
ЗВІТ 

про стан стажування та підвищення кваліфікації викладачів кафедри економіки факультету економіки і управління 

у 2016-2021 роках 

№ 

з/п 

П.І.Б. 

(повністю) 

посада, 

кафедра 
рік попереднього ПК Кількість годин (кредитів) 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічного працівника у 2016-21 н.р. 

Форма 

(інституційна 
(очна(денна,вечі 

рня), заочна, 

дистанційна, 
мережева), 

дуальна, на 

робочому місці, на 
виробництві) 

Вид (навчання за 
програмою ПК (курси); 

стажування, участь у 

семінарах, 
практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер- класах) 

Місце проходження (заклад 

освіти, організація, наукова 
установа, підприємство, місце) 

Термін 

1. Маслак 

Ольга 
Іванівна 

Зав. кафедри, 

д.е.н., проф.  

Стажування у госпрозрахунковому комплексі «Онтаріо» філії 

«ПДМН» ПАТ «Укртранснафта» 

30 годин (1 кредит) Очна Стажування Комплекс «Онтаріо» філії 

«ПДМН» ПАТ 
«Укртранснафта» 

2016-2017 рр. 

Підвищення кваліфікації на тему «Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності» в Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України (РН 4533) 

108 годин (3,6 кредити) Очна Підвищення 

кваліфікації 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України 

09.10-

17.10.2017 р. 

Отримання сертифікату The Creative Europe Course «In the framework 

of the EU-Eastern partnership culture and creativity program» 

3 години (0,1 кредити) Дистанційна Тренінг British Council 2018 р. 

Науково-педагогічне стажування в університеті Кракова (Jesuit 

University Ignatianum in Krakow), (Польща) 

108 годин (3,6 кредити) Очна Стажування Jesuit University Ignatianum in 

Krakow (Польща) 

28.01-16.02. 

2019 р. 

Участь у Майстер-класі «Стратегічна бізнес-сесія з розробки кейсів з 

експортної діяльності для МСП» у рамках програми експортного 

форуму «Кременчук експортує!» (м. Кременчук) 

6 годин (0,2 кредити) Очна Майстер-клас Кременчуцьке відділення 

Полтавської ТПП 

12.06-13.06. 

2019 р. 

Отримання Сертифікату наданого Національним агентством із 
забезпечення якості вищої освіти через платформу масових 

відкритих онлайн-курсів Prometheus, що засвідчило успішне 

закінчення курсу «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн 

тренінг» 

9 годин (0,3 кредити) Очна (тренінг), 
дистанційна 

(тестування) 

Тренінг і тестування NAQA 06.10.2019 

Участь у семінарі «Шлях до ефективності та лідерства на ринку» (м. 

Кременчук) 

6 годин (0,2 кредити) Очна Семінар Кременчуцьке відділення 

Полтавської ТПП 

09.10-10.10. 

2019 р. 

Отримання сертифікату B2 (Date: 12.10.2019, Venue: Kremenchug 
(UA), Reference Number: 72KR51455DP09) 

9 годин (0,3 кредити) Очна Тестування Школа Langskill 12.10.2019 

Стажування «Інноваційне підприємництво у сільському господарстві: 

економіка та управління в сучасних умовах» на СП «Молочарське» 

15 годин (0,5 кредити) Очна Стажування СП «Молочарське» смт. 

Покровське Дніпропетровська 
область 

16.11-17.11. 

2019 р. 

Участь у практикумі «Правила Інкотермс®2020 в Україні. Які умови 

поставки товарів на експорт та імпорт діятимуть з 1 січня 2020 року» 

3 години (0,1 кредити) Очна Практикум УНК МТП 21.11.2019 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсів 
Медіаграмотність для освітян 

60 годин (2 кредита ЄКТС). Он-лайн Курси Платформа масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus 

06.04.2020 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсів Освітні 

інструменти критичного мислення 

60 годин (2 кредита ЄКТС). Он-лайн Курси Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

06.04.2020 

Підвищення кваліфікації шляхом  проходження онлайн курсів For 
participation in the Webinar “Cisco WebEx distance learning tools and 

distance learning courses” 

Number of hours completed: 2 Он-лайн Курси Co-funded by the 
Erasmus+Programme of the 

European Union 

02.04.2020 

Участь (по запрошенню) в розширеному онлайн- засіданні кафедри 
товарознавства та техногенно- екологічної безпеки ННІ інформаційних 

технологій щодо обговорення реалізації ОП «Товарознавство та 

експертиза в митній справі»:Погляд бізнесу, практиків та теоретиків» 

3 години (0,1 кредити) Он-лайн Вебінар Університет фіскальної 
служби, м.Ірпінь 

(27 березня 
2020р. 

