
ВІДОМОСТІ 

про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 

073 Менеджмент 

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) 

Фаховий молодший бакалавр (ОПП 2020) 

І. ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА 

I.1. Базові дисципліни 

Українська мова  Горніцька Анастасія 

Вікторівна 

Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний  

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2016 р. Спеціальність: 

«Українська мова і 

література», кваліфікація: 

спеціаліст з української 

мови і літератури, філолог, 

вчитель української мови і 

літератури 

Спеціаліст другої категорії Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Інститут філології, 

кафедра української мови, 

стажування, довідка  від 17.01.2022 

р., № 3. Тема: Наукові та науково-

методичні засади викладання 

дисципліни «Сучасна українська 

мова», 120 год 

Українська література 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 

Іноземна мова Лещенко Світлана 

Миколаївна 

Викладач; Циклова 

комісія іноземних мов; 

Штатний 

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

інститут імені Г.С. 

Сковороди, 1998 р. 

Спеціальність: 

«Українська мова і 

література, іноземна 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Факультет права та 

міжнародних відносин, кафедра 

англійської мови, довідка про 

проходження стажування від 

16.11.2018 № 194 



мова», кваліфікація: 

вчитель української мови і 

літератури, англійської 

мови 

Іноземна мова Якуш Юлія Миколаївна Викладач; Циклова 

комісія іноземних мов; 

Штатний 

Приватне акціонерне 

товариство «Вищий 

навчальний заклад 

«Київська гуманітарна 

академія», 2013 р. 

Спеціальність: «Мова і 

література (англійська, 

французька)», 

кваліфікація: магістр з 

філології, викладач двох 

іноземних мов (англійська, 

французька) та зарубіжної 

літератури 

Спеціаліст другої категорії   

 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Факультет педагогічної 

освіти, 

кафедра іноземних мов і методик їх 

навчання, стажування «Наукові та 

навчально-методичні засади 

викладання дисципліни 

«Англійська мова»», довідка про 

проходження стажування від 

10.11.2022 № 22, 4 кредити 

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 

Громадянська освіта Бацук Ольга Петрівна Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства;  

Штатний 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2001 р. Спеціальність: 

«Історія та 

правознавство», 

кваліфікація: вчитель 

історії та правознавства 

Спеціаліст вищої  категорії Київський університет імені Бориса 

Грінченка, історико-філософський 

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 

Математика (Алгебра і 

початки аналізу та 

геометрія) 

Головчанська Оксана 

Василівна 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний (суміщення) 

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені О.М. Горького, 1991 

р. Спеціальність: 

«Математика», 

кваліфікація: звання 

вчитель математики, 

інформатики та 

обчислювальної техніки 

Спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка,  Факультет 

інформаційних технологій та 

математики, кафедра математики і 

фізики, довідка про проходження 

стажування від 08.12.2022 №54, 

тема: «Наукові та навчально-

методичні засади викладання 

дисциплін «Математика», «Вища 



середньої школи математика» в умовах змішаного 

навчання», 120 год / 4 кредити 

 

НМЦ вищої та фахової передвищої 

освіти, підвищення кваліфікації 

керівників закладів фахової 

передвищої освіти «Особливості 

управління закладами фахової 

передвищої освіти та освітнім 

процесом в умовах воєнного стану» 

з 19 по 28 жовтня 2022 року (1,5 

кредитів ЄКТС). Сертифікат СС 

38282994/3677-22 

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 * Камінецька Анна Романівна Викладач; Циклова 

комісія природничих 

Національний 

педагогічний університет 

Спеціаліст другої категорії Національний педагогічний 

університет імені М.П. 



дисциплін; Штатний  імені М.П. Драгоманова, 

2013 р. Спеціальність: 

«Біологія», кваліфікація: 

викладач біології, 

практичний психолог у 

закладах освіти, вчитель 

валеології та екології 

Драгоманова, Стажування без 

відриву від виробництва на кафедрі 

біології, Наказ № 94 від 

23.03.2021р. З 01 квітня 2021р. по 

30 квітня 2021 р. 

Географія Мальцева Людмила 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Ніжинський педагогічний 

інститут імені М.В. 

Гоголя, 1995 р. 

Спеціальність: «Географія 

і біологія», кваліфікація: 

вчитель географії і біології 

Спеціаліст вищої категорії,  

викладач-методист 

Інститут післядипломної 

педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, Курси підвищення 

кваліфікації , Свідоцтво 

ПК02136554/1785-18, березень 2018 

р. Тема: Професійно орієнтований 

курс для вчителів географії, 

економіки, природознавства. 

