Стажування викладачів кафедри ІКТ та МВІ:
Професор Войтович І.С.
– Освітні вимірювання (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова)
Тема: «Оцінювання ІКТ-компетентності педагогів» (Свідоцтво 12СС02125295/04355417 від 14.04.2017 р.)
– Microsoft Sertified Educator (24.04.2017 р.)
– стажування у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова в обсязі
180 годин (13.01 по 29.02 2020р). Тема: «Сучасні методи викладання інформатичних
дисциплін у закладах вищої освіти» (Наказ №30 від 27.01.2020 Довідка №54 від
04.03.2020)
– Coursera Administrator Training 20.03.2020 р.
– Вища школа Уні-Тера в Познані в обсязі 180 годин (01.10.2020-01.032021). Тема:
«Інформаційні технології в роботі вчителя» (Сертифікат №63/2021 від 01.03.2021 р.)
Доцент Антонюк М.С.
– З 09.11.2017р. по 08.12.2017 р проходив стажування при ННІ Заочно-дистанційного
навчання Національного університету водного господарства та природокористування.
Тема стажування: «Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій
при викладанні дисциплін на дистанційній формі навчання».
– Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ
післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/005410-18
від 07.03.2018р. в обсязі 150 годин. «Інноваційна спрямованість педагогічної
діяльності»
Доцент Батишкіна Ю.В.
– Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (Свідоцтво 12 СС
02125295/040213-17 від 29.05.2017 р.) Тема: «Використання інноваційних технологій в
навчанні програмуванню студентів ВНЗ»
Доцент Бабич С.М.
– Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова Свідоцтво
12СС02125295/010211-17 від 29.05.2017 р. «Презентація в середовищі MS Power Point,
їх різновиди та цілі для освіти»
– стажування в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), факультет
математики, фізики та інформатики. Строк підвищення кваліфікації з 22.05 по 22.11
2018 року в обсязі 180 годин Тема: «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології
як об’єкт вивчення та засіб підготовки фахівців». Сертифікат від 22.11.2018 р.
– стажування у Луцькому національному технічному університеті з 15.09.2020 –
15.03.2021 в обсязі 180 годин. Тема: «Сучасні методи викладання технічних дисциплін
у закладах вищої освіти». (Свідоцтво СП 05477296/0002117-21 від 02.06.2021 р.)
Доцент Гнедко Н.М.
– Стажування в університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), факультет
математики, фізики та інформатики. Строк підвищення кваліфікації з 22.05 по 22.11
2018 року в обсязі 180 годин «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології як
об’єкт вивчення та засіб підготовки фахівців». Сертифікат від 22.11.2018 р.
– Cертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні
В2 з англійської мови №164UA5528ADF Від 29.06.2018р. Виданий Wolomin
International Regional Cooperation University (м. Воломін, Польща)
– стажування у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова з 13.01
по 29.02 2020р. (Наказ №30 від 27.01.2020 Довідка №53 від 04.03.2020)
– Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку та IESF
Міжнародна фундація науковців та освітян (м. Люблін, Польща), в обсязі 45 год. Тема:
«Онлайн навчання як новітня форма сучасної освіти на прикладі платформи Google
Meet, Google Classroom». Сертифікат ES №5176/2020 від 22.03.2021 р.

–

Рівненський державний гуманітарний університет, в обсязі 15 год. Тема: «Підготовка
педагогів до організації та впровадження змішаного навчання». Сертифікат №21/4 від
20-21 травня 2021 р.
– Рівненський державний гуманітарний університет, в обсязі 15 год. Тема: «Підготовка
педагогів до здійснення контролю в умовах змішаного навчання». Сертифікат №21/5
від 20-21 травня 2021 р.
Старший викладач Гульчук В.А.
– Національний університет водного господарства та природокористування. Довідка
№31 від 03.05.2017 р. «Вивчення та узагальнення досвіду впровадження іноваційних
технологій навчання, які використовуються при вивченні дисциплін пов’язаних з
програмуванням»
Старший викладач Ляшук Т.Г.
