
 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  072 Фінанси, банківська справа та страхування 

(код та найменування спеціальності) 

 

НА РІВНІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

  

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я та по 

батькові 

педагогічного 

працівника 

Найменування 

посади (для осіб, що 

працюють за 

сумісництвом, - 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, 

який закінчив 

педагогічний працівник 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Категорія, педагогічне звання 

(в разі наявності науковий 

ступінь, шифр і найменування 

наукової спеціальності, тема 

дисертації (серія, номер, дата, 

ким виданий диплом), вчене 

звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно (серія, 

номер, дата, ким виданий 

атестат) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації педагогічного 

працівника (найменування закладу, 

вид документа, тема, дата видачі, 

кількість навчальних  кредитів 

(годин) 

Навч. план 2022-23 н. р. 

Фаховий молодший бакалавр (ОПП 2022) 

І. ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА 

I.1. Базові дисципліни 

Українська мова  Король Наталія 

Вікторівна 

Викладач Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української 

філології; Штатний 

Український державний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

1996 р. Спеціальність: 

українська мова та 

література, кваліфікація: 

вчитель української мови 

та літератури 

Спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Інститут філології, кафедра 

української мови, стажування, довідка 

від 21.05.2018 р.  № 153. Тема: 

Формування предметних компетенцій 

з української мови у студентів 

коледжу, 120 год 

Українська 

література  

Пасічник Наталія 

Олександрівна 

Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української 

філології; Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2016 р. Спеціаліст: 

«Українська мова і 

література», 

кваліфікація: спеціаліст з 

української мови і 

літератури, філолог, 

вчитель української мови 

та літератури 

Спеціаліст Київський університет імені Бориса, 

Факультет української філології, 

культури і мистецтва, кафедра 

української мови, стажування, 

довідка від 30.11.2022 р. № 16. Тема: 

Науково-методичні засади 

викладання дисципліни «Сучасна 

українська мова», 120 год  



Іноземна мова  Сопова Дана Олегівна Викладач; Циклова 

комісія з 

педагогічної освіти; 

Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2011 р. Спеціальність: 

«Дошкільне виховання», 

кваліфікація: викладач 

дошкільної педагогіки і 

психології» 

 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2014 р. Спеціальність: 

«Мова і література 

(англійська)», 

кваліфікація: вчитель 

англійської мови 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Доктор філософії зі спеціальності  

011 «Науки про освіту» (Освітні, 

педагогічні науки), 2021 р. (ДР 

№000886, 25.03.2021 р., виданий 

Київським університетом імені 

Бориса Грінченка). Тема дисертації: 

Академічна чесність як складова 

професійної підготовки майбутніх 

фахівців в університетах 

Європейського Союзу. 

 

Підвищення кваліфікації за 

Лідерським модулем Київський 

університет імені Бориса Грінченка, 

сертифікат № 1837/41, 08.12.2021р.,  

30 год./ 1 кредит ЄКТС 

Підвищення кваліфікації: 

1) 06-29.04.2021 Університет імені 

Масарика м.Брно (Чехія) Зміни у 

педагогічних університетах та 

факультетах у 21 столітті, 

учасник, сертифікат 

2) 11-15.10.2021 Університет імені 

Масарика м.Брно (Чехія) Зміни у 

педагогічних університетах та 

факультетах у 21 столітті 

учасник, сертифікат 

3) 20.10-14.12.2020 Університет імені 

Масарика м.Брно (Чехія) Зміни у 

педагогічних університетах та 

факультетах у 21 столітті учасник, 

сертифікат 

4) 01-08.11.2021 м.Люблін, Польща 

«Використання можливостей хмарних 

сервісів під час онлайн-навчання з 

використанням платформ “Microsoft 

Teams” і “Office 365”». 

