
працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 

081 Право 

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 2020) 

І. ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА 

I.1. Базові дисципліни 

Українська мова Полінок Олена 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет, 2003 р. 

Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Українська мова і 

література», 

кваліфікація: магістр 

педагогічної освіти, 

викладач української 

мови 

Спеціаліст вищої категорії 

  

Кандидат педагогічних наук, 

2018 р.  13.00.02 – теорія та 

методика навчання (українська 

мова). (ДК № 047339 від 16 

травня 2018р.              

Київський університет імені 

Бориса Грінченка). Тема 

дисертації: «Формування 

граматичної компетентності 

учнів 10 класу з використанням 

методу проєктів у процесі 

навчання української мови»                 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, аспірантура. 

Присуджено науковий ступінь 

кандидата педагогічних наук, 

2018 р. 

 

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 

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 



літератури, філолог, 

вчитель української 

мови та літератури 

викладання дисципліни 

«Сучасна українська мова», 120 

год  

Українська література 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 

Іноземна мова Калашник Оксана 

Сергіївна  

Викладач; Циклова 

комісія іноземних 

мов; Штатний 

Київський державний 

лінгвістичний 

університет, 2001 р. 

Спеціальність: «Мова та 

література (англійська 

мова)», кваліфікація: 

філолог, викладач 

англійської мови та 

зарубіжної літератури 

Спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

права та міжнародних відносин, 

кафедра іноземних мов, довідка 

про проходження стажування від 

26.12.2019 № 216 

Іноземна мова Руснак Лариса Юріївна Викладач; Циклова 

комісія іноземних 

мов; Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2011 р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Мова та 

література (англійська)», 

кваліфікація: викладач 

англійської, іспанської 

мови та зарубіжної 

літератури 

Спеціаліст І категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

філології, кафедра англійської 

філології та перекладу, 

стажування «Наукові та 

навчально-методичні засади 

викладання іноземної мови 

(англійської)», довідка від 

04.03.2021 № 63, 6 кредитів 

Іноземна мова Кірюшина Катерина 

Костянтинівна 

Викладач; Циклова 

комісія іноземних 

мов; Штатний 

Київський національний 

лінгвістичний 

університет, 2007 р. 

Спеціальність: «Мова та 

література (англійська)», 

кваліфікація: філолог, 

викладач англійської 

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 



мови та зарубіжної 

літератури 

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 

Історія України *; 

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 Бацук Ольга Петрівна Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

Національний 

педагогічний університет 

Спеціаліст вищої  категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, історико-



дисциплін і 

правознавства;  

Штатний 

імені М.П. Драгоманова, 

2001 р. Спеціальність: 

«Історія та 

правознавство», 

кваліфікація: вчитель 

історії та правознавства 

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 

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.) 

Математика (Алгебра і 

початки аналізу та 

геометрія) 

Локазюк Олександра 

Вікторівна 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Сумісник 

 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2018 р. Спеціальність: 

«Математика», 

кваліфікація: математик, 

викладач математики, 

фахівець з математичного 

Спеціаліст другої категорії 

 

Доктор філософії зі спеціальності  

111 «Математика», 2023 р. (Н23 

№000234, 22.02.2023 р., виданий 

Інститутом математики 

Національної академії наук 

Навчання в аспірантурі Інституту 

математики НАН України за 

спеціальністю 111 Математика, 

тема дослідження: «Реалізації 

алгебри Лі на прямій та групова 

класифікація диференціальних 

рівнянь» (закінчення навчання 



Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка 

моделювання, вчитель 

інформатики 

України). Тема дисертації: 

«Реалізації алгебри Лі на прямій 

та групова класифікація 

диференціальних рівнянь» 

2022 р) 

Фізика і астрономія Черняхівський Анатолій 

Іванович 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Уманський державний 

педагогічний інститут 

імені П.Г. Тичини, 1972 

р. Спеціальність: «Фізика 

і математика», 

кваліфікація: звання 

вчителя фізики і 

математики середньої 

школи 

Спеціаліст вищої категорії,  

викладач-методист 

Київський Університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, Сертифікат № 20 - 

mHKN2oYpo4. Тема: 

Інформаційна грамотність вчителя 

та її роль у профілактиці 

негативного впливу 

Пропаганди. Виданий 19.03.2021р. 

(10 год/0,33кред). 

 

Київський Університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, Сертифікат № DN 20-

31CDDJr5Bb. Тема: Мотивація в 

діяльності освіти. Виданий 

19.11.2020р. (20 год/0,66кред). 

