
 

СЕРТИФІКАТ № 1153/2021 

про підвищення кваліфікації /стажування 

з 05 жовтня 2021 р. по 08 жовтня 2021 р. 

Мирослава Юрченко 

на кафедрі іноземної філології та перекладу 

за програмою: «Сучасні методики викладання іноземних мов  

та філологічних дисциплін» 

Обсяг підвищення кваліфікації/стажування: 24 години/0,8кредита ЄКТС 

08 жовтня 2021 р. 

 

 

СЕРТИФІКАТ № 1154/2021 

про підвищення кваліфікації /стажування 

з 01 жовтня 2021 р. по 01 листопада 2021 р. 

Олена Ігнатова 

на кафедрі іноземної філології та перекладу 

за програмою: «Сучасні методики викладання іноземних мов  

та філологічних дисциплін» 

Обсяг підвищення кваліфікації/стажування:  126 годин/4,2 кредита ЄКТС 

01 листопада 2021 р. 

 

 

СЕРТИФІКАТ № 1155/2021 

про підвищення кваліфікації /стажування 

з 01 жовтня 2021 р. по 01 листопада 2021 р. 

Андрій Удод 

на кафедрі права 

за програмою: «Організація та методика викладання дисциплін ї 

професійної підготовки» 

Обсяг підвищення кваліфікації/стажування:  126 годин/4,2 кредита ЄКТС 

01 листопада 2021 р. 

 

  



СЕРТИФІКАТ № 1156/2021 

про підвищення кваліфікації /стажування 

з 01 листопада 2021 р. по 30 листопада 2021 р. 

Олександр Остапенко 

на кафедрі права 

за програмою: «Організація та методика викладання дисциплін  

професійної підготовки» 

Обсяг підвищення кваліфікації/стажування:  132 години/4,4 кредита ЄКТС 

30 листопада 2021 р. 

 

 

№ 1157/2021 

про підвищення СЕРТИФІКАТ кваліфікації /стажування 

з 01 листопада 2021 р. по 30 листопада 2021 р. 

Микола Мельничук 

на кафедрі фізичного виховання та спорту 

за програмою: «Організація та методика викладання фізичного виховання» 

Обсяг підвищення кваліфікації/стажування: 132 години/4,4 кредита ЄКТС 

30 листопада 2021 р. 

 

 

СЕРТИФІКАТ № 01/2022 

про підвищення кваліфікації /стажування 

з 24 січня 2022 р. по 28 січня 2022 р. 

Лариса Мовчан 

на кафедрі іноземної філології та перекладу 

за програмою: «Сучасні методики викладання іноземних мов  

та філологічних дисциплін» 

Обсяг підвищення кваліфікації/стажування: 30 годин/1 кредит ЄКТС 

28 січня 2022 р. 

 

 

 

 



СЕРТИФІКАТ № 01/2022 

про підвищення кваліфікації /стажування 

з 01 лютого 2022 р. по 01 березня 2022 р. 

Валерій Кириленко 

на кафедрі іноземної філології та перекладу 

за програмою: «Сучасні методики викладання іноземних мов  

та філологічних дисциплін» 

Обсяг підвищення кваліфікації/стажування: 126 годин/4,2 кредита ЄКТС 

01 березня 2022 р. 

  

 

СЕРТИФІКАТ № 02/2022 

про підвищення кваліфікації /стажування 

з 01 лютого 2022 р. по 01 березня 2022 р. 

Олена Подзигун 

на кафедрі іноземної філології та перекладу 

за програмою: «Сучасні методики викладання іноземних мов  

та філологічних дисциплін» 

Обсяг підвищення кваліфікації/стажування: 126 годин/4,2 кредита ЄКТС 

01 березня 2022 р. 

 

 

СЕРТИФІКАТ № 03/2022 

про підвищення кваліфікації /стажування 

з 01 лютого 2022 р. по 01 березня 2022 р. 

Анастасія Петрова 

на кафедрі іноземної філології та перекладу 

за програмою: «Сучасні методики викладання іноземних мов  

та філологічних дисциплін» 

Обсяг підвищення кваліфікації/стажування: 126 годин/4,2 кредита ЄКТС 

01 березня 2022 р. 

 

 

 



 

 СЕРТИФІКАТ № 04/2022 

про підвищення кваліфікації /стажування 

з 01 лютого 2022 р. по 01 березня 2022 р. 

Ольга Ромащук 

на кафедрі іноземної філології та перекладу 

за програмою: «Сучасні методики викладання іноземних мов  

та філологічних дисциплін» 

Обсяг підвищення кваліфікації/стажування: 126 годин/4,2 кредита ЄКТС 

01 березня 2022 р. 

 

 

СЕРТИФІКАТ № 05/2022 

про підвищення кваліфікації /стажування 

з 01 лютого 2022 р. по 01 березня 2022 р. 

Наталія Вишивана 

на кафедрі іноземної філології та перекладу 

за програмою: «Сучасні методики викладання іноземних мов  

та філологічних дисциплін» 

Обсяг підвищення кваліфікації/стажування: 126 годин/4,2 кредита ЄКТС 

01 березня 2022 р. 

 

 

СЕРТИФІКАТ № 06/2022 

про підвищення кваліфікації /стажування 

з 01 березня 2022 р. по 31 березня 2022 р. 

Віта Сахацька 

на кафедрі іноземної філології та перекладу 

за програмою: «Сучасні методики викладання філологічних дисциплін із 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій в умовах 

дистанційного навчання» 

Обсяг підвищення кваліфікації/стажування: 132 години/4,4 кредита ЄКТС 

31 березня 2022 р. 

 

 