– Національний університет водного господарства та природокористування. Довідка №
102 від 18.11. 2017 р. «Методологічні аспекти моделювання інформаційнокібернетичних систем»
– Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 01.04.19 фізика полімерів. Тема:
«Вплив морфологічної гетерогенності на релаксаційні та теплофізичні властивості
нанонаповненого полівінілхлориду».
Доцент Музичук К.П.
– Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ
післядипломної освіти Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/005536-18
Від 07.03.2018р., «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». В обсязі 150
год.
– Стажування в університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), факультет
математики, фізики та інформатики. Строк підвищення кваліфікації з 22.05 по 22.11
2018 року в обсязі 180 годин «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології як
об’єкт вивчення та засіб підготовки фахівців». Сертифікат від 22.11.2018 р.
– Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Проблемна
лабораторія дистанційного навчання - дистанційний курс "Основи дистанційного
навчання" (36 год.) - сертифікат від 19.10.2018.
– дистанційний курс "Технології розробки дистанційного курсу" (72 год.) - сертифікат
від 10.04.2018.
– дистанційний курс "Тьютор дистанційного та змішаного навчання" (72 год.) сертифікат від 21.05.2018.
– Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти - тренінг "Цифрове
громадянство та безпека" (24 год.) 18-20 червня 2018 – сертифікат.
– Друга вища освіта за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика). (Диплом
магістра М20 №191509 від 31 грудня 2020 р.) Професійна кваліфікація: Викладач
інформатики, Вчитель інформатики.
Доцент Остапчук Н.О.
– Національний університет водного господарства та природокористування. Довідка №
104 від 18.11. 2017 р. «Використання прикладного програмного забезпечення та
сучасних професійних і наукових соціальних мереж у дистанційному навчанні».
– Стажування в університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), факультет
математики, фізики та інформатики. Строк підвищення кваліфікації з 22.05 по 22.11
2018 року в обсязі 180 годин «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології як
об’єкт вивчення та засіб підготовки фахівців». Сертифікат від 22.11.2018 р.
– «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» в обсязі 60 годин. Курс Міністерства
освіти і науки України, студії онлайн-освіти EdEra та громадської спілки «Освіторія».
Сертифікат від 05.08.2018 р.
– Онлайн-курс «Додатки Google в професійній діяльності викладача/адміністрації
закладу» в обсязі 60 годин. Науково-методичний центр Білоцерківської міської ради.
Сертифікат № БЦ-С-3635 від 30.12.2018 (наказ № 31 від 29.12.2018 р.)

Доцент Павлова Н.С.
– Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ
післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/00554418. від 07.03.2018р. в обсязі 150 годин. «Використання ІКТ у підготовці вчителів як
чинник розвитку ІК-компетентності».
– Стажування в університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща), факультет
математики, фізики та інформатики. Строк підвищення кваліфікації з 22.05 по 22.11
2018 року в обсязі 180 годин «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології як
об’єкт вивчення та засіб підготовки фахівців». Сертифікат від 22.11.2018 р.
– дистанційний курс «Технологія розробки дистанційного курсу» (обсяг – 72 год,
платформа – Навчальний сайт ХНАДУ), 2018 р.
– дистанційний курс «Тьютор дистанційного та змішаного навчання» (обсяг – 72 год,
платформа - Навчальний сайт ХНАДУ), 2018 р.
Доцент Петренко С.В.
– Сертифікат про підвищення кваліфікації SZ 090220175 (18.04.2017) Період
проходження у економічному Відділенні в м. Щецин Вищої школи Банкової Познані
(WSB) у Польщі.
– Стажування з 01.11. 2019 р. по 13.12. 2019 р. у Рівненському обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти на кафедрі природничо-математичної освіти . в
обсязі 180 год «Використання ІКТ в організації освітньої й проєктної діяльності
сучасних закладів освіти». Сертифікат №02139765/6-19 від 16.12.2019 р.
