
                                                                  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 

Виноградов Борис 
Володимирович 

Очна, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема: «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 
дисципліни «Методологія та 
організація наукових 
досліджень»   Загальний обсяг 8 
кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки  
стажування 
№ 839/01- 52 
видана 
08.01.20 р. 
 

Шацьких Володимир 
Володимирович 

 Очна, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема: «Вивчення 
досвіду впровадження в 
навчальний процес сучасних 
педагогічних технологій».    
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки  
стажування  
№ 886/01- 53 
видана 
17.01.20 р. 
 

Гурчіані Джимшері 
Олександрович 

Очна, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема: «Вивчення 
досвіду впровадження в 
навчальний процес сучасних 
педагогічних технологій».    
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

Довідка про 
підсумки  
стажування  
№ 871/02- 54 
видана 
14.01.20 р. 
 

Скиба Марія Іванівна Очна, без відриву від основної 
роботи. Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання фінансових 
дисциплін».   Загальний 150 
годин. 

Довідка про 
підсумки  
стажування  
№ 886/01- 55 
видана 
17.01.20 р. 
 

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

Довідка про 
підсумки  
стажування  
№ 886/02- 56 
видана 
17.01.20 р. 
 

Поликута Ольга 
Сергіївна  

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

Довідка про 
підсумки  



«Вивчення сучасних підходів до 
викладання природного-наукових 
дисциплін і спеціальних 
дисциплін з охорони праці».  
Загальний обсяг 150 годин. 

стажування  
№ 886/03- 57 
видана 
17.01.20 р. 
 

Оніщенко Олександр 
Васильович 

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

Довідка про 
підсумки  
стажування  
№ 881/01- 58 
видана 
17.01.20 р. 
 

Рева Тетяна Михайлівна Очна, без відриву від основної 
роботи. Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання спеціальних 
економічних дисциплін у т.ч. 
дисципліни «Економіка торгівлі».  
Загальний обсяг 7 кредитів 
ЄКТС. 

Довідка про 
підсумки  
стажування  
№ 873/01- 59 
видана 
17.01.20 р. 
 

Калашникова Ірина 
Григорівна 

Очна, без відриву від основної 
роботи. Стажування. Тема: 
«Вивчення сучасних підходів до 
викладання дисципліни «Охорона 
праці».   Загальний обсяг  8 
кредитів ЄКТС. 

Довідка про 
підсумки  
стажування   
№ 853/01-60 
видана 
24.01.20 р. 
 

Гаража Марина 
Олександрівна 

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

Довідка про 
підсумки  
стажування   
№ 927/01-61 
видана 
24.01.20 р. 
 

Глущенко Богдана 
Олександрівна 

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

Довідка про 
підсумки  
стажування   
№ 927/02-62 
видана 
24.01.20 р. 
 

Султан Олександр 
Васильович 

Очна, без відриву від основної 
роботи. Науково-педагогічне 
стажування. Тема: «Вивчення 
сучасних підходів до викладання 

Довідка про 
підсумки  
стажування   
№ 919/06-63 



дисципліни «Теоретична 
механіка. Опанування сучасних 
педагогічних технологій».      
Загальний обсяг 8 кредитів ЄКТС 

видана 
24.01.20 р. 
 

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

Довідка про 
підсумки  
стажування  
№ 871/03- 64 
видана 
14.01.20 р. 
 

Локоть Людмила 
Євгенівна 

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

Довідка про 
підсумки  
стажування  
№ 871/04- 65 
видана 
14.01.20 р. 
 

Пінчук Вікторія 
Леонідівна 

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

Довідка про 
підсумки  
стажування   
№ 919/05-66 
видана 
30.01.20 р. 
 

Савіна Олена 
Мирославівна 

Очно-дистанційна, без відриву 
від основної роботи. Стажування. 
Тема: «Вивчення сучасних 
підходів до викладання 
спеціальних і фахових 
механічних дисциплін. 
Опанування сучасних 
педагогічних технологій».       
Загальний обсяг  150 годин. 

Довідка про 
підсумки  
стажування  
№ 875/11- 67 
видана 
30.01.20 р. 
 

 