(12.00) 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн- курсу 
«Ефективні комунікації для освітніх управлінців» 

3 години (0,1 кредити) Он-лайн Курси ГО «Смарт Освіта» та студія 
онлайн-освіти EdEra за 

фінансової підтримки 

Представництва «Фонду 
Фрідріха Науманна за Свободу» 

в Україні 

05.04.2020 



Проходження курсу «Медіаграмотність : практичні навички» 30 годин (1 кредита ЄКТС). Он-лайн Курси Платформа масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus 

15.04.2020 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсів The 

Digital Communication Cjurse in the framework of the Culture and 

Creativity Programme 

3 години (0,1 кредити) Он-лайн Курси British Council 10.04.2020 

Підвищення кваліфікації  шляхом проходження онлайн курсів 

Командна робота на відстані: від організації до результату 

3 години (0,1 кредити) Он-лайн Курси Е-платформа 03.05.2020 

Підвищення кваліфікації з курсу HOW TO TEACH ONLINE: 
PROVIDING CONTINUITY FOR STUDENTS FUTURELEARN. This 

course offered a practical approach to moving teaching and student support 

online rapidly. Learners reflected on their own work, adapted their 
approaches, and connected with a global community of educators in 

order to get started and keep going with online teaching in uncertain times. 

3 weeks, 2 hours per week Он-лайн Курси Платформа FUTURELEARN 11.05.2020 

Підвищення кваліфікації з глобального тестування на Національній 
онлайн-платформі з цифрової грамотності з високим рівнем володіння 

цифровими навичками 

3 години (0,1 кредити) Он-лайн Курси Платформа Дія 04.05.2020 

Підвищення кваліфікації з курсу DIGITAL SKILLS: ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE ACCENTURE. This online course helped discover the 

potential of Artificial Intelligence (AI) and how it can change the workplace. 

It enhanced understanding of AI with interesting facts, trends, and insights, 

and helped to explore the working relationship between humans and 
AI. 3 weeks, 2 hours per week 

3 weeks, 2 hours per week Он-лайн Курси Платформа FUTURELEARN 12.05.2020 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсів 

Prometheus Як створити масовий відкритий онлайн-курс 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Курси Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

17.05.2020 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсів 
Prometheus Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах 

освіти 

80 годин, 2,6 кредитів 
ЄКТС 

Он-лайн Курси Платформа масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus 

17.05.2020 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсів 
Ефективні презентації на платформі Спільноти для навчання та 

викладання «Вище» GoHigher.org 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Курси Платформа Спільноти 18.05.2020 

Сертифікат курс «Ми відкриті!» 10 годин (0,33 кредити) Он-лайн Майстер-клас Студія он-лайн освіти Ed Era 3.05.2020 

Цифрограм (електронний сертифікат) тестування на національній он-

лайн платформі 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Тестування Дія Міністерство цифрової 

трансформації України 

6.11.2020 

Сертифікат он-лайн курсу «Етика фахівця з фінансів та інвестицій» 12 годин (0,4 кредити) Он-лайн Майстер-клас Студія он-лайн освіти Ed Era 9.11.2020 

Cертифікат за проходження  проходження курсу № 1 Управління 

людьми і проектами № 38748253 

23 години (0,76 

кредити) 

Он-лайн Майстер-клас КНП «Освітня агенція міста 

Києва», Європейський 
університет, Асоціація 

інноваційної та цифрової 

освіти» 

13.11.2020 

Курс тренінг для тренерів Фінальне тестування на Національній он-

лайн платформі з цифрової грамотності 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Тренінг Дія Міністерство цифрової 

трансформації України 

8.11.2020 

Сертифікат за проходження курсу Тайм-менеджмент у публічному 

управлінні № 65300613 

12 годин (0,4 кредити) Он-лайн Майстер-клас КНП «Освітня агенція міста 

Києва», Європейський 
університет, Асоціація 

інноваційної та цифрової 

освіти» 

15.11.2020 

Курс стартуй стартап Фінальне тестування на Національній он-лайн 

платформі з цифрової грамотності 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Тренінг Дія Міністерство цифрової 

трансформації України 

8.11.2020 

Сертифікат за проходження курсу SCORM курс № 22 Нетворкінг № 

86565614 

6 годин (0,2 кредити) Он-лайн Майстер-клас КНП «Освітня агенція міста 

Києва», Європейський 
університет, Асоціація 

інноваційної та цифрової 
освіти» 

9.11.2020 

Сертифікат про підвищення кваліфікації «Мистецтво викладання» № 

64281444 

30 годин (1 кредит) Он-лайн Майстер-клас КНП «Освітня агенція міста 

Києва», Європейський 

університет, Асоціація 
інноваційної та цифрової 

освіти» 

8.11.2020 

Сертифікат он-лайн курс з креативності у викладанні 3 години (0,1 кредит) Он-лайн Тренінг BRITISH COHNCIL 8.11.2020 



Сертифікат за проходження курсу SCORM курс № 12 Критичне 
мислення і інформаційна культура № 34654895 

20 годин (0,66 кредити) Он-лайн Майстер-клас КНП «Освітня агенція міста 
Києва», Європейський 

університет, Асоціація 
інноваційної та цифрової 

освіти» 

15.11.2020 

Сертифікат за проходження курсу SCORM курс № 21 Корпоративна 

соціальна відповідальність 

4 години (0,13 кредити) Он-лайн Майстер-клас КНП «Освітня агенція міста 

Києва», Європейський 
університет, Асоціація 

інноваційної та цифрової 

освіти» 

9.11.2020 

Сертифікат з курсу кібербезпеки для державних службовців 

«Кіберняні» 

6 годин (0,2 кредити) Он-лайн Тренінг Дія Міністерство цифрової 

трансформації України 

8.11.2020 

Сертифікат он-лайн курс «З місця в кар’єру» 5 годин (0,16 кредити) Он-лайн Майстер-клас Студія он-лайн освіти Ed Era 11.08.2020 