 

Київський Університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, Сертифікат № DN-

20YiuH8flZdc. Тема: Педагогічна 

діагностика: технологія розробки 

тестових завдань і тестів. Виданий 

24.03.2020р. (20 год/0,66кред). 

 

Київський Університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, Сертифікат № DN-

SP7x26SWb. Тема: Організація 

навчання за технологією 

"перевернутий клас" 

Виданий 24.09.2020р. (10 



год/0,33кред). 

 

Київський Університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, Сертифікат № DN-

Oi92Sri29l/ Тема: Позитивний 

імідж керівника і його вплив на 

успішну діяльність навчального 

закладу. Виданий 23.01.2021р. (10 

год/0,33кред). 

 

Київський Університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, Сертифікат № DN-

ZJxlGCouJf Тема: Психологія 

творчості в педагогічній 

діяльності. Виданий 12.10.2020р. 

(20 год/0,66кред). 

 

Онлайн-курс Prometheus, 

Сертифікат, виданий 01.10.2021 

року 

 

Тема:Протидія та попередження 

булінгу(цькування) в закладах 

освіти. 

(80 годин/2,6 кред), 

Онлайн-курс Prometheus, 

Сертифікат, виданий 13.09.2022 

«Інформаційна гігієна під час 

війни» 

(15 годин/0,5 кред), 

Онлайн-курс Prometheus, 

Сертифікат, виданий 23.10.2022 

«Впровадження інновацій в 

школах», 

(60 годин/2,0 кред), 

Онлайн-курс Prometheus, 



Сертифікат, виданий 08.11.2022 

«Академічна доброчесність: 

онлайн-курс для викладачів», 

(60 годин/2,0 кред), 

Біологія і екологія * Вітер Інна Миколаївна Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

(суміщення) 

 

 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2018 р. Спеціальність: 

«Середня освіта», 

кваліфікація: викладач 

біології. Практичний 

психолог у закладах 

освіти 

Спеціаліст 1. Онлайн-курс Prometheus. Тема: 

«Захист прав людей з 

інвалідністю». Сертифікат від 

01.12.2020 (30 годин/1 кредит 

ЄКТС). 

 

2. Онлайн-курс EDERA. Тема: 

«Про дистанційний та змішаний 

формати навчання» для педагогів 

та керівників закладів ПТО. 

Сертифікат від 24.01.2021, (30 

годин/ 1 кредит ЄКТС). 

 

3. Онлайн-курс EDERA. Тема: 

«Недискримінаційний підхід у 

навчанні». Сертифікат від 

23.05.2021, (32 години). 

 

4. Університет менеджменту 

освіти. Тема: «Школа для всіх. 

Безпечне шкільне середовище». 

Сертифікат від 21.01.2022, (30 

годин/ 1 кредит). 

 

5. Стажування Національний 

педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова, Стажування 

без відриву від виробництва на 

кафедрі біології, Наказ №07 від 

12.12 2022р. з 28 листопада 2022р. 

по 28 грудня 2022 р 

Біологія і екологія * Остертаг Аліна Іванівна Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Полтавський 

національний 

педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка, 

2011 р. Спеціальність: 

Спеціаліст першої  категорії Prometheus, Сертифікат, Тема: 

Наука повсякденного мислення, 

виданий 15.10.2020 р., (80 год/2,6 

кред). 

 



«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Біологія», кваліфікація: 

магістр педагогічної 

освіти, викладач біології 

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 

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 

Хімія; Захист України Варда Наталія Анатоліївна Викладач; Циклова Київський державний Спеціаліст вищої категорії,  Київський університет імені 



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 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 Колоскова Надія 

Олексіївна 

Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Штатний 

Український державний 

університет фізичного 

виховання і спорту, 1994 

р. Спеціальність: 

«Фізична культура», 

кваліфікація: викладач 

фізичного виховання 

Спеціаліст вищої категорії Таврійський національний 

університет імені В.І. 

Вернадського 02.05.2018 по 

30.10.2018. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

02070967/ 000076-18 за 

програмою «Фізична терапія, 

ерготерапія». Реєстраційний 

номер 288/2018 від 30.10.2018. 