Транспорт світу. Міжнародні 

транспортні коридори. (180 год/6 

кредитів) 

 

Стажування Національний 

педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова, кафедра 

географії, Наказ №262 від 03.10. 

2022р. З 03 жовтня 2022р. по 30 

жовтня 2022 р 

Фізична культура Лобачов Геннадій Олегович Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Штатний 

Житомирський державний 

педагогічний університет 

імені Івана Франка, 2008 р. 

Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Біологія і 

фізична культура», 

кваліфікація: вчитель 

біології, фізичної 

культури, валеології та 

основ екології 

Спеціаліст вищої категорії 1. Сертифікат онлайн курс ТОВ 

«Едюкейшнал ера». 

«Недискримінаційний підхід у 

навчанні» (32 години) від 

22.11.2020. 

 

2. Сертифікат онлайн курс Проекту 

EdEra. «Про дистанційні та 

змішаний формати навчання» для 

педагогів та керівників закладів 

ПТО, (30 годин) від 22.11.2020. 

 

3. Сертифікат онлайн курс 

Prometheus. «Нова фізична 

культура» (30 годин) від 16.10.2020 

I.2. Вибірково-обов'язкові дисципліни 



Мистецтво  Березовська Майя 

Григорівна 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2004 р. 

Спеціальність: «Історія»,  

кваліфікація: вчитель 

історії і правознавства 

 

Приватний вищий 

навчальний заклад 

Інститут 

землевпорядкування  та 

інформаційних технологій 

при Національному 

авіаційному університеті, 

2008 р. Спеціальність: 

«Правознавство», 

кваліфікація: юрист 

Спеціаліст першої категорії Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Інститут післядипломної 

освіти, кафедра історичної та 

громадянської освіти (з 15.11.2022 

р. по 15.12.2022 р.). Довідка про 

проходження стажування від 

28.12.2022  № 87, 150 годин/5 

кредитів 

 

I.3. Профільні дисципліни, спецкурси 

Економічна теорія: 

Основи економічної 

теорії 

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,  Факультет 

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 

Економічна теорія: 

Розміщення 

продуктивних сил та 

регіональна економіка; 

Вступ до спеціальності 

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) 

 

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) 

 



Маріупольський 

державний університет, 

2019 р. Спеціальність: 

«Історія та археологія» , 

кваліфікація: магістр 

історії та археології, 

викладач закладу вищої 

освіти 

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) 

Економічна теорія: 

Державне регулювання 

економіки; Маркетинг; 

Організація 

виробництва 

Трач Ольга Миколаївна Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Сумісник 

 

Національний 

авіаційний університет 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2010 р. 

Спеціальність: 

«Менеджмент 

організацій», кваліфікація: 

магістр з менеджменту за 

спеціальністю 

«Менеджмент 

організацій», викладач 

вищого навчального 

закладу 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Кандидат економічних наук, 2014 

р. 08.00.03 – економіка та 

управління національним 

господарством. (ДК 025391 від 

22.12.2014 виданий Атестаційною 

колегією МОН України). Тема 

дисертації: «Організаційно-

економічне регулювання процесів 

злиття та поглинання підприємств 

у національній економіці» 

Київський університет ринкових 

відносин за програмою 

«Фінансовий аналітик» (15.06.2015 

– 14.08.2015). Тема випускної 

роботи «Оцінка фінансової 

стійкості підприємства». Свідоцтво 

про підвищення кваліфікації 12 

СПК 918256, 108 год. 

Інформатика і 

комп'ютерна техніка 

Станжур Тетяна Геннадіївна Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний 

Ніжинський державний 

університет імені Миколи 

Гоголя, 2007 р. 

Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Математика», 

кваліфікація: магістр 

педагогічної освіти, 

викладач математики 

Спеціаліст вищої категорії Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Факультет 

інформаційних технологій та 

математики, кафедра комп’ютерних 

наук, довідка про проходження 

стажування від 08.12.2022 р. №53, 

тема: «Наукові та навчально-

методичні засади викладання 

дисциплін «Інформатика», 

«Інформаційні технології», «ІКТ з 

методикою» в умовах змішаного 

навчання», 120 год / 4 кредити 

Інформатика і 

комп'ютерна техніка 

Мироненко Ольга 

Всеволодівна 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Сумісник 

 

Військовий інститут 

телекомунікацій та 

інформатизації імені 

Вищий навчальний заклад 

«Відкритий міжнародний 

університет розвитку 

людини «Україна», 2016 р. 