Сертифікат он-лайн курс «Про дистанційний та змінний формати 
навчання для педагогів та керівників закладів ПТО» 

30 годин (1 кредит) Он-лайн Майстер-клас Студія он-лайн освіти Ed Era 8.11.2020 

Сертифікат он-лайн курс «Про дистанційний та змінний формати 

навчання для педагогів та керівників шкіл» 

50 годин (1,66 кредити) Он-лайн Майстер-клас Студія он-лайн освіти Ed Era 8.11.2020 

Сертифікат освітній он-лайн проект для викладачів «Курс Power Point» 8 годин (0,26 кредити) Он-лайн Тренінг JOIN TNE IDEA 26- 

27.10.2020 

Сертифікат курс семінарів тренінгів в рамках Експортного форуму 

«Кременчук текстильний 2020» 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Тренінг Запорізька торгово- промислова 

палата 

5.08.2020 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації науково- педагогічних 
працівників з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності СС 

00493706/012596-20, «Системний аналіз та прогнозування змін в 

соціально- економічних системах в сучасних умовах господарювання» 

60 годин (2 кредити) Он-лайн Підвищення 
кваліфікації 

Національний університет 
біоресурсів і 

природокористування України 

(ННІ неперервної освіти і 
туризму) 

28.09- 
09.10.2020 

Підвищення кваліфікації  шляхом проходження онлайн курсу «Як 

розробити онлайн-заняття та втримати увагу студентів 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Курс JTI Ukraine та UGEN 11.12.2020 

Сертифікат курс Критичне мислення для освітян 30 годин (1 кредит) Он-лайн Майстер-клас ГО «Прометеус» 28.01.2021 

Cертифікат за проходження курсу SCORM курс № 20 школа тренерів 

№ 90667260 

10 годин (0,33 кредити) Он-лайн Майстер-клас КНП «Освітня агенція міста 

Києва» Європейський 

університет Асоціація 

інноваційної та цифрової 

освіти» 

28.01.2021 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу «Культура 

толерантності : як побудувати суспільство, комфортне для всіх» 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Курси Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

06.03.2021 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу «Логіко-

структурний підхід у розробці проектної заявки» 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Курси Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

06.03.2021 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу «Бери й 

роби» 

20 годин (0,67 кредити) Он-лайн Курси Курс розроблено Громадською 

Спілкою «Освіторія» та 
компанією Lenovo Ukraine у 

партнерстві зі студією онайн-

освіти EdEra. 

07.02.2021 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу 

«Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Курси Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

21.01.2021 

Підвищення кваліфікації  шляхом проходження  онлайн тренінгу 

Successfully completed The Proposal Writing Course (Написання 
проєктних заявок) 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Тренінг BRITISH COHNCIL 02.03.2021 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу 

«Академічна доброчесність в університеті» 045073 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Курси BYM onlain 18.01.2021 

Підвищення кваліфікації  шляхом проходження онлайн тренінгу 
Ключові уміння – 21 ст. 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Тренінг Workademy 21.03.2021 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу з 

медіаграмотності 

9 години (0,3 кредит) Он-лайн Курси Verified 15.03.2021 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу SCORM 

курс № 12 Критичне мислення і інформаційна культура  

20 годин (0,6 кредити) Он-лайн Курси Асоціація інноваційної та 

цифрової освіти 

15.11.2020 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу SCORM 

курс № 23 Безпека в Інтернеті  

3 години (0,1 кредити) Он-лайн Курси Асоціація інноваційної та 

цифрової освіти 

21.03.2020 



Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу SCORM 
курс № 24 Design Thinking 

3 години (0,1 кредити) Он-лайн Курси Асоціація інноваційної та 
цифрової освіти 

21.03.2020 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу SCORM 

курс № 30 Школа Фандрейзингу 

3 години (0,1 кредити) Он-лайн Курси Асоціація інноваційної та 

цифрової освіти 

21.03.2020 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу SCORM 

курс № 32 Діловий етикет 

3 години (0,1 кредити) Он-лайн Курси Асоціація інноваційної та 

цифрової освіти 

21.03.2020 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу SCORM 

курс № 37 Креативність 

3 години (0,1 кредити) Он-лайн Курси Асоціація інноваційної та 

цифрової освіти 

21.03.2020 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу 

Недискримінаційний підхід у навчанні 

32 години (1,1 кредити) Он-лайн Курси ТОВ Едюкейшнал Ера 14.03.2020 

ВСЬОГО ГОДИН (КРЕДИТІВ) – 1004 годин (33,4 кредитів) 

2. Данилко 
Валерій 

Кирилович 

д.е.н., проф. Підвищення кваліфікації у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 

108 годин (3,6 кредити) Очна Підвищення 
кваліфікації 

ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 

2018 

Стажування у Госпрозрахунковій виробничій фірмі «Рута» Філії 

«Придніпровські магістральні нафтопроводи» ПАТ «Укртранснафта» 

90 години (3,0 кредити) Очна Стажування Госпорозрахункова виробнича 

фірма «Рута» Філії 
«Придніпровські магістральні 

нафтопроводи» ПАТ 

«Укртранснафта» 

08.10.2018 р. 

по 27.12.2018 
р. 

