваленко Олена 
Володимирівна 

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

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 120/09- 112 
видана 
10.04.20 р. 

Карімов  Іван 
Кабіденович 

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

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 120/10- 113 
видана 
10.04.20 р. 

Якунін  Павло  
Анатолійович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи.  
Стажування. Тема: «Вивчення 
сучасних підходів до проведення 
лабораторних і практичних 
занять. Ознайомлення з 
сучасними педагогічними 
технологіями»    Загальний обсяг 
6 кредитів ЄКТС. 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 120/11- 114 
видана 
10.04.20 р. 

Пополов  Дмитро Очно-дистанційна, без відриву Довідка про 



Володимирович від основної роботи.  Науково-
педагогічне стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних 
технічних  дисциплін»   
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

підсумки  
стажування 
№ 71/04- 115 
видана 
10.04.20 р. 

Сорокін Андрій 
Вікторович 

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

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 71/05- 116 
видана 
10.04.20 р. 

Галацька Валентина 
Леонідівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи.  Науково-
педагогічне стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання соціально-
гуманітарних  дисциплін»   
Загальний обсяг 6 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 107/01- 117 
видана 
17.04.20 р. 

Ломтєва Оксана 
Олександрівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи.  Педагогічне 
стажування. Тема: «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
екологічних  дисциплін»   
Загальний обсяг 6 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 104/03- 118 
видана 
17.04.20 р. 

Любченко Олена 
Володимирівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи.  Педагогічне 
стажування. Тема: «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
природничих  дисциплін»   
Загальний обсяг 6 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 104/04- 119 
видана 
17.04.20 р. 

Коваленко Ніна 
Леонідівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи.  Науково-
педагогічне стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання  іноземних мов»   
Загальний обсяг 180 годин 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 107/02- 120 
видана 
10.04.20 р. 

Баранова Ольга Іванівна Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи.  Педагогічне 
стажування. Тема: «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних  дисциплін»   
Загальний обсяг 30 годин 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 163/01- 121 
видана 
10.04.20 р. 



Демидюк Надія 
Вячеславівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи.  Педагогічне 
стажування. Тема: «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
дисциплін з автоматизації 
спеціальних електротехнічних  
дисциплін». Загальний обсяг 30 
годин 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 163/02- 122 
видана 
10.04.20 р. 

Зельцер Оксана 
Анатоліївна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи.  Педагогічне 
стажування. Тема: «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних механічних  
дисциплін»    Загальний обсяг 30 
годин 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 163/03- 123 
видана 
10.04.20 р. 

Маковська Тамара 
Віталіївна 

 Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи.  Педагогічне 
стажування. Тема: «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних дисциплін»   
Загальний обсяг 30 годин 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 163/04- 124 
видана 
10.04.20 р 

Новікова Лідія Іванівна Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи.  Педагогічне 
стажування. Тема: «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних технічних 
дисциплін. Загальний обсяг 30 
годин 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 163/05- 125 
видана 
10.04.20 р 

Сандул Євген 
Олександрович 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи.  Педагогічне 
стажування. Тема: «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних технічних 
дисциплін. Загальний обсяг 30 
годин 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 163/06- 126 
видана 
10.04.20 р 

Юрас Олена Богданівна Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи.  Педагогічне 
стажування. Тема: «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
спеціальних  дисциплін. 
Загальний обсяг 30 годин 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 163/07- 127 
видана 
10.04.20 р 

Мороз Людмила 
Андріївна 

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

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 111/02- 128 



соціально-економічних  
дисциплін. Загальний обсяг 30 
годин 

видана 
17.04.20 р 
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