Фізична культура Лобачов Геннадій 

Олегович 

Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Штатний 

Житомирський 

державний університет 

імені Івана Франка, 2008 

р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Біологія 

і фізична культура», 

кваліфікація: вчитель 

біології, фізичної 

Спеціаліст вищої категорії Сертифікат онлайн курс ТОВ 

«Едюкейшнал ера». Тема: 

«Недискримінаційний підхід у 

навчанні» (32 години) від 

22.11.2020. 

 

Сертифікат онлайн курс Проекту 

EdEra «Про дистанційні та 

змішаний формати навчання» для 



культури, валеології та 

основ екології  

педагогів та керівників закладів 

ПТО, (30 годин) від 22.11.2020. 

 

Сертифікат онлайн курс 

Prometheus «Нова фізична 

культура» (30 годин) від 

16.10.2020 

Захист України 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 

1.2. Вибірково-обов'язкові дисципліни 

Інформатика Мащакевич Олег Викладач; Циклова Вільнюське вище Спеціаліст вищої категорії, Київський університет імені 



Мар’янович комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний 

командне училище 

радіоелектроніки 

протиповітряної оборони, 

1980 р. Спеціальність: 

«Командна тактична, 

автоматизовані системи 

управління», 

кваліфікація: інженер з 

експлуатації 

радіоелектронних засобів  

викладач-методист 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  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 та 

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 

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 

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 

 



технологій при 

Національному 

авіаційному університеті, 

2008 р. Спеціальність: 

«Правознавство», 

кваліфікація: юрист 

I.3. Профільні дисципліни, спецкурси 

Теорія держави і 

права; Міжнародне 

право 

Грищенко Леонід 

Володимирович 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Вищий навчальний 

заклад «Інститут 

економіки і 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 

Історія держави і 

права;  Основи 

римського права 

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 

 



Конституційне право 

України; Діловодство 

в юридичній практиці; 

Юридична 

деонтологія 

Луцій Оксана 

Олександрівна 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, 2017 р. 

Спеціальність: 

«Правознавство», 

кваліфікація: комерційне 

право 

Спеціаліст Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

права та міжнародних відносин, 

кафедра приватного права (з 

15.11.2022 р. по 15.12.2022 р.) 

Довідка про проходження 

стажування від 23.12.2022 №105, 

150 годин/5 кредитів 

Організація судових та 

правоохоронних 

органів 

Тарасюк Алла Юріївна Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Сумісник 

 

Секретаріат 

Уповноваженого 

Верховної Ради 

України з прав 

людини 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2016 р. 

Спеціальність: 

«Правознавство», 

кваліфікація: магістр 

правознавства 

Спеціаліст першої категорії Київський університет права 

Національної академії наук 

України, кафедра кримінального 

права та процесу (з 27.09.2021 по 

28.10.2021), Довідка про 

проходження стажування від 

28.10.2021 №1,  150 годин/5 

кредитів 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Калашник Оксана 

Сергіївна 

Викладач; Циклова 

комісія іноземних 

мов; Штатний 

Київський державний 

лінгвістичний 

університет, 2001 р. 

Спеціальність: «Мова та 

література (англійська 

мова)», кваліфікація: 

філолог, викладач 

англійської мови та 

зарубіжної літератури 

Спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

права та міжнародних відносин, 

кафедра іноземних мов, довідка 

про проходження стажування від 

26.12.2019 № 216 

Сучасні ІКТ в 

юридичній діяльності 

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 

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 

ІІ.1 ОБОВ'ЯЗКОВА ЧАСТИНА 

II.1.1 Формування загальних компетентностей 

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  

Вступ до 

спеціальності 
Луцій Оксана 

Олександрівна 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, 2017 р. 

Спеціальність: 

«Правознавство», 

кваліфікація: комерційне 

право 

Спеціаліст Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

права та міжнародних відносин, 

кафедра приватного права (з 

15.11.2022 р. по 15.12.2022 р.) 

Довідка про проходження 

стажування від 23.12.2022 №105, 

150 годин/5 кредитів 

Основи філософських 

знань (філософія, 

релігієзнавство); 

Соціологія 

Складан Андрій 

Анатолійович 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2010 р. Спеціаліст: 

«Релігієзнавство», 

фахівець з 

релігієзнавства, викладач 

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 



вищого навчального 

закладу 

кредитів 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням)* 

Калашник Оксана 

Сергіївна 

Викладач; Циклова 

комісія іноземних 

мов; Штатний 

Київський державний 

лінгвістичний 

університет, 2001 р. 