учасник, сертифікат ES№ 8533/2021 

5) 22-29.11.2021 м.Люблін, Польща 

“Academic integrity in countries of the 

European Union and Ukraine”, учасник, 

сертифікат ES№ 8639/2021 

6) м. Люблін (Польща)   

Назва проєкту: Informal education of 

students of higher education: experience 

of the countries of the European Union 

and Ukraine 

Період реалізації: 3.10-10.10.2022 року 

Координатор проєкту: Arkadiusz 

Malek 

Роль: Учасник проекту. 



 7) - м. Люблін (Польща)   

Назва проєкту: "INFORMAL 

EDUCATION IN TRAINING 

HUMANITARIAN SPECIALISTS: 

EXPERIENCE OF THE EU 

COUNTRIES AND UKRAINE" 

Період реалізації: 14.11-21.11.2022 

року 

Координатор проєкту: Arkadiusz 

Malek 

Роль: Учасник проекту. 

Зарубіжна 

література  

Митринська Галина 

Людвигівна 

Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української 

філології; Штатний 

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені О.М. Горького, 

1970 р. Спеціальність: 

«Російська мова і 

література», 

кваліфікація: вчитель 

російської мови та 

літератури і звання 

вчитель середньої школи 

Спеціаліст вищої категорії,  

викладач-методист 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Інститут філології, кафедра 

світової літератури, стажування, 

довідка від  29.11.2019 р. № 278. Тема: 

Науково-методичні засади викладання 

дисципліни «Зарубіжна література», 

120 год 

Історія України* Москаленко 

Олександр 

Анатолійович 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Київський міський 

педагогічний університет 

імені Б.Д. Грінченка, 2008 

р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Історія», 

кваліфікація: вчитель 

історії та правознавства 

Спеціаліст першої категорії Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Інститут післядипломної 

освіти, кафедра історичної та 

громадянської освіти (з 01.02..2022 р. 

по 01.03.2022 р.). Довідка про 

проходження стажування від 

14.09..2022  № 67, 150 годин/5 

кредитів 

Всесвітня історія  Казаков Олександр 

Олексійович 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені М.П. Драгоманова, 

1992 р. Спеціальність: 

«Історія і педагогіка», 

кваліфікація: вчитель 

історії та методист 

виховної роботи 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Кандидат історичних наук, 1999 р. 

07.00.02 – Всесвітня історія (ДК 

№003032 від 14 квітня 1999 р. 

Запорізький державний 

університет.). Тема дисертації: 

«Московсько-литовська боротьба 

за давньоруські землі в кінціXV- на 

початку XVI ст.» 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Факультет суспільно-

гуманітарних наук, кафедра 

всесвітньої історії (з  03.10.2022 

по31.10. 2022 р.) Довідка про 

проходження стажування від 

15.12.2022 року №67, 150 годин/5 

кредитів 



 

Доцент кафедри історії, 2002 р. 

(Рішення Атестаційної колегії; 

Атестат доцента від 23 грудня 2002 

р.  протокол №5/21-Д) 

Громадянська освіта  Пандазі Анастасія 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний 

Маріупольський 

державний університет, 

2019 р. Спеціальність:  

«Менеджмент», 

кваліфікація: магістр з 

управління. Керівник 

підприємства, установи  та 

організації (у сфері освіти 

та виробничого навчання) 

 

Маріупольський 

державний університет, 

2019 р. Спеціальність: 

«Історія та археологія» , 

кваліфікація: магістр 

історії та археології, 

викладач закладу вищої 

освіти 

Спеціаліст другої категорії Курс на платформі освітнього проекту 

«На урок» «Ефективна взаємодія 

вчителя та учнів з особливими 

освітніми потребами» (23.09.2022, 30 

год / 1 кредит) 

 

Prometeus «Медіаграмотність для 

освітян (08.10.2022, 60 год / 2 

кредити) 

 

Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників з 

Дослідницьким модулем (базовий 

рівень) у Київському університеті 

імені Бориса Грінченка (22.12.2022, 30 

год / 1 кредит) 

 

Prometeus «Медіаграмотність для 

освітян» (04.01.2023) 

Математика 

(Алгебра і початки 

аналізу та геометрія) 

Фіщук Тетяна 

Олександрівна 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2021 р. Спеціальність: 

«Математика», 

кваліфікація: магістр 

математики, викладач 

закладу вищої освіти 

Спеціаліст другої категорії Навчання в магістратурі Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

за спеціальністю «Математика» (2021 

р.) 