Спеціальність: 

«Програмне забезпечення 

систем», кваліфікація: 

інженер-програміст 

Спеціаліст вищої категорії Он-лайн курс Prometeus Критичне 

мислення для освітян (30 год / 1 

кредит ECTS). Виданий 06.02.2021 

 

Курс «Цифрові інструменти Google 

для освіти» (базовий рівень). 

Сертифікат №GDTfE-03-Б-02127, 

16.10.2022, (30 год / 1 кредит 

ЕКТС) 

 



Героїв Крут Он-лайн курс Prometeus «Наукова 

комунікація в цифрову епоху», 3 

кредити ЕКТС, видано 5.01.23 

Безпека 

життєдіяльності та 

охорона праці 

Камінецька Анна Романівна Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний  

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2013 р. Спеціальність: 

«Біологія», кваліфікація: 

викладач біології, 

практичний психолог у 

закладах освіти, вчитель 

валеології та екології 

Спеціаліст другої категорії Національний педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова, Стажування без 

відриву від виробництва на кафедрі 

біології, Наказ № 94 від 

23.03.2021р. З 01 квітня 2021р. по 

30 квітня 2021 р. 

Історія України Рябоконь Юлія 

Станіславівна 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Ніжинський державний 

педагогічний університет 

імені Миколи Гоголя, 2002 

р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Історія та 

правознавство», 

кваліфікація: учитель 

історії та правознавства 

 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2021 р. Спеціальність: 

«Публічне управління і 

адміністрування»   

Спеціаліст першої категорії Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Інститут післядипломної 

освіти, кафедра історичної та 

громадянської освіти (з 15.11.2022 

р. по 15.12.2022 р.). Довідка про 

проходження стажування від 

28.12.2022 № 86, 150 годин/5 

кредитів 

Технологія галузі 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) 

Тема: «Управління фінансовими 

ресурсами сільськогосподарських 

підприємств» 

 

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.). 

 

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») 

Діловодство Розінкевич Наталія 

Василівна 

Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2007 р. Спеціальність: 

«Українська мова та 

література», кваліфікація: 

викладач української мови 

та літератури 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Кандидат педагогічних наук, 2020 

р. 10.01.01 – українська література 

(ДК № 056252 від 26 лютого 

2020р. Київський університет імені 

Бориса Грінченка). Тема 

дисертації: «Українська мандрівна 

проза початку ХХІ століття: 

тематика, проблематика, поетика»                

Присуджено науковий ступінь 

кандидата філологічних наук, 2020 

р. 

Маркетинг Хороших Вікторія 

Валеріївна 

 

 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Сумісник 

 

Національний 

авіаційний університет 

Донецька державна 

академія управління,  

2001 р. 

Спеціальність: 

«Менеджмент 

організацій», 

Кваліфікація: економіст-

менеджер. 

 

Донецька державна 

академія управління,  

2003 р. 

Спеціальність: 

«Маркетинг», 

Кваліфікація: магістр з 

Спеціаліст 

 

Кандидат наук державного 

управління, 2009 р. 

25.00.02 – місцеве самоврядування 

(ДК № 050744 від 28.04.2009 р. 

Донецький державний університет 

управління) Тема дисертації : 

«Стратегія розвитку муніципальної 

власності місцевого 

самоврядування» 

ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» тема 

«Практичний маркетинг, реклама та 

PR», сертифікат № 15, 120 годин (4 

кредити ECTS). 1.03.2021. 

 

Training Courses on Quality 

Assurance in Higher Education in 

Agreement with ESG Policies, 

organized within the project 

implementation of Education Quality 

Assurance System via Cooperation of 

University-Business-Government in 

HEIs (EDUQAS), covering a total 

number of 150 hours (5 credits 



маркетингу ECTS), №025. 16.02.2021. 

 

Вища школа міжнародних відносин 

та соціальних комунікацій (м. 

Хельм, Польща), тема: «Світові 

системи освіти. Інноваційні 

технології в освіті в університетах». 