Доцент Полюхович Н.В.
– Стажування у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
ННІ післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 00493706/00555418. від 07.03.2018р. в обсязі 150 годин. «Інформаційна спрямованість викладання
дискретної математики та математичної логіки у ВНЗ»
– Uniwersytet Marii Curie-Sclodowskiej та Lubelski Park NaukowoTechnologiczny w Lublinie в обсязі 180 годин (13.01.2020р. – 13.07.2020р.) Сертифікат
№ 01307/01 від 14.07.2020р. Тема: «Сучасні інформаційні та комунікаційні технології
як об’єкт вивчення та ефективний засіб підготовки фахівців».
Професор Руденко В.М.
– Вища школа менеджменту в Варшаві (Польща), Тема: «Методологія наукових
досліджень». Сертифікат № 10 від 03.06.2019 р.
– Стажування у Луцькому національному технічному університеті з 15.09.2020 –
15.03.2021 в обсязі 180 годин. Тема: «Сучасні методи викладання технічних дисциплін
у закладах вищої освіти». (Свідоцтво СП 05477296/0002117-21 від 02.06.2021 р.)
Доцент Шинкарчук Н.В.
– Стажування у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
ННІ післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС
00493706/005595-18. від 07.03.2018р. в обсязі 150 годин. «Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності».
– Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про
підвищення кваліфікації СПК № 021397651193820 від 10.09.2020 р. в обсязі 30 годин.
Тема – «Розвиток професійних компетентностей».
– Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Свідоцтво про
підвищення кваліфікації СПК № 02139765023521 від 15.01.2021 р. в обсязі 30 годин.
Тема – «Розвиток професійних компетентностей».
– Луцький національний технічний університет. Свідоцтво про підвищення кваліфікації
(стажування) СП 05477296/000218-21 від 02.06.2021 р. в обсязі 180 годин. Тема –
«Сучасні методи викладання технічних дисциплін у закладах вищої освіти».
Доцент Шліхта Г.О.
– Стажування у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
ННІ післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС

00493706/005596-18. від 07.03.2018р. в обсязі 150 годин. «Інноваційна спрямованість
педагогічної діяльності»
– Закінчила курси англійської мови у Kaplan international English (м. Лондон) в обсязі 21
год. 14.01.-18.01. 2019 р. Присвоєно рівень Higher Intermediate CEFR B2.
– Друга вища освіта за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Рівненський державний гуманітарний університет, 2020, кваліфікація «Магістр
комп’ютерних наук, фахівець у галузі комп’ютерних наук. Викладач комп’ютерних
наук»
Старший викладач Шидловський А.І.
– Стажування у 2017 році при Навчально-науковому інституті заочно-дистанційного
навчання Національного університету водного господарства та природокористування,
(довідка № 103 від 18.12.2017 р.)
– Стажування у Національному університеті біоресурсів і природокористування України
ННІ післядипломної освіти. Свідоцтво про підвищення кваліфікації свідоцтво
СС00493706/005594-18 від 07.03.2018р., реєстраційний № 5594, в обсязі 150 годин.
«Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»
– У 2021 році при ВГО «Українська асоціація фахівців з інформаційних технологій» взяв
участь в онлайн форумі на тему: «Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, ІТ та
культурі» (сертифікат № ПК-К 21-03/318 від 25.03.2021 р.)
Доцент Шроль Т.С.
– Дрогобицький державний педагогічний університет ім.Івана Франка, кафедра
інформатики та обчислювальної математики (17.02.2014р. – 14.03.2014р.). Тема
«Використання інноваційних технологій навчання при викладанні комп’ютерних
дисциплін».
– Стажування в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м.Люблін, Польща) в Інституті
Інформатики З 18.02.2019 р. по 18.06.2019 р.) в обсязі 180 годин за темою «Сучасні
інформаційні та комунікаційні технології як об’єкт вивчення та ефективний засіб
підготовки фахівців».