Участь у Майстер-класі «Стратегічна бізнес-сесія з розробки кейсів з 

експортної діяльності для МСП» у рамках програми експортного 

форуму «Кременчук експортує!» (м. Кременчук) 

6 годин (0,2 кредити) Очна Майстер-клас Кременчуцьке відділення 

Полтавської ТПП 

12.06-13.06. 

2019 р. 

Стажування «Інноваційне підприємництво у сільському господарстві: 
економіка та управління в сучасних умовах» на СП «Молочарське» 

15 годин (0,5 кредити) Очна Стажування СП «Молочарське» смт. 
Покровське Дніпропетровська 

область 

16.11-17.11. 
2019 р. 

Участь у практикумі «Правила Інкотермс®2020 в Україні. Які умови 
поставки товарів на експорт та імпорт діятимуть з 1 січня 2020 року» 

3 години (0,1 кредити) Очна Практикум УНК МТП 21.11.2019 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації науково- педагогічних 

працівників з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності 
свідоцтво СС 00493706/012594-20, «Системний аналіз та 

прогнозування змін в соціально-економічних системах в сучасних 

умовах господарювання» 

60 годин (2 кредити) Он-лайн Підвищення 

кваліфікації 

Національний університет 

біоресурсів і 
природокористування України 

(ННІ неперервної освіти і 

туризму) 

28.09-

09.10.2020 

ВСЬОГО ГОДИН (КРЕДИТІВ) – 282 годин (9,4 кредитів) 

3. Одінцов 

Михайло 

Максимович 

д.е.н., проф. Стажування у Госпрозрахунковій виробничій фірмі «Рута» Філії 

«Придніпровські магістральні нафтопроводи» ПАТ «Укртранснафта» 

90 години (3,0 кредити) Очна Стажування Госпорозрахункова виробнича 

фірма «Рута» Філії 

«Придніпровські магістральні 
нафтопроводи» ПАТ 

«Укртранснафта» 

08.10.2018 р. 

по 27.12.2018 

р. 

Участь у Майстер-класі «Стратегічна бізнес-сесія з розробки кейсів з 

експортної діяльності для МСП» у рамках програми експортного 
форуму «Кременчук експортує!» (м. Кременчук) 

6 годин (0,2 кредити) Очна Майстер-клас Кременчуцьке відділення 

Полтавської ТПП 

12.06-13.06. 

2019 р. 

Стажування «Інноваційне підприємництво у сільському господарстві: 

економіка та управління в сучасних умовах» на СП «Молочарське» 

15 годин (0,5 кредити) Очна Стажування СП «Молочарське» смт. 

Покровське Дніпропетровська 
область 

16.11-17.11. 

2019 р. 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації науково- педагогічних 

працівників з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності СС 

00493706/012597-20, «Системний аналіз та прогнозування змін в 
соціально- економічних системах в сучасних умовах господарювання» 

60 годин (2 кредити) Он-лайн Підвищення 

кваліфікації 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України 
(ННІ неперервної освіти і 

туризму) 

28.09- 

09.10.2020 

ВСЬОГО ГОДИН (КРЕДИТІВ) – 171 годин (5,7 кредитів) 

4. Гришко 
Наталя 

Євгеніївна 

к.е.н., доц. Стажування у госпрозрахунковому комплексі «Онтаріо» філії 
«ПДМН» ПАТ «Укртранснафта» 

30 годин (1 кредит) Очна Стажування Комплекс «Онтаріо» філії 
«ПДМН» ПАТ 

«Укртранснафта» 

2016-2017 рр. 

Науково-педагогічне стажування в університеті Кракова (Jesuit 
University Ignatianum in Krakow), (Польща) 

108 годин (3,6 кредити) Очна Стажування Jesuit University Ignatianum in 
Krakow (Польща) 

28.01-16.02. 
2019 р. 

Участь у Майстер-класі «Стратегічна бізнес-сесія з розробки кейсів з 

експортної діяльності для МСП» у рамках програми експортного 
форуму «Кременчук експортує!» (м. Кременчук) 

6 годин (0,2 кредити) Очна Майстер-клас Кременчуцьке відділення 

Полтавської ТПП 

12.06-13.06. 

2019 р. 



Участь у семінарі «Шлях до ефективності та лідерства на ринку» (м. 
Кременчук) 

6 годин (0,2 кредити) Очна Семінар Кременчуцьке відділення 
Полтавської ТПП 

09.10-10.10. 
2019 р. 

Стажування «Інноваційне підприємництво у сільському господарстві: 

економіка та управління в сучасних умовах» на СП «Молочарське» 

15 годин (0,5 кредити) Очна Стажування СП «Молочарське» смт. 

Покровське Дніпропетровська 

область 

16.11-17.11. 

2019 р. 

Участь у практикумі «Правила Інкотермс®2020 в Україні. Які умови 

поставки товарів на експорт та імпорт діятимуть з 1 січня 2020 року» 

3 години (0,1 кредити) Очна Практикум УНК МТП 21.11.2019 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсів 
Медіаграмотність для освітян 

60 годин (2 кредита ЄКТС). Он-лайн Курси Платформа масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus 

30.05.2020 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсів Основні 

інструменти критичного мислення 

30 годин (1 кредит ЄКТС). Он-лайн Курси Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

30.05.2020 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсів Протидія 
та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти 

80 годин (2,6 кредити 
ЄКТС). 