Сертифікат № 478, 180 годин (6 

кредити ECTS), 31.01.2021 

ІІ. ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 

ІІ.1 ОБОВ'ЯЗКОВА ЧАСТИНА 

II.1.1 Формування загальних компетентностей 

Історія України Рябоконь Юлія 

Станіславівна 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Ніжинський державний 

педагогічний університет 

імені Миколи Гоголя, 2002 

р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Історія та 

правознавство», 

кваліфікація: учитель 

історії та правознавства 

 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2021 р. Спеціальність: 

«Публічне управління і 

адміністрування»  

Спеціаліст першої категорії Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Інститут післядипломної 

освіти, кафедра історичної та 

громадянської освіти (з 15.11.2022 

р. по 15.12.2022 р.). Довідка про 

проходження стажування від 

28.12.2022 № 86, 150 годин/5 

кредитів 

Філософія Складан Андрій 

Анатолійович 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний  

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2010 р. Спеціальність: 

«Релігієзнавство», 

кваліфікація: фахівець з 

релігієзнавства, викладач 

вищого навчального 

закладу 

Спеціаліст другої категорії Національний педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова, кафедра 

культурології (з 25.11.2016 по 

25.12.2016). Довідка про 

проходження стажування від 

27.01.2017 № 24, 150 годин/5 

кредитів 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Якуш Юлія Миколаївна Викладач; Циклова 

комісія іноземних мов; 

Штатний 

Приватне акціонерне 

товариство «Вищий 

навчальний заклад 

«Київська гуманітарна 

академія», 2013 р. 

Спеціальність: «Мова і 

Спеціаліст другої категорії   

 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Факультет педагогічної 

освіти, 

кафедра іноземних мов і методик їх 

навчання, стажування «Наукові та 

навчально-методичні засади 



література (англійська, 

французька)», 

кваліфікація: магістр з 

філології, викладач двох 

іноземних мов (англійська, 

фрнцузька) та зарубіжної 

літератури 

викладання дисципліни 

«Англійська мова»», довідка про 

проходження стажування від 

10.11.2022 № 22, 4 кредити 

Фізичне виховання Лобачов Геннадій Олегович Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Штатний 

Житомирський державний 

педагогічний університет 

імені Івана Франка, 2008 р. 

Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Біологія і 

фізична культура», 

кваліфікація: вчитель 

біології, фізичної 

культури, валеології та 

основ екології 

Спеціаліст вищої категорії 1. Сертифікат онлайн курс ТОВ 

«Едюкейшнал ера». 

«Недискримінаційний підхід у 

навчанні» (32 години) від 

22.11.2020. 

 

2. Сертифікат онлайн курс Проекту 

EdEra. «Про дистанційні та 

змішаний формати навчання» для 

педагогів та керівників закладів 

ПТО, (30 годин) від 22.11.2020. 

 

3. Сертифікат онлайн курс 

Prometheus. «Нова фізична 

культура» (30 годин) від 16.10.2020 

Вступ до спеціальності 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) 

Інформатика і 

комп'ютерна техніка 

Станжур Тетяна Геннадіївна Викладач; Циклова 

комісія економіко-

Ніжинський державний 

університет імені Миколи 

Спеціаліст вищої категорії Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Факультет 



математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний 

Гоголя, 2007 р. 

Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Математика», 

кваліфікація: магістр 

педагогічної освіти, 

викладач математики 

інформаційних технологій та 

математики, кафедра комп’ютерних 

наук, довідка про проходження 

стажування від 08.12.2022 р. №53, 

тема: «Наукові та навчально-

методичні засади викладання 

дисциплін «Інформатика», 

«Інформаційні технології», «ІКТ з 

методикою» в умовах змішаного 

навчання», 120 год / 4 кредити 

Інформатика і 

комп'ютерна техніка 

Мироненко Ольга 

Всеволодівна 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Сумісник 

 

Військовий інститут 

телекомунікацій та 

інформатизації імені 

Героїв Крут 

Вищий навчальний заклад 

«Відкритий міжнародний 

університет розвитку 

людини «Україна», 2016 р. 

Спеціальність: 

«Програмне забезпечення 

систем», кваліфікація: 

інженер-програміст 

Спеціаліст вищої категорії Он-лайн курс Prometeus Критичне 

мислення для освітян (30 год / 1 

кредит ECTS). Виданий 06.02.2021 

 

Курс «Цифрові інструменти Google 

для освіти» (базовий рівень). 