Фізика і астрономія  Чернюшок Юрій 

Володимирович 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Львівський ордена Леніна 

державний університет 

імені І. Франка, 1981 р. 

Спеціальність: «Фізика», 

кваліфікація: фізик, 

викладач фізики 

Спеціаліст вищої категорії Київський Університет імені Бориса 

Грінченка, Курси підвищення 

кваліфікації  в Інституті 

післядипломної педагогічної освіти, 

професійно орієнтований курс для 

вчителів фізики і астрономії. 

Свідоцтво ПК02136554/6841-20. Тема: 

Організація педагогічної діяльності на 



компетентнісних засадах, Виданий 30 

січня 2020р, (75год/2.5 кредити) 

 

Київський Університет імені Бориса 

Грінченка, Курси підвищення 

кваліфікації  в Інституті 

післядипломної педагогічної освіти 

для вчителів математики, Довідка, 

Тема: Застосування ІКТ в педагогічній 

діяльності. Видана 20 березня 2020 р. 

 

Навчальний заклад «Київський 

інститут післядипломної освіти». 

Сертифікат№ 2355123048655, від 

13.11.22р. Тема: Методи активної 

взаємодії на уроках дисциплін 

природничого циклу». (15 год/0,5 

кредиту). 

Біологія і екологія * Остертаг Аліна 

Іванівна 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Полтавський національний 

педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка, 2011 

р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Біологія», кваліфікація: 

магістр педагогічної 

освіти, викладач біології 

Спеціаліст першої  категорії Prometheus, Сертифікат, Тема: Наука 

повсякденного мислення, виданий 

15.10.2020 р., (80 год/2,6 кред). 

 

Prometheus, Сертифікат, Тема: освітні 

інструменти критичного мислення, 

виданий  03.09.2020 р., (60 год/2 кред). 

 

Prometheus, Сертифікат, Тема: 

Дизайн- мислення в школі 

виданий 15.09.2020 р., (30 год/1 кред). 

 

ТОВ «Едюкейшнал Ера», Сертифікат, 

Тема: Онлайн курс «Про 

дистанційний та змішаний формати 

навчання», виданий 18.07.2021року,  

(50 год ) 

 

Курс «Цифрові інструменти Google. З 

25.07 по 07.08.2022,30 год, сертифікат 

№GDTfE-01-04741 від 08/08/2022 

Хімія  Варда Наталія Викладач; Циклова Київський державний Спеціаліст вищої категорії,  Київський університет імені Бориса 



Анатоліївна комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

педагогічний інститут 

імені О.М. Горького, 1991 

р. Спеціальність: «Біологія 

та хімія», кваліфікація: 

вчитель біології та хімії 

 

Європейська бьюті 

бізнес-школа 

Космотрейд, 2020 р. 

Спеціальний курс за 

програмою «Основи 

медичних знань» 

викладач-методист Грінченка, Модуль з ІКТ (ЕНК), 

Наказ№ 785від 25.11.2021р. (110 год). 

 

Європейська бьюти бізнес школа 

«Космотрейд», «Основи медичних 

знань», Диплом  АВ1433 від 26.07. 

2020 р.  (110 годин). 

 

Київський Відкритий університет 

післядипломної освіти , 

Сертифікат№453/20-ВУ, від 18.09.20р. 

Тема: «Організація дистанційного 

навчання в закладах освіти», (30год /1 

кредит). 

 

Майстерня доктора Г.Я. Пилягіної, 

Сертифікат курсу психотерапевтичних 

тренінгів- семінарів на тему: 

«Особистісна інтеграція» (100 год). 

Фізична культура  Черненко Ганна 

Ігорівна 

Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Штатний 

Литовський державний 

інститут фізичної 

культури, 1991 р. 