Он-лайн Курси Платформа масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus 

30.05.2020 

Сертифікат курс семінарів тренінгів в рамках Експортного форуму 

«Кременчук текстильний 2020» 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Тренінг Запорізька торгово- промислова 

палата 

5.08.2020 

Електронний сертифікат глобальне тестування на національній он-лайн 
платформі з цифрової грамотності 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Тренінг Дія Міністерство цифрової 
трансформації України 

7.07.2020 

Сертифікат курсу «Медіагромотність: практичні навички» 30 годин (1 кредит) Он-лайн Майстер-клас ГО Прометеус 7.07.2020 

Сертифікат курсу «Економіка для всіх» 3 години (0,1 кредит) Он-лайн Майстер-клас ГО Прометеус 7.07.2020 

Сертифікат курсу «Сучасне керівництво проектами – мистецтво 
порушення правил» 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Майстер-клас ГО Прометеус 7.07.2020 

Сертифікат курсу «Ефективні презентації» 3 години (0,1 кредит) Он-лайн Майстер-клас Платформа спільноти для 

навчання та  викладання 

«Вище» 

7.07.2020 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації науково- педагогічних 

працівників з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності СС 

00493706/012593-20, «Системний аналіз та прогнозування змін в 
соціально- економічних системах в сучасних умовах господарювання» 

60 годин (2 кредити) Он-лайн Підвищення 

кваліфікації 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України 
(ННІ неперервної освіти і 

туризму) 

28.09-

09.10.2020 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсів Як 
створити стартап 

3 години (0,1 кредити 
ЄКТС). 

Он-лайн Курси Платформа масових відкритих 
онлайн-курсів Prometheus 

16.10.2020 

Підвищення кваліфікації  шляхом проходження  онлайн тренінгу 

Successfully completed The Cjurse jn Creating Value sn Creative Economy 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Тренінг BRITISH COHNCIL 02.03.2021 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн тренінгу 
Successfully completed The Proposal Writing Course (Написання 

проєктних заявок) 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Тренінг BRITISH COHNCIL 02.03.2021 

ВСЬОГО ГОДИН (КРЕДИТІВ) – 452 годин (15 кредитів) 

5. Скрипнюк 
Катерина 

Олександрів

на 

к.е.н., доц. Стажування у госпрозрахунковому комплексі «Онтаріо» філії 
«ПДМН» ПАТ «Укртранснафта» 

30 годин (1 кредит) Очна Стажування Комплекс «Онтаріо» філії 
«ПДМН» ПАТ 

«Укртранснафта» 

2016-2017 рр. 

ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», 2017 р., філологія, 

спеціаліст філології, перекладач з англійської та російської мов; тема 
дипломної роботи «Переклад метафоричних термінів з англійської на 

українську мову у текстах економічної спрямованості» 

1800 (60 кредитів) Заочна Підвищення 

кваліфікації 

ВНЗ «Університет імені 

Альфреда Нобеля» 

2017 

Участь у Майстер-класі «Стратегічна бізнес-сесія з 6 годин (0,2 кредити) Очна Майстер-клас Кременчуцьке відділення 12.06-13.06 

розробки кейсів з експортної діяльності для МСП» у рамках 
програми експортного форуму «Кременчук експортує!» (м. Кременчук) 

   Полтавської ТПП 2019 р. 

Участь у семінарі «Шлях до ефективності та лідерства на ринку» (м. 

Кременчук) 

6 годин (0,2 кредити) Очна Семінар Кременчуцьке відділення 

Полтавської ТПП 

09.10-10.10. 

2019 р. 

Стажування «Інноваційне підприємництво у сільському господарстві: 
економіка та управління в сучасних умовах» на СП «Молочарське» 

15 годин (0,5 кредити) Очна Стажування СП «Молочарське» смт. 
Покровське Дніпропетровська 

область 

16.11-17.11. 
2019 р. 

Участь у практикумі «Правила Інкотермс®2020 в Україні. Які умови 
поставки товарів на експорт та імпорт діятимуть з 1 січня 2020 року» 

3 години (0,1 кредити) Очна Практикум УНК МТП 21.11.2019 

Сертифікат курс семінарів тренінгів в рамках Експортного форуму 

«Кременчук текстильний 2020» 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Тренінг Запорізька торгово-промислова 

палата 

5.08.2020 

Сертифікат освітній он-лайн проект для викладачів «Курс Power 
Point» 

8 годин (0,26 кредити) Он-лайн Тренінг JOIN TNE IDEA 27-
28.10.2020 



Свідоцтво про підвищення кваліфікації науково- педагогічних 
працівників з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності СС 

00493706/012598-20, «Системний аналіз та прогнозування змін в 
соціально- економічних системах в сучасних умовах господарювання» 

60 годин (2 кредити) Он-лайн Підвищення 
кваліфікації 

Національний університет 
біоресурсів і 

природокористування України 
(ННІ неперервної освіти і 

туризму) 

28.09-
09.10.2020 

ВСЬОГО ГОДИН (КРЕДИТІВ) – 1931 годин (64,36 кредити) 

6. Воробйова 
Лариса 

Дмитрівна 

к.т.н., доц. Стажування у госпрозрахунковому комплексі «Онтаріо» філії 
«ПДМН» ПАТ «Укртранснафта» 

30 годин (1 кредит) Очна Стажування Комплекс «Онтаріо» філії 
«ПДМН» ПАТ 

«Укртранснафта» 

2016-2017 рр. 