Сертифікат №GDTfE-03-Б-02127, 

16.10.2022, (30 год / 1 кредит 

ЕКТС) 

 

Он-лайн курс Prometeus «Наукова 

комунікація в цифрову епоху», 3 

кредити ЕКТС, видано 5.01.23 

II.1.2 Формування спеціальних (фахових, предметних) компетентностей 

Економічна теорія: 

Основи економічної 

теорії; Економіка 

підприємств 

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 

Економічна теорія: 

Розміщення 

продуктивних сил та 

регіональна економіка; 

Управління персоналом 

Пандазі Анастасія 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Маріупольський 

державний університет, 

2019 р. Спеціальність:  

«Менеджмент», 

кваліфікація: магістр з 

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) 



: Організаційна теорія і 

культура 

Штатний 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 

 

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) 

Економічна теорія: 

Державне регулювання 

економіки; Маркетинг; 

Організація 

виробництва 

Трач Ольга Миколаївна Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Сумісник 

 

Національний 

авіаційний університет 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2010 р. 

Спеціальність: 

«Менеджмент 

організацій», кваліфікація: 

магістр з менеджменту за 

спеціальністю 

«Менеджмент 

організацій», викладач 

вищого навчального 

закладу 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Кандидат економічних наук, 2014 

р. 08.00.03 – економіка та 

управління національним 

господарством. (ДК 025391 від 

22.12.2014 виданий Атестаційною 

колегією МОН України). Тема 

дисертації: «Організаційно-

економічне регулювання процесів 

злиття та поглинання підприємств 

у національній економіці» 

Київський університет ринкових 

відносин за програмою 

«Фінансовий аналітик» (15.06.2015 

– 14.08.2015). Тема випускної 

роботи «Оцінка фінансової 

стійкості підприємства». Свідоцтво 

про підвищення кваліфікації 12 

СПК 918256, 108 год. 

Економіка праці та 

соціально-трудові 

відносини 

Швед Тетяна 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Сумісник 

 

Національний 

університет харчових 

технологій 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2002 р. Спеціальність: 

«Економічна теорія», 

кваліфікація: викладач 

економічних дисциплін, 

економіст 

Спеціаліст Національна академія педагогічних 

наук, ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти», Центральний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти. Свідоцтво СП 

№35830447/3706-1. Тема 

«Дистанційне навчання в системі 

сучасної освіти України», 210 год / 

7 кредитів 

Технологія галузі; 

Бухгалтерський облік 

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, 

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 



Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України 

Кабінету міністрів України).  Тема: 

«Управління фінансовими 

ресурсами сільськогосподарських 

підприємств» 

 

та навчально-методичні засади 

викладання дисциплін «Фінанси» 

та «Фінанси підприємства». 

 

Бізнес-курс «Finance for Managers» 

IESE Business School University of 

Navarra (серпень 2020 р.). 

 

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») 

Менеджмент; 

Маркетинг 

Хороших Вікторія 

Валеріївна 

 

 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Сумісник 

 

Національний 

авіаційний університет 

Донецька державна 

академія управління,  

2001 р. 

Спеціальність: 

«Менеджмент 

організацій», 

Кваліфікація: економіст-

менеджер. 

 

Донецька державна 

академія управління,  

2003 р. 

Спеціальність: 

«Маркетинг», 

Кваліфікація: магістр з 

маркетингу 

Спеціаліст 

 

Кандидат наук державного 

управління, 2009 р. 

25.00.02 – місцеве самоврядування 

(ДК № 050744 від 28.04.2009 р. 

Донецький державний університет 

управління) Тема дисертації : 

«Стратегія розвитку муніципальної 

власності місцевого 

самоврядування» 

ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» тема 

«Практичний маркетинг, реклама та 

PR», сертифікат № 15, 120 годин (4 

кредити ECTS). 1.03.2021. 

 

Training Courses on Quality 

Assurance in Higher Education in 

Agreement with ESG Policies, 

organized within the project 

implementation of Education Quality 

Assurance System via Cooperation of 

University-Business-Government in 

HEIs (EDUQAS), covering a total 

number of 150 hours (5 credits 

ECTS), №025. 16.02.2021. 



 

Вища школа міжнародних відносин 

та соціальних комунікацій (м. 

Хельм, Польща), тема: «Світові 

системи освіти. Інноваційні 

технології в освіті в університетах». 