Спеціальність: «Мова та 

література (англійська 

мова)», кваліфікація: 

філолог, викладач 

англійської мови та 

зарубіжної літератури 

Спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

права та міжнародних відносин, 

кафедра іноземних мов, довідка 

про проходження стажування від 

26.12.2019 № 216 

Фізичне виховання Горбатюк Тетяна 

Дем‘янівна 

Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Штатний  

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

інститут імені Г.С. 

Сковороди, 1999 р. 

Спеціальність: «Фізичне 

виховання», кваліфікація: 

вчитель фізичного 

виховання 

Спеціаліст вищої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної освіти: 

 

сертифікат DN 21/22 - 

c6fA40xEOF (безпека людини), 

 

сертифікат DN 21/22 - 

zHHY2MHEEL (використання 

проектних технологій),  

 

сертифікат DN 21/22 - 

nOXHKyRkwX (правовий статус 

вчителя), 

 

сертифікат DN 21/22 - 

1jPcOLUDVL (особливості 

Зумбо), 

 

сертифікат DN 21/22 - 

6Zc9foFaeW (БЖД учнів на 

уроках фізичної культури),  

 

сертифікат DN 21/22 - 

pnH4SKegQ2 (сучасні підходи до 

викладання предмету “Захист 

України”), 

 

сертифікат DN 21/22 - 



D27dPmCFew (екологічні аспекти 

здоров’язбереження)  

 

сертифікат DN 21/22 - 

LZaa5G31XY (управління часом), 

 

сертифікат DN 21/22 - 

mkzaINOTb4 (навчання через 

дослідження в початковій школі), 

 

сертифікат DN 21/22 - 

D9MDXCkOmw (емоційний 

інтелект), 

 

сертифікат DN 21/22 -ieVTC0S9Ek 

(методика навчання елементів 

футболу)  

 

сертифікат DN 20 -_amkabPAOPW 

(моніторінг якості початкової 

освіти)  

 

сертифікат DN 21/22 - 

hadFEwnBAo (використання lego - 

технологій), сертифікат DN 21/22 

-02pJZMhTuH_(військова форма 

ЗСУ. Частина_2), 

 

сертифікат DN 21/22 - 

8gVQQRlfh9 (військова форма 

ЗСУ. Частина_1). 

6 кредитів 

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 

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 



історії та правознавства 

 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2021 р. Спеціальність: 

«Публічне управління та 

адміністрування»  

кредитів 

II.1.2 Формування спеціальних (фахових, предметних) компетентностей 

Теорія держави і 

права*; Міжнародне 

право*; 

Адміністративне 

право; Цивільне та 

сімейне право 

Грищенко Леонід 

Володимирович 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Вищий навчальний 

заклад «Інститут 

економіки і 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 

Історія держави і 

права *; Основи 

римського права 

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», 

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 

 



кваліфікація: юрист 

Безпека 

життєдіяльності і 

охорона праці 

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 

1. Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Навчальний 

модуль на тему «Екологічні 

аспекти здоров’язбереження» 

сертифікат DN21|22-59w2Xm2Ld5 

dsl 20/01/22р. (20 год/ 0,66 кред.). 

 

2. Київський університет імені  

Бориса Грінченка, сертифікат 

DN21|22-BmfxMwzxkO 21/01/22р. 

(20 год/ 0,66 кред.). 

 

3. Навчальний модуль на тему 

«Профілактика СНІДУ і 

формування толерантного 

ставлення до ВІЛ позитивних 

дітей». 

 

4. Київський університет імені 

Бориса Грінченка, сертифікат 

DN21|22-AS61lgwvgf dsl 

20/01/22р. (20 год/ 0,66 кред.). 

 

5. Навчальний модуль на тему 

«Профілактика СНІДУ і 

формування толерантного 

ставлення до ВІЛ позитивних 

дітей». 

 

6. Київський університет імені 

Бориса Грінченка, сертифікат 

DN21|22-YmOiNubgw9 20/01/22р 

Навчальний модуль на тему 

«Антистресові технології в 

педагогічній діяльності». 

(20 год/ 0,66 кред.) 

 

7. Навчально-виробничий центр 

“Професіонал” (навчальний 



заклад комунальної форми 

власності) -навчання та перевірка 

знань з охорони праці, гігієни 

праці, надання ПДД потерпілим, 

електробезпеки, ПБ, БЖД.  

Посвідчення № 142-8-2021від 05 

листопада 2021. 

 

8. Національна комісія зі 

стандартів державної мови. 