Спеціаліст: «Фізична 

культура і спорт», 

кваліфікація: викладач-

тренер з фехтування 

Спеціаліст другої категорії 

 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, факультет здоров’я, 

фізичного виховання і спорту, 

кафедра фізичного виховання і 

педагогіки спорту,  довідка від 

20.12.2019 р.  № 4. 4 кредити  

Захист України 

(юнаки) 

Небелюк Юрій 

Михайлович 

Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Сумісник 

 

Навчально-виховний 

комплекс № 176 

імені Мігеля де 

Сервантеса Сааведри 

м. Києва 

Київське вище 

військово-морське 

політичне училище, 

1990 р. Спеціальність: 

«Військово-політична 

ВМФ», кваліфікація: 

вчитель історії та 

суспільствознавства 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій АА №012602 

від 06.11.2019р. 

 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів: 

сертифікат prometheus.org.ua від 

16.12.2020; 

сертифікат prometheus.org.ua від 

15.01.2021. 

 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Інститут післядипломної 

освіти: 



DN20 – X3SRcknYPL від 14.11.2020; 

DN20 – 2YvwL4RKFC від 

15.11.2020; 

DN20 – Q2rFlgOxWo від 15.11.2020; 

DN20 – GJclcZzkP9 від 21.11.2020; 

DN20 – tJhqXzXunl від 13.12.2020; 

DN20 – qQtfEcO9i6 від 19.12.2020; 

DN20 – Lf02BEFBV7 від 11.01.2021; 

DN20 – ckQ7uAYUmD від 

15.01.2021; 5 кредитів 

Захист України 

(дівчата) 

Настека Тетяна 

Миколаївна 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Сумісник 

 

Національний 

педагогічний 

університет імені 

М.П. Драгоманова 

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені О.М.Горького,1983р. 

кваліфікація: медична 

сестра ГО (курси) 

 

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені О.М. Горького, 1985 

р. Спеціальність: 

«Географія-біологія», 

кваліфікація: звання 

вчителя географії та 

біології середньої школи 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Кандидат біологічних наук, 2012 р. 

03.00.05 – ботаніка (ДК №005047 

від 17.02 2012 р. Національний 

ботанічний сад імені М.М. Гришка 

НАН України). Тема:  «Види роду 

Armeniaca Mill у лісостепу України 

(біолого-екологічні та морфологічні 

особливості, використання)» 

 

Доцент кафедри зоології, 2014 р.  

(12ДЦ №039868 від 23 вересня 

2014р., виданий рішенням 

атестаційної колегії) 

Національний  ботанічний  сад імені 

М.М.Гришка НАН України. 

Стажування, Наказ №62 від 5.12.2017 

р. з 1.12. 2017 р. по 31.12.2017 р., 

Тема: акліматизація плодових рослин, 

Довідка № 112/11-75.  (120 год/.6 

кредитів ).   

 

І.2. Вибірково-обов'язкові дисципліни 

Інформатика  Мащакевич Олег 

Мар’янович 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний 

Вільнюське вище 

командне училище 

радіоелектроніки 

протиповітряної оборони, 

1980 р. Спеціальність: 

«Командна тактична, 

автоматизовані системи 

управління», кваліфікація: 

інженер з експлуатації 

радіоелектронних засобів  

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка,  Факультету 

інформаційних технологій та 

управління, кафедра комп’ютерних 

наук і математики, довідка про 

проходження стажування від 

03.06.2021 р. №468, тема: «Наукові та 

навчально-методичні засади 

викладання дисциплін «Інформатика» 

та «Інформаційні системи», 150 год / 5 

кредитів 

Мистецтво  Бацук Ольга Петрівна Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

Національний 

педагогічний університет 

Спеціаліст вищої  категорії Київський університет імені Бориса 

Грінченка, історико-філософський 



дисциплін і 

правознавства;  

Штатний 

імені М.П. Драгоманова, 

2001 р. Спеціальність: 

«Історія та 

правознавство», 

кваліфікація: вчитель 

історії та правознавства 

факультет, кафедра історії України, (з 

26.11.2020 р. по 26.12.2020 р.). 