Отримання сертифікату B2 900 годин (30 кредитів) Дистанційна Курси English School of Tomorrow Лютий- 

серпень 2019 

Участь у Майстер-класі «Стратегічна бізнес-сесія з розробки кейсів з 

експортної діяльності для МСП» у рамках програми експортного 

форуму «Кременчук експортує!» (м. Кременчук) 

6 годин (0,2 кредити) Очна Майстер-клас Кременчуцьке відділення 

Полтавської ТПП 

12.06-13.06. 

2019 р. 

Стажування «Інноваційне підприємництво у сільському господарстві: 
економіка та управління в сучасних умовах» на СП «Молочарське» 

15 годин (0,5 кредити) Очна Стажування СП «Молочарське» смт. 
Покровське Дніпропетровська 

область 

16.11-17.11 
2019 р. 

Участь у практикумі «Правила Інкотермс®2020 в Україні. Які умови 

поставки товарів на експорт та імпорт діятимуть з 1 січня 2020 року» 

3 години (0,1 кредити) Очна Практикум УНК МТП 21.11.2019 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 05385631/01729-20 курс 

«Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту» 

30 годин (1 кредит) очна Підвищення 

кваліфікації 

Центр підвищення кваліфікації 

та професійної адаптації, 

Кременчуцький національний 
університет імені Михайла 

Остроградського 

09-

13.11.2020 

ВСЬОГО ГОДИН (КРЕДИТІВ) – 984 години (32,8 кредити) 

7. Пирогов 
Дмитро 

Леонідович 

к.т.н., доц. Стажування у госпрозрахунковому комплексі «Онтаріо» філії 
«ПДМН» ПАТ «Укртранснафта» 

30 годин (1 кредит) Очна Стажування Комплекс «Онтаріо» філії 
«ПДМН» ПАТ 

«Укртранснафта» 

2016-2017 рр. 

Стажування в університеті Чехії (Vysoká škola technical a ekonomická v 
Českých Budějovicích), (Чеська Республіка). Курс навчання в рамках 

програми «Management, Economy and Subsidies of An Enterprise» 

120 годин (4 кредити) Очна, дистанційна Стажування Vysoká škola technical a 
ekonomická v Českých 

Budějovicích), (Чеська 

Республіка) 

19.09.2018 – 
18.03.2019 

Участь у Майстер-класі «Стратегічна бізнес-сесія з розробки кейсів з 

експортної діяльності для МСП» у рамках програми експортного 

форуму «Кременчук експортує!» (м. Кременчук) 

6 годин (0,2 кредити) Очна Майстер-клас Кременчуцьке відділення 

Полтавської ТПП 

12.06-13.06. 

2019 р. 

Стажування «Інноваційне підприємництво у сільському господарстві: 
економіка та управління в сучасних умовах» на СП «Молочарське» 

15 годин (0,5 кредити) Очна Стажування СП «Молочарське» смт. 
Покровське Дніпропетровська 

область 

16.11-17.11. 
2019 р. 

Участь у практикумі «Правила Інкотермс®2020 в Україні. Які умови 
поставки товарів на експорт та імпорт діятимуть з 1 січня 2020 року» 

3 години (0,1 кредити) Очна Практикум УНК МТП 21.11.2019 

ВСЬОГО ГОДИН (КРЕДИТІВ) – 174 години (5,8 кредити) 

8. Іщенко 

Світлана 
Вікторівна 

ст. викл. Стажування у госпрозрахунковому комплексі «Онтаріо» філії 

«ПДМН» ПАТ «Укртранснафта» 

30 годин (1 кредит) Очна Стажування Комплекс «Онтаріо» філії 

«ПДМН» ПАТ 
«Укртранснафта» 

2016-2017 рр. 

Участь у Міжнародній науково-практичній інтернет конференції 

«Актуальні проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки 

та техніки в умовах інтеграції України в Європейський науково- 
виробничий простір» Доповідь: «Сутність та фактори розвитку 

інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств в Україні» 

12 годин (0,4 кредити) Он-лайн Конференція Кременчуцьке відділення 

Полтавської Торгово- 

промислової палати 

14-15 травня 

2019р. 

Участь у Майстер-класі «Стратегічна бізнес-сесія з розробки кейсів з 
експортної діяльності для МСП» у рамках програми експортного 

форуму «Кременчук експортує!» (м. Кременчук) 

6 годин (0,2 кредити) Очна Майстер-клас Кременчуцьке відділення 
Полтавської ТПП 

12.06-13.06. 
2019 р. 

Участь у семінарі «Шлях до ефективності та лідерства на ринку» (м. 
Кременчук) 

6 годин (0,2 кредити) Очна Семінар Кременчуцьке відділення 
Полтавської ТПП 

09.10-10.10. 
2019 р. 

Стажування «Інноваційне підприємництво у сільському господарстві: 

економіка та управління в сучасних умовах» на СП «Молочарське» 

15 годин (0,5 кредити) Очна Стажування СП «Молочарське» смт. 

Покровське Дніпропетровська 

область 

16.11-17.11. 

2019 р. 

