
  

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри соціальної і гуманітарної політики  

ННІ “Інститут державного управління” 

Форма підвищення 

професійного рівня 

Учасники 

(прізвище, 

ініціали) 

Термін 

виконання 
Відмітка про виконання 

Підвищення кваліфікації: 

Особистісний розвиток 

педагога в умовах сучасної 

освіти. Нововведення та 

практика 

Вашев О.Є. 13-14 

лютого 

2022 р. 

Сертифікат № 

332264244114 

Підвищення кваліфікації: 

Емоційний інтелект - 

розвиток і значення в 

сучасній освіті 

Вашев О.Є. 13-14 

лютого 

2022 р. 

Сертифікат № 

5332264244-118v 

Міжнародне онлайн-

стажування:  

In formal recognition of the 

completion of the 

international online‐

internship «Modern 

approaches to medical 

education in the context of 

global challenges and digital 

transformation of medical 

education» (February 18 –

March 15, 2022,  72 h. 

Сертифікат № 002173. ). 

Вашев О.Є. 18 лютого - 

15 березня 

2022 року 

(72 год.) 

Сертифікат № 002173 

Навчання за загальною 

професійною 

(сертифікатною) 

програмою підвищення 

кваліфікації при 

Регіональному центрі 

підвищення кваліфікації 

Київської області. Обсяг 

навчального часу в 

годинах/кредитах: 108 год. 

/ 3,6 кредиту ECTS. 

Сертифікат, 

реєстраційний номер 

21/Д/3963. 

Меляков А.В. 24 травня- 

29 жовтня 

2021 р. 

Сертифікат, 

реєстраційний номер 

21/Д/3963. 

Академічна 

доброчесність: онлайн 

курс для викладачів. 

Prometeus, 60 годин / 2 

кредити ECTS.  

Меляков А.В. листопад 

2022р. 

Сертифікат:  

https://courses.prometheus.

org.ua:18090/cert/d095192

bb8cd41f2843dade81c8a86

f7  

Відвідування онлайн 

семінарів  (Dinternal 

Education, Київ)                                                                                                                                        

30 год. (1 кредит ECTS)  

Михайлець Л.М. вересень 

2021- 

вересень 

2022 н.р. 

Cерія №    DE-40-

1111202117-16490 

 

https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/d095192bb8cd41f2843dade81c8a86f7
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/d095192bb8cd41f2843dade81c8a86f7
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/d095192bb8cd41f2843dade81c8a86f7
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/d095192bb8cd41f2843dade81c8a86f7


  

 Міжнародне підвищення 

кваліфікації (Вебінар) 

наукових, науково-

педагогічних працівників 

ЗВО та працівників 

закладів освіти на тему: 

«Використання 

можливостей хмарних 

сервісів в онлайн навчанні 

для гуманітарних 

спеціальностей з 

використанням платформ 

Zoom  та Moodle» (м. 

Люблін) (45 годин - 1,5 

ECTS) 

Михайлець Л.М. 16-23  

травня 

2022 р. 

Сертифікат Es№ 

96237/2022 

Міжнародне підвищення 

кваліфікації (Вебінар) 

наукових, науково-

педагогічних працівників 

ЗВО та працівників 

закладів освіти на тему: « 

Академічна доброчесність 

при підготовці магістрів та 

здобувачів доктора 

філософії (PhD) в країнах 

Європейського Союзу та 

Україні» (м. Люблін) (45 

годин - 1,5 ECTS). 

Михайлець Л.М. 
19-26 

вересня 

2022р. 

Сертифікат Es № 

97691/2022 

Підвищення кваліфікації - 

семінари для викладачів 

англійської мови від 

міжнародного освітньо-

методичного центру 

«Дінтернал Ед’юкейшн» 

Ігнатенко Л.Ю. протягом 

21-22 

навчальног

о року 

Сертифікати  DE-40-

0712202115-3945, DE-30-

0605202011-3945,  

DE-40-2104202117-3945, 

DE-40-1705202117-3945, 

DE-30-1305202011-3945, 

30-1405202011-3945, DE-

33-1808202015-3945, DE-

33-2508202011-3945,  DE-

33-2608202017-3945, DE-

33-0209202017-3945,  DE-

36-0809202015-3945, 

DE-33-1809202015-3945, 

DE-34-2109202016-3945, 

DE-34-0210202011-3945, 



  

DE-40-1705202117-3945, 

DE-40-2602202111-3945 
 

Тренінговий курс 

«Цифрові навички для 

вчителів» від 

Міністерства цифрової 

трансформації України 

Ігнатенко Л.Ю. 2020 р. Електронний сертифікат 

від 01.01.2020  

Стажування на кафедрі 

іноземних мов 

Українського державного 

університету залізничного 

транспорту 

Ігнатенко Л.Ю. 2018 р. Сертифікат No 16376-29 

Навчання тренерів-

консультантів за 

Професійною програмою 

підвищення кваліфікації 

державних службовців та 

посадових осіб місцевого 

самоврядування з питань 

місцевого економічного 

розвитку (4,8 навчального 

кредиту ECTS, 144 

години) 

Кулініч О.В. 2019 р. Сертифікат Програми 

ПРОМІС від 26.06.2019 р. 

Тренінг для викладачів 

програми 

післядипломного 

навчання «управління в 

українських органах 

місцевого самоврядування 

для лідерів, менеджерів 

середнього рівня, фахівців 

з публічних послуг 

громади» в рамках 

проєкту «Децентралізація 

приносить кращі 

результати та 

ефективність (DOBRE)» 

(Малопольська школа 

публічного 

адміністрування). 

Кулініч О.В. 2020 р.  

Семінар для викладачів-

організаторів навчальних 

програм за спеціальністю 

“Публічне управління та 

адміністрування” 

(Німецько-Українська 

школа управління. Берлін 

12-16 червня 2017 р.) 

Єлагін В.П. 12-16 

червня 

2017 р. 

Сертифікат EmD 

No:239165 



  

Літня школа 

“Удосконалення змісту і 

форм навчання у процесі 

підготовки фахівців галузі 

знань “Державне 

управління” (НАДУ і 

Фонд Ганса Зайделя). 

Одеса, 12-14 липня 2017 р. 

Редін П.О. 12-14 

липня 2017 

р. 

Свідоцтво 21-07/2017 

Стажування на кафедрі 

іноземних мов 

Українського державного 

університету залізничного 

транспорту 

Шур В.М. 2019 р. Сертифікат 18496-22 

Стажування в Головному 

управлінні освіти і науки 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

Тамм А.Є. жовтень- 

грудень 

2019 р. 

Сертифікат 

Міжнародне стажування 

“Формування 

міжнародних кластерів 

управління суспільним 

розвитком” (Варна, 

Болгарія) 2017 р. 

Програма стажування 48 

годин / 1,5 кредити ECTS. 

Бульба В.Г. 12-20 

жовтня  

2017 р. 

Сертифікат Програми 

Es№ 06190/2017-10 

 

 