Довідка про проходження стажування 

від 03.03.2020 №19,150 годин/ 5 

кредитів 

I.3. Профільні дисципліни, спецкурси 

Економічна теорія  Запара Олексій 

Васильович 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний 

(суміщення) 

Український фінансово-

економічний інститут, 

1998 р. Спеціаліст: 

«Правознавство», 

кваліфікація: юрист 

 

Міжрегіональна академія 

управління персоналом, 

2000 р. Спеціальність: 

«Облік і аудит», 

кваліфікація: бухгалтер 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка,  Факультету 

інформаційних технологій та 

управління, кафедра фінансів та 

економіки, довідка про проходження 

стажування від 20.05.2021 р. №460, 

тема: «Наукові та навчально-

методичні засади вивчення дисциплін 

«Економіка підприємства» та 

«економіка. Організація діяльності та 

підприємництво» 150 год / 5 кредитів 

Безпека 

життєдіяльності, 

охорона праці та 

цивільний захист  

Кравченко Наталія 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені О.М. Горького, 1976 

р. Спеціальність: 

«Біологія-хімія», 

кваліфікація: вчитель 

біології-хімії середньої 

школи та звання вчитель 

середньої школи 

Спеціаліст вищої категорії,  

старший викладач 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Навчальний модуль на 

тему «Екологічні аспекти 

здоровязбереження», сертифікат 

DN21|22-59w2Xm2Ld5dsl 20/01/22р. 

(20 год/ 0,66 кред). 

 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Навчальний модуль на 

тему «Профілактика СНІДУ і 

формування толерантного ставлення 

до ВІЛх позитивних дітей», 

сертифікат DN21|22-BmfxMwzxkO 

21/01/22р. (20 год/ 0,66 кред).  

 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Навчальний модуль на 

тему «Антистресові технології в 

педагогічній діяльності», сертифікат 

DN21|22-YmOiNubgw9 20/01/22р 

 (20 год/ 0,66 кред) 



 

Навчально-виробничий центр 

“Професіонал” - навчання та перевірка 

знань з охорони праці, гігієни праці, 

надання ПДД потерпілим, 

електробезпеки, ПБ, БЖД, 

посвідчення № 142-8-2021 від 05 

листопада 2021 

 

Національна комісія зі стандартів 

державної мови. Державний 

сертифікат про рівень володіння 

державною мовою УМД №00063849  

від 26.11 2021 р №306 

 

Інституті післядипломної освіти 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка: Елементи коучингу-

самоменеджменту на допомогу 

педагогу (сертифікат DN 21/22 – 

E2GI694LCF; 25.09.2022 р) 

 

Мистецтво бути щасливою людиною: 

за мотивами арт-терапії (сертифікат 

DN 21/22 -XCaOQQ6ZF0; 25.09.2022 

р) 

 

Критичне мислення: Що? Де? Коли?  

(сертифікат DN 21/22 – 2Q2ulCAe13; 

26.09.2022 р) 

 

Педагогічна діагностика: технологія 

розробки тестових завдань і тестів 

(сертифікат DN 21/22 -KZo5p9NMBY;  

26.09.2022 р) 

 

Позитивний імідж керівника та його 

вплив на успішну діяльність закладу 

освіти (сертифікат DN 21/22 – 

1RztTgoBf5;  26.09.22 р) 



 

Профілактика насильства в освітніх 

закладах (сертифікат DN 21/22 – 

PVWBLuotlD;  26.09. 2022 р) 

Іноземна мова (за 

професійним  

спрямуванням) 

Кірюшина Катерина 

Костянтинівна 

Викладач; Циклова 

комісія іноземних 

мов; Штатний 

Київський національний 

лінгвістичний університет, 

2007 р. Спеціальність: 

«Мова та література 

(англійська)», 

кваліфікація: філолог, 

викладач англійської мови 

та зарубіжної літератури 

Спеціаліст вищої категорії Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Факультет права та 

