
СТАЖУВАННЯ, ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
 
 

ПІБ Дата  Місце проведення  
 

Назва стажування Номер 
сертифікату  

Н.В.Ткаленко 10-12.03.2022 Mendel University in Brno (Brno, 
Czech Republic) 

Training program for an academic employee “Academic 
skills & Investment management” 

 

01.06-
28.10.2021 

Krakow, Poland International Professional Development Program 
"Management of Projects Activities in Education" 

 

21.09-
30.10.2020 

Ukraine-England-Slovak Republic International Scientific & Pedagogical Traineeship  

І.А.Косач 8-16.09.2018 International summer school 
«Managing projects which 
improve the world», республіка 
Болгарія 

"Public Management and Business Administration»  

18-22.09.2017 м.Київ, державне агентство з 
питань електронного 
урядування України 

Навчальний курс для тренерів з електронного 
урядування та електронної демократії 

 

А.П.Дука 09.2017 Varna Free University 
«Chernorizets Hrabar», Republic 
of Bulgaria  

Ознайомлення з кращими практиками у Варненському 
вільному університеті "Черноризец Храбр" та 
організації вищої освіти в Болгарії 

Сертифікат 
 № C – 8348 від 
16.09.2017 р.  

22.02-
15.03.2019  

Інститут підвищення 
кваліфікації керівних кадрів 
Національної академії 
державного управління при 
Президентові України 
 

Професійна довгострокова програма підвищення 
кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 
працівників закладів освіти, які забезпечують 
перепідготовку та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств і 
організацій у галузі знань «Публічне управління та 
адміністрування» 

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 
№23696843 від 
15.03.2019 р. 

Г.В.Старченко 26.10-
20.11.2020 

Фінляндія, м. Гу йттінен - 
Західно-Фінляндський Коледж 

«Особливості фінської системи освіти» 2011202006 

22-28.09.2022 Czech University of Life Sciences 
Prague Чеський університет 
природничих наук в м. Прага 

«Практичні інструменти досліджень, фінансованих 
грантом» (Design of the Qualitative Research for Grand-
Funded Projects») 
 

 



Руденко О.М. 13.02.2023-
19.02.2023 

Харківський національний 
університет імені В.Н.Каразіна, 
м. Харків, Україна 

Педагогічна вітальня «Освітні методики та технології в 
умовах викликів сьогодення» (45 годин, 1.5 ECTS) 

ПВ 10-4/82 

10-12.2022 Ukraine, Slovakia  «Integration processes of the state in the post-war period»  
180 hours (72 class hours, 108 hours of distance learning) 

№ 120.12/2022-
SK 30.12.2022 

09-11.2021 Ukraine, Polska  «Global challenges of modernity» 180 hours (72 class 
hours, 108 hours of distance learning)  

№ 062.11/2021-
PL 30.11.2021 

12.2020-
02.2021 

Ukraine, Polska, Slovakia  «Innovations of Higher Educftion of Ukraine and EU in the 
Modern Information Society» 180 hours (72 class hours, 
108 hours of distance learning) 

№ 002.02/2021-
EU 26.02.2021 

11.2019-
02.2020 

Slovensko «National Security in the Context of Public Administration 
Reform» 90 hours (сontact 30 hours, Independent work 60 
hours Awarded 3 ECTS credits) 

№ SK 
9262/29.02.2020 

06-09.2019 Bulgaria “Higher Education Management in the information 
economy” (120 hours / 4 credits ECTS) 

№ С-
9805/22.09.2019 

науковий семінар «Потенціал науки про вищу освіту в 
розвитку економіки знань і науково-дослідницької 
системи»: Гра з управління бізнес-проектами 
«Spotlight», інтегрований семінар «Посилення 
інтеграції»: процеси у ЗВО» 

 

03-05.2019 Croatia “International Management” (150 hours / 5 credits ECTS) № HR 
9265/16.05.2019 

12.2017-
01.2018 

Poland professional development program “Dialogue and 
cooperation on issues of internal reforms” (120 hours / 4 
credits ECTS) 

UP № 138/18 

 10-11.2017 Україна, НАДС навчання за курсом «Формування громадянських 
компетентностей у державних службовців» в рамках 
швейцарсько-українського проекту «Розвиток 
громадянських компетентностей в Україні – DOCCU» 
(90 годин / 3 кредити ECTS).  

Сертифікат 
майстер-тренера 
№ 29112017-23 

О.В.Михайловська  13.02.2023-
19.02.2023 

Харківський національний 
університет імені В.Н.Каразіна, 
м. Харків, Україна 
 

Педагогічна вітальня «Освітні методики та технології в 
умовах викликів сьогодення» (45 годин, 1.5 ECTS) 

ПВ 10-4/85 



22-26.06.2020  Національний університет 
«Чернігівська політехніка» 

"Наука та освіта в умовах інформаційного суспільства"  Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 1 
СПК 000022 
 
 

09.11-
17.11.2020 

Національний університет 
«Чернігівська політехніка» 

Наука та освіта в умовах інформаційного суспільства" Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 1 
СПК 000053 

13.01.2021 Курс онлайн Курс «Академічна доброчесність в університеті» в 
обсязі 03 години 00 хвилин, що становить 0.1 кредитів 
ЄКТС 

№ 044789 

12.2020-
02.2021 

Ukraine, Polska, Slovensko, 
онлайн 

Міжнародне стажування «Новації вищої освіти України 
та ЄС в сучасному інформаційному суспільстві»  

Сертифікат № 
027.02/2021-EU 
від 26.02.21р. 

01.09-
30.11.2021 

Ukraine, Polska, онлайн Міжнародне стажування «Глобальні виклики 
сучасності» 

Сертифікат № 
070.11/2021-PL 
від 30.11.21р. 

Н.В.Філіпова  22-26.06.2020 Національний університет 
«Чернігівська політехніка» 

"Наука та освіта в умовах інформаційного суспільства" Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 1 
СПК 000024 

09-17.11.2020 Національний університет 
«Чернігівська політехніка», 

"Наука та освіта в умовах інформаційного суспільства». Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 1 
СПК 000054 

С.І.Пономаренко  22-26.06.2020 Національний університет 
«Чернігівська політехніка» 

"Наука та освіта в умовах інформаційного суспільства" Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 1 
СПК 000021 

09-17.11.2020 Національний університет 
«Чернігівська політехніка» 

"Наука та освіта в умовах інформаційного суспільства». Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 1 
СПК 000052 



М.Ю.Дітковська 16.11.-
19.12.2020 

Чернігівський інститут 
Міжрегіональної Академії 
управління персоналом 

Формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності як основи модернізації навчального 
середовища 

Довідка про 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування)  
№ 134 від 
21.12.20 

І.М.Олійченко 16.11.-

19.12.2020 

Чернігівський інститут 
Міжрегіональної Академії 
управління персоналом 

Цифровізація та перехід на сучасні навчальні ресурси 
як умова для_формування нової якості вищої освіти 

Довідка про 
підвищення 
кваліфікації 
(стажування) № 
133 від 21.12.20. 

 