Участь у практикумі «Правила Інкотермс®2020 в Україні. Які умови 3 години (0,1 кредити) Очна Практикум УНК МТП 21.11.2019 



поставки товарів на експорт та імпорт діятимуть з 1 січня 2020 року» 

Сертифікат курс семінарів тренінгів в рамках Експортного форуму 

«Кременчук текстильний 2020» 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Тренінг Запорізька торгово-промислова 

палата 

5.08.2020 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації науково- педагогічних 

працівників з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності СС 

00493706/012595-20, «Системний аналіз та прогнозування змін в 

соціально- економічних системах в сучасних умовах господарювання» 

60 годин (2 кредити) Он-лайн Підвищення 

кваліфікації 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України 

(ННІ неперервної освіти і 
туризму) 

28.09- 

09.10.2020 

Стажування «Аналіз економічних процесів сучасного промислового 

підприємства: інноваційні підходи» на ПрАТ «Кременчуцький 

колісний завод» 

90 годин (3 кредити) Очна Стажування ПрАТ «Кременчуцький колісний 

завод» 

14.09–11.12. 

2020 р. 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу 

«Академічна доброчесність в університеті» 045073 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Курси BYM onlain 21.03.2021 

Підвищення кваліфікації  шляхом проходження онлайн курсу 

“Мистецтво викладання” (форма: дистанційна, вид: онлайн-курс) 

30 години (1 кредит) Он-лайн Курси Портал «Освітній хаб міста 

Києва» 

21.03. 2021 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу SCORM 

курс № 37 Креативність 

3 години (0,1 кредити) Он-лайн Курси Асоціація інноваційної та 

цифрової освіти 

21.03.2020 

Проходження курсу «Медіаграмотність : практичні навички» 30 годин (1 кредита ЄКТС). Он-лайн Курси Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

21.03.2020 

Сертифікат курс Критичне мислення для освітян 30 годин (1 кредит) Он-лайн Майстер-клас ГО «Прометеус» 28.01.2021 

ВСЬОГО ГОДИН (КРЕДИТІВ) – 321 години (10,7 кредити) 

9. Глазунова 

Ольга 
Олександрів

на 

к.е.н., старший 

викладач 

Участь у Майстер-класі «Стратегічна бізнес-сесія з розробки кейсів з 

експортної діяльності для МСП» у рамках програми експортного 
форуму «Кременчук 

6 годин (0,2 кредити) Очна Майстер-клас Кременчуцьке відділення 

Полтавської ТПП 

12.06- 13.06.  

2019 р. 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації науково- педагогічних 

працівників з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності СС 

00493706/012592-20, «Системний аналіз та прогнозування змін в 
соціально- економічних системах в сучасних умовах господарювання» 

60 годин (2 кредити) Он-лайн Підвищення 

кваліфікації 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України 
(ННІ неперервної освіти і 

туризму) 

28.09- 

09.10.2020 

Стажування «Аналіз економічних процесів сучасного промислового 
підприємства: інноваційні підходи» на ПрАТ «Кременчуцький 

колісний завод» 

90 годин (3 кредити) Очна Стажування ПрАТ «Кременчуцький колісний 
завод» 

14.09 – 
11.12. 2020 р. 

ВСЬОГО ГОДИН (КРЕДИТІВ) – 156 години (5,2 кредити) 

10. Яковенко 
Ярослава 

Юріївна 

(працює на 
кафедрі 

економіки з 

вересня 2021 
року) 

асистент 
(захист 

дисертації PhD 

(доктор 
філософії) 

відбувся 

28.01.2021 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу 
Англійська для STEM (наука, техніка, інженерія та математика) 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Курси Платформа Prometheus 08.2020 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу 

Англійська для бізнесу та підприємництва 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Курси Платформа Prometheus 08.2020 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу Наукова 
комунікація в цифрову епоху 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Курси Платформа Prometheus 08.2020 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу Освітні 

інструменти критичного мислення 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Курси Платформа Prometheus 08.2020 

Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти 3 години (0,1 кредит) Он-лайн Курси Платформа Prometheus 08.2020 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу Learning 
R 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Курси LinkedIn 04.2020 

Стажування «Аналіз економічних процесів сучасного промислового 

підприємства: інноваційні підходи» на ПрАТ «Кременчуцький 
колісний завод» 

90 годин (3 кредити) Очна Стажування ПрАТ «Кременчуцький колісний 

завод» 

14.09– 11.12. 

2020 р. 

Захист дисертації PhD (доктор філософії) «Формування і реалізація 

стратегії стійкого розвитку промислових підприємств» 

180 годин (6 кредитів) Очна Підвищення 

кваліфікації 

КрНУ 28.01. 2021 р. 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн тренінгу 
Successfully completed The Proposal Writing Course (Написання 

проєктних заявок) 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Тренінг BRITISH COUNCIL 02.03.2021 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу «Логіко-

структурний підхід у розробці проектної заявки» 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Курси Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus 

06.03.2021 

Підвищення кваліфікації  шляхом проходження онлайн курсу SCORM 

Курс №37 Креативність  

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Курси Портал «Освітній хаб міста 

Києва» 

21.03.2021 

Підвищення кваліфікації  шляхом проходження онлайн курсу SCORM 
№5 Мистецтво викладання 

30 години (1 кредит) Он-лайн Курси Портал «Освітній хаб міста 
Києва» 

21.03.2021 



Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу SCORM 
№30 Школа Фандрейзингу 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Курси Портал «Освітній хаб міста 
Києва» 