міжнародних відносин, кафедра 

англійської мови, довідка про 

проходження стажування від 

16.11.2018 № 193 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Пасічник Наталія 

Олександрівна 

Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української 

філології; Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2016 р. Спеціаліст: 

«Українська мова і 

література», 

кваліфікація: спеціаліст з 

української мови і 

літератури, філолог, 

вчитель української мови 

та літератури 

Спеціаліст Київський університет імені Бориса, 

Факультет української філології, 

культури і мистецтва, кафедра 

української мови, стажування, 

довідка від 30.11.2022 р. № 16. Тема: 

Науково-методичні засади 

викладання дисципліни «Сучасна 

українська мова», 120 год  

ІІ. ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 

 ОБОВ'ЯЗКОВА ЧАСТИНА 

II.1. Навчальні дисципліни 

Формування загальних компетентностей 

Вступ до 

спеціальності  

Казакова Вікторія 

Іванівна 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний 

Вінницький державний 

сільськогосподарський 

інститут, 1999 р. 

Спеціальність: «Облік і 

аудит», кваліфікація: 

економіст-бухгалтер 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Кандидат економічних наук, 2010 

р. 08.00.04 –  Економіка та 

управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності), 

(ДК №061111, 1 липня 2010 року, 

Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України 

Кабінету міністрів України).  Тема: 

«Управління фінансовими 

ресурсами сільськогосподарських 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Факультет інформаційних 

технологій та управління, кафедра 

фінансів та економіки, довідка про 

проходження стажування від 

05.03.2020 р. №44, тема: «Наукові та 

навчально-методичні засади 

викладання дисциплін «Фінанси» та 

«Фінанси підприємства». 

 

Бізнес-курс «Finance for Managers» 

IESE Business School University of 

Navarra (серпень 2020 р.). 



підприємств» 

 

 

Міжнародний освітній грант 

№EG/U/2021/08/12 від International 

Historical Biographical Institute (Dubai – 

New York – Rome – Jerusalem – 

Beijing); участь у ІІ Міжнародній 

програмі підвищення кваліфікації 

«Разом із визначними лідерами 

сучасності: цінності, досвід, знання, 

компетентності і технології для 

формування успішної особистості та 

трансформації оточуючого світу» 12 

серпня – 12 жовтня 2021 року 

(міжнародний сертифікат, 

кваліфікація «Міжнародний керівник 

категорії Б в галузі освіти та науки, 

згідно класифікації ЮНЕСКО» та 

«Міжнародний Вчитель / Викладач») 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням)* 

Пасічник Наталія 

Олександрівна 

Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української 

філології; Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2016 р. Спеціаліст: 

«Українська мова і 

література», 

кваліфікація: спеціаліст з 

української мови і 

літератури, філолог, 

вчитель української мови 

та літератури 

Спеціаліст Київський університет імені Бориса, 

Факультет української філології, 

культури і мистецтва, кафедра 

української мови, стажування, 

довідка від 30.11.2022 р. № 16. Тема: 

Науково-методичні засади 

викладання дисципліни «Сучасна 

українська мова», 120 год  

Іноземна мова (за 

професійним  

спрямуванням)* 

Кірюшина Катерина 

Костянтинівна 

Викладач; Циклова 

комісія іноземних 

мов; Штатний 

Київський національний 

лінгвістичний університет, 

2007 р. Спеціальність: 

«Мова та література 

(англійська)», 

кваліфікація: філолог, 

викладач англійської мови 

та зарубіжної літератури 

Спеціаліст вищої категорії Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Факультет права та 

міжнародних відносин, кафедра 

англійської мови, довідка про 

проходження стажування від 

16.11.2018 № 193 

Основи 

філософських знань  

Нос Наталія 

Миколаївна 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

Спеціаліст вищої категорії Національний університет 

«Чернігівська політехніка», 

Навчально-наукового інституту, 



правознавства; 

Сумісник 

 

