
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) 

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 Лещенко Світлана 

Миколаївна 

Викладач; Циклова 

комісія іноземних мов; 

Штатний 

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

інститут імені Г.С. 

Сковороди, 1998 р. 

Спеціальність: 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Факультет права та 

міжнародних відносин, кафедра 

англійської мови, довідка про 

проходження стажування від 



«Українська мова і 

література, іноземна 

мова», кваліфікація: 

вчитель української мови і 

літератури, англійської 

мови 

16.11.2018 № 194 

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.» 

 

Доцент кафедри історії, 2002 р. 

(Рішення Атестаційної колегії; 

Атестат доцента від 23 грудня 

2002 р.  протокол №5/21-Д) 

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 

Громадянська освіта Пандазі Анастасія 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

Маріупольський 

державний університет, 

2019 р. Спеціальність:  

Спеціаліст другої категорії Курс на платформі освітнього 

проекту «На урок» «Ефективна 

взаємодія вчителя та учнів з 



дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний 

«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 

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 Анатоліївна Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені О.М. Горького, 1991 

р. Спеціальність: «Біологія 

та хімія», кваліфікація: 

вчитель біології та хімії 

Спеціаліст вищої категорії,  

викладач-методист 

Київський університет імені Бориса 

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 

 

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 ).   

 

I.2. Вибірково-обов'язкові дисципліни 

Інформатика 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 

Мистецтво  Бацук Ольга Петрівна Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства;  

Штатний 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2001 р. Спеціальність: 

«Історія та 

правознавство», 

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 



кваліфікація: вчитель 

історії та правознавства 

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 

Лідерство і робота в 

команді 

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 

Безпека 

життєдіяльності, 

Кравченко Наталія 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

Київський державний 

педагогічний інститут 

Спеціаліст вищої категорії,  

старший викладач 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Навчальний модуль на 



охорона праці та 

цивільний захист 

дисциплін; Штатний імені О.М. Горького, 1976 

р. Спеціальність: 

«Біологія-хімія», 

кваліфікація: вчитель 

біології-хімії середньої 

школи та звання вчитель 

середньої школи 

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) 

Діловодство Груздьова Олена Вікторівна Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний  

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

інститут імені Г.С. 

Сковороди, 1998 р. 

Спеціальність: 

«Українська мова і 

література», кваліфікація: 

вчитель української мови і 

літератури 

Спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Інститут філології, 

кафедра української мови, 

стажування, довідка від 17.01.2022 

р., № 4. Тема: Наукові та науково-

методичні засади викладання 

дисципліни «Сучасна українська 

мова», 120 годин 

ІІ. ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 

ОБОВ'ЯЗКОВА ЧАСТИНА 

II.1. Навчальні дисципліни 

 Формування загальних компетентностей 

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 

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) 

 



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) 

Формування спеціальних (фахових, предметних) компетентностей 

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) 

Діловодство Груздьова Олена Вікторівна Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

інститут імені Г.С. 

Сковороди, 1998 р. 

Спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Інститут філології, 

кафедра української мови, 

стажування, довідка від 17.01.2022 



Штатний  Спеціальність: 

«Українська мова і 

література», кваліфікація: 

вчитель української мови і 

літератури 

р., № 4. Тема: Наукові та науково-

методичні засади викладання 

дисципліни «Сучасна українська 

мова», 120 годин 

Блок економіко-математичних дисциплін 

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 

Блок управлінських дисциплін 

Лідерство і робота в 

команді 

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 
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