21.03.2021 

Підвищення кваліфікації  шляхом проходження онлайн курсу SCORM 

№32 Діловий етикет 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Курси Портал «Освітній хаб міста 

Києва» 

21.03.2021 

Підвищення кваліфікації шляхом проходження онлайн курсу СМС – 

Система Менеджменту ситуацій 

3 години (0,1 кредит) Он-лайн Курси Платформа Prometheus 21.03.2021 

ВСЬОГО ГОДИН (КРЕДИТІВ) – 336 години (11,2 кредити) 

11. Бала 
Володимир 

Володимиро

вич 

к.е.н., доц. Стажування у госпрозрахунковому комплексі «Онтаріо» філії 
«ПДМН» ПАТ «Укртранснафта» 

30 годин (1 кредит) Очна Стажування Комплекс «Онтаріо» філії 
«ПДМН» ПАТ 

«Укртранснафта» 

2016- 2017 
рр. 

Участь у Міжнародній науково-практичній інтернет конференції 

«Актуальні проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки 
та техніки в умовах інтеграції України в Європейський науково- 

виробничий простір». Доповідь: «Перспективи інноваційно-

інвестиційного розвитку промисловості» 

12 годин (0,4 кредити) Он-лайн Конференція Кременчуцьке відділення 

Полтавської Торгово- 
промислової палати 

14-15 травня 

2019р. 

Участь у Майстер-класі «Стратегічна бізнес-сесія з розробки кейсів з 

експортної діяльності для МСП» у рамках програми експортного 

форуму «Кременчук експортує!» (м. Кременчук) 

6 годин (0,2 кредити) Очна Майстер-клас Кременчуцьке відділення 

Полтавської ТПП 

12.06-13.06. 

2019 р. 

Навчання у докторантурі 1800 годин (60 кредитів) Очна Підвищення 
кваліфікації 

КрНУ 2019-2020 рр. 

Стажування «Аналіз економічних процесів сучасного промислового 

підприємства: інноваційні підходи» на ПрАТ «Кременчуцький 
колісний завод» 

90 годин (3 кредити) Очна Стажування ПрАТ «Кременчуцький колісний 

завод» 

14.09–11.12. 

2020 р. 

ВСЬОГО ГОДИН (КРЕДИТІВ) – 1938 годин (64,6 кредити) 

12. Дідур Сергій 

Володимиро- 
вич (працює 

на кафедрі 

економіки з 
вересня 2021 

року) 

д.е.н., проф. Стажування «Аналіз економічних процесів сучасного промислового 

підприємства: інноваційні підходи» на ПрАТ «Кременчуцький 
колісний завод» 

90 годин (3 кредити) Очна Стажування ПрАТ «Кременчуцький колісний 

завод» 

14.09– 11.12. 

2020 р. 

Заплановано науково-педагогічне стажування у Приватній установі 

"Boloshag» (м.Караганда, республіка Казахстан) 

90 годин (3 кредити) Он-лайн Науково- педагогічне 

стажування 

Приватна установа "Boloshag» 

(м. Караганда, республіка 
Казахстан) 

Заплано- 

вано на 
березень- 

травень 2021 

року 

ВСЬОГО ГОДИН (КРЕДИТІВ) – 180 годин (6 кредитів, де 3 кредити заплановано) 

13 Таловер 

Володимир 

Адіславович 

к.е.н., старш. 

викладач 

Стажування у госпрозрахунковому комплексі «Онтаріо» філії «ПДМН» 

ПАТ «Укртранснафта» 

30 годин (1 кредит) Очна Стажування Комплекс «Онтаріо» філії 

«ПДМН» ПАТ 

«Укртранснафта» 

2016-2017 рр. 

Захист кандидатської дисертації (ДК № 040428 від 28.02.2017), 
«Формування інвестиційної політики України» 

180 годин (6 кредитів) Очна Підвищення 
кваліфікації 

КрНУ 2017 р. 

Участь у Міжнародній науково-практичній інтернет конференції 

«Актуальні проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки 
та техніки в умовах інтеграції України в Європейський науково- 

виробничий простір». Доповідь: «Сучасний стан та перспективи 

розвитку малого бізнесу на рівні регіонів» 

12 годин (0,4 кредити) Он-лайн Конференція Кременчуцьке відділення 

Полтавської Торгово- 
промислової палати 

14-15 травня 

2019р. 

Участь у Майстер-класі «Стратегічна бізнес-сесія з розробки кейсів з 
експортної діяльності для МСП» у рамках програми експортного 

форуму «Кременчук експортує!» (м. Кременчук) 

6 годин (0,2 кредити) Очна Майстер-клас Кременчуцьке відділення 
Полтавської ТПП 

12.06-13.06. 
2019 р. 

Стажування «Аналіз економічних процесів сучасного промислового 
підприємства: інноваційні підходи» на ПрАТ «Кременчуцький 

колісний завод» 

90 годин (3 кредити) Очна Стажування ПрАТ «Кременчуцький колісний 
завод» 

14.09– 11.12. 
2020 р. 

ВСЬОГО ГОДИН (КРЕДИТІВ) – 318 годин (10,6 кредити) 

 

Звіт розглянуто на засіданні кафедри економіки (Протокол № 11 від 15.03.21 р.) 