Управління освіти 

Деснянської 

районної в місті 

Києві державної 

адміністрації 

2010 р. Спеціальність: 

«Філософія», кваліфікація: 

магістр філософії, 

науковий співробітник, 

викладач філософських 

дисциплін у вищому 

навчальному закладі, 

практичний психолог у 

закладах освіти 

кафедра філософії і суспільних наук 

(з 1.12.2020 по 31.12. 2020). Свідоцтво 

про підвищення кваліфікації 2С 

054460798/000133-21, від 31.01.2021, 

реєстраційний номер № 107/21-133 

Формування спеціальних (фахових, предметних) компетентностей 

Блок дисциплін фундаментальної підготовки 

Безпека 

життєдіяльності, 

охорона праці та 

цивільний захист  

Кравченко Наталія 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені О.М. Горького, 1976 

р. Спеціальність: 

«Біологія-хімія», 

кваліфікація: вчитель 

біології-хімії середньої 

школи та звання вчитель 

середньої школи 

Спеціаліст вищої категорії,  

старший викладач 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Навчальний модуль на 

тему «Екологічні аспекти 

здоровязбереження», сертифікат 

DN21|22-59w2Xm2Ld5dsl 20/01/22р. 

(20 год/ 0,66 кред). 

 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Навчальний модуль на 

тему «Профілактика СНІДУ і 

формування толерантного ставлення 

до ВІЛх позитивних дітей», 

сертифікат DN21|22-BmfxMwzxkO 

21/01/22р. (20 год/ 0,66 кред).  

 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Навчальний модуль на 

тему «Антистресові технології в 

педагогічній діяльності», сертифікат 

DN21|22-YmOiNubgw9 20/01/22р 

 (20 год/ 0,66 кред) 

 

Навчально-виробничий центр 

“Професіонал” - навчання та перевірка 

знань з охорони праці, гігієни праці, 

надання ПДД потерпілим, 

електробезпеки, ПБ, БЖД, 

посвідчення № 142-8-2021 від 05 

листопада 2021 



 

Національна комісія зі стандартів 

державної мови. Державний 

сертифікат про рівень володіння 

державною мовою УМД №00063849  

від 26.11 2021 р №306 

 

Інституті післядипломної освіти 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка: Елементи коучингу-

самоменеджменту на допомогу 

педагогу (сертифікат DN 21/22 – 

E2GI694LCF; 25.09.2022 р) 

 

Мистецтво бути щасливою людиною: 

за мотивами арт-терапії (сертифікат 

DN 21/22 -XCaOQQ6ZF0; 25.09.2022 

р) 

 

Критичне мислення: Що? Де? Коли?  

(сертифікат DN 21/22 – 2Q2ulCAe13; 

26.09.2022 р) 

 

Педагогічна діагностика: технологія 

розробки тестових завдань і тестів 

(сертифікат DN 21/22 -KZo5p9NMBY;  

26.09.2022 р) 

 

Позитивний імідж керівника та його 

вплив на успішну діяльність закладу 

освіти (сертифікат DN 21/22 – 

1RztTgoBf5;  26.09.22 р) 

 

Профілактика насильства в освітніх 

закладах (сертифікат DN 21/22 – 

PVWBLuotlD;  26.09. 2022 р) 

Економічна теорія  Запара Олексій 

Васильович 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

Український фінансово-

економічний інститут, 

1998 р. Спеціаліст: 

«Правознавство», 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка,  Факультету 

інформаційних технологій та 

управління, кафедра фінансів та 



менеджменту; 

Штатний 

(суміщення) 

кваліфікація: юрист 

 

Міжрегіональна академія 

управління персоналом, 

2000 р. Спеціальність: 

«Облік і аудит», 

кваліфікація: бухгалтер 

економіки, довідка про проходження 

стажування від 20.05.2021 р. №460, 

тема: «Наукові та навчально-

методичні засади вивчення дисциплін 

«Економіка підприємства» та 

«економіка. Організація діяльності та 

підприємництво» 150 год / 5 кредитів 

 