Сертифікат № 478, 180 годин (6 

кредити ECTS), 31.01.2021 

Вища математика Головчанська Оксана 

Василівна 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний (суміщення) 

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені О.М. Горького, 1991 

р. Спеціальність: 

«Математика», 

кваліфікація: звання 

вчитель математики, 

інформатики та 

обчислювальної техніки 

середньої школи 

Спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка,  Факультет 

інформаційних технологій та 

математики, кафедра математики і 

фізики, довідка про проходження 

стажування від 08.12.2022 №54, 

тема: «Наукові та навчально-

методичні засади викладання 

дисциплін «Математика», «Вища 

математика» в умовах змішаного 

навчання», 120 год / 4 кредити 

 

НМЦ вищої та фахової передвищої 

освіти, підвищення кваліфікації 

керівників закладів фахової 

передвищої освіти «Особливості 

управління закладами фахової 

передвищої освіти та освітнім 

процесом в умовах воєнного стану» 

з 19 по 28 жовтня 2022 року (1,5 

кредитів ЄКТС). Сертифікат СС 

38282994/3677-22 

Законодавче 

забезпечення 

управління 

(господарське, 

фінансове, трудове) 

Грищенко Леонід 

Володимирович 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Вищий навчальний заклад 

«Інститут економіки та 

права «КРОК» (м. Київ), 

2002 р. Спеціальність: 

«Інтелектуальна 

власність», кваліфікація: 

фахівець з інтелектуальної 

власності 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Кандидат педагогічних наук, 2021 

р. 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти (ДК № 061468 

від 29 червня 2021 р. Полтавський 

національний педагогічний 

університет імені В.Г. Короленка). 

Тема дисертації: «Формування 

правової культури майбутніх 

учителів у навчально-виховному 

середовищі педагогічного 

коледжу»  

Національний університет 

«Чернігівська політехніка», 

Навчально-науковий інститут права 

і соціальних технологій, кафедра 

кримінального права та правосуддя 

(з 06 грудня 2021 по 06.01.2022). 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 2С 05460798/00017422 

Реєстраційний №107/22-174. 



Діловодство Розінкевич Наталія 

Василівна 

Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2007 р. Спеціальність: 

«Українська мова та 

література», кваліфікація: 

викладач української мови 

та літератури 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Кандидат педагогічних наук, 2020 

р. 10.01.01 – українська література 

(ДК № 056252 від 26 лютого 

2020р. Київський університет імені 

Бориса Грінченка). Тема 

дисертації: 

«Українська мандрівна проза 

початку ХХІ століття: тематика, 

проблематика, поетика»                

Присуджено науковий ступінь 

кандидата філологічних наук, 2020 

р. 

Безпека 

життєдіяльності та 

охорона праці 

Камінецька Анна Романівна Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний  

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2013 р. Спеціальність: 

«Біологія», кваліфікація: 

викладач біології, 

практичний психолог у 

закладах освіти, вчитель 

валеології та екології 

Спеціаліст другої категорії Національний педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова, Стажування без 

відриву від виробництва на кафедрі 

біології, Наказ № 94 від 

23.03.2021р. З 01 квітня 2021р. по 

30 квітня 2021 р. 

II.1.3 Практика 

Навчальна практика з 

діловодства 

Плугатар Людмила 

Олександрівна 

 

 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний (суміщення) 

Український державний 

педагогічний університет 

ім. М.П.Драгоманова, 1994 

р. Спеціальність: 

«Педагогіка і психологія 

(дошкільна)», 

кваліфікація: викладач 

дошкільної педагогіки і 

психології. Вихователь. 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Педагогічний інститут, 

кафедра дошкільної освіти, з 

20.05.2019 по 20.06.2019, довідка 

про проходження стажування від 

24.06.2019 № 135 

Навчальна практика з 

комп'ютерної техніки; 

Виробнича 

(технологічна) 

практика з 

комп'ютерної техніки 

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 

Навчальна практика з Трач Ольга Миколаївна Викладач; Циклова Київський національний Спеціаліст вищої категорії Київський університет ринкових 



маркетингу; Навчальна 

практика з організації 

виробництва 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Сумісник 

 

Національний 

авіаційний університет 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2010 р. 

Спеціальність: 

«Менеджмент 

організацій», кваліфікація: 

магістр з менеджменту за 

спеціальністю 

«Менеджмент 

організацій», викладач 

вищого навчального 

закладу 

 

Кандидат економічних наук, 2014 

р. 08.00.03 – економіка та 

управління національним 

господарством. (ДК 025391 від 

22.12.2014 виданий Атестаційною 

колегією МОН України). Тема 

дисертації: «Організаційно-

економічне регулювання процесів 

злиття та поглинання підприємств 

у національній економіці» 

відносин за програмою 

«Фінансовий аналітик» (15.06.2015 

– 14.08.2015). Тема випускної 

роботи «Оцінка фінансової 

стійкості підприємства». Свідоцтво 

про підвищення кваліфікації 12 

СПК 918256, 108 год. 

Виробнича 

(технологічна) 

практика з 

менеджменту 

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) 

 

 