 

Державний сертифікат про рівень 

володіння державною мовою 

УМД №00063849 від 26.11 2021 р 

№306. 

 

Інститут 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) 

Сучасні ІКТ в 

юридичній діяльності 

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 

Логіка Складан Андрій 

Анатолійович 

 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2010 р. Спеціаліст: 

«Релігієзнавство», 

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 

Риторика Ловейко Тетяна 

Володимирівна 

 

Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2012 р. Спеціальність: 

«Українська мова і 

література», кваліфікація: 

викладач української 

мови і літератури, 

вчитель зарубіжної 

Спеціаліст першої категорії 1. Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

журналістики, кафедра видавничої 

справи, стажування, довідка від 

20. 01.2020 р. № 03. Тема: 

Створення трансмедійного 

проєкту за класичним 

літературним твором, 120 годин. 

 



літератури, практичний 

психолог 

 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2021 р. Спеціальність: 

«Журналістика», 

кваліфікація: редактор, 

видавець 

2. Отримання документа про вищу 

освіту: Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 2021 р. 

Ступінь вищої освіти магістр. 

Спеціальність: Журналістика. 

Професійна кваліфікація: 

редактор, видавець 

Юридична 

деонтологія; 

Діловодство в 

юридичній практиці; 

Екологічне право; 

Конституційне право 

України*; 

Конституційне право 

зарубіжних країн 

Луцій Оксана 

Олександрівна 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Київський національний 

торговельно-економічний 

університет, 2017 р. 

Спеціальність: 

«Правознавство», 

кваліфікація: комерційне 

право 

Спеціаліст Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

права та міжнародних відносин, 

кафедра приватного права (з 

15.11.2022 р. по 15.12.2022 р.) 

Довідка про проходження 

стажування від 23.12.2022 №105, 

150 годин/5 кредитів 

Кримінальне право Лисенко Оксана Василівна  Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Сумісник 

 

Департамент поліції 

охорони 

Національна академія 

внутрішніх справ, 2004 р. 

Спеціальність: 

«Правознавство», 

кваліфікація: юрист 

Спеціаліст другої категорії Київський університет права 

Національної академії наук 

України, кафедра кримінального 

права та процесу (з 27.09.2021 по 

28.10.2021). Довідка про 

проходження стажування від 

28.10.2021 №2, 150 годин/5 

кредитів 

Організація судових та 

правоохоронних 

органів* 

Тарасюк Алла Юріївна Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Сумісник 

 

Секретаріат 

Уповноваженого 

Верховної Ради 

України з прав 

людини 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2016 р. 

Спеціальність: 

«Правознавство», 

кваліфікація: магістр 

правознавства 

Спеціаліст першої категорії Київський університет права 

Національної академії наук 

України, кафедра кримінального 

права та процесу (з 27.09.2021 по 

28.10.2021), Довідка про 

проходження стажування від 

28.10.2021 №1,  150 годин/5 

кредитів 

ІІ.2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

ІІ.2.1 Вибір з каталогу дисциплін 



Наукові студії Складан Андрій 

Анатолійович 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2010 р. Спеціаліст: 

«Релігієзнавство», 

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 

Ювенальна юстиція Тарасюк Алла Юріївна 

 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Сумісник 

 

Секретаріат 

Уповноваженого 

Верховної Ради 

України з прав 

людини 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2016 р. 

Спеціальність: 

«Правознавство», 

кваліфікація: магістр 

правознавства 

Спеціаліст першої категорії Київський університет права 

Національної академії наук 

України, кафедра кримінального 

права та процесу (з 27.09.2021 по 

28.10.2021), Довідка про 

проходження стажування від 

28.10.2021 №1,  150 годин/5 

кредитів 

Основи кримінології; 

Право інтелектуальної 

власності 

Грищенко Леонід 

Володимирович 

 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Вищий навчальний 

заклад «Інститут 

економіки і 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 

II.1.3 Практика 

Навчальна практика; 

Виробнича практика 

Запара Олексій Васильович Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Український фінансово-

економічний інститут, 

1998 р. Спеціаліст: 

«Правознавство», 

кваліфікація: юрист 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка,  Факультету 

інформаційних технологій та 

управління, кафедра фінансів та 

економіки, довідка про 



Штатний (суміщення)  

Міжрегіональна академія 

управління персоналом, 

2000 р. Спеціальність: 

«Облік і аудит», 

кваліфікація: бухгалтер 

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 

 

 

 

 


