СТАЖУВАННЯ (ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ)
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ
Навчально-наукового інституту “Європейська школа бізнесу»:
Бабич Оксана
Володимирівна
Бабченко Надія
Володимирівна
Бойко
Олена
Володимирівна
Бондар Юлія
Анатоліївна

Гуцалюк
Олексій
Миколайович
Дідовець Ірина
Володимирівна
Дроздова
Лариса
Валентинівна

Зайцев
Юрій
Кузьмич
Кот
Олена
Володимирівна

• 2020 – University of Humanities and Economics in Lodz. Тема:
«European Innovative Approaches to Research in Pedagogical Sciences»
• 2020 – Освітньо-екзаменаційний центр «Universal Test». Курс:
«Професійна підготовка викладачів міжнародних іспитів»
• 2016 – Празький інститут підвищення кваліфікації. Тема: «Problems
and perspectives in European education development»
• 2016 – Кіровоградський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Тема:
«Покращення фінансово-кредитного забезпечена експортноімпортних операцій підприємства».
• 2018
–
Національний
університет
біоресурсів
і
природокористування України. Тема: «Організація процесу
консультування».
• 2018 – ДП «Кіровоградський експертно-технічний центр
Держпраці». Тема: «Загальний курс з охорони праці: питання
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання
домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної
безпеки»
• 2015 – Кіровоградський інститут комерції. Тема: «Інноваційний
розвиток транспортних підприємств на основі ефективного
управління змінами»
• 2015 – Український інститут підвищення кваліфікації працівників
телебачення, радіомовлення і преси ДЕРЖКОМТЕЛЕРАДІО
України. Тема: «Режисер відеомонтажу».
• 2018 – тренінгова програма науковців та викладачів Science and
Research Institute of Social and Economic Development Eastern
European Center of the Fundamental Researchers, Czech Repablic,
Prague, Ostrava, Brno. Тема: «Innovative methods in teaching
discipline “Producing”»
• 2019 – Український інститут підвищення кваліфікації працівників
телебачення, радіомовлення і преси ДЕРЖКОМТЕЛЕРАДІО
України. Тема: «Основи гендерної політики».
• 2020 – ТОВ «Освітній проект «На Урок». Тема: «Використання
сервісу ZOOM для проведення дистанційних занять»
• 2018 – Національний банк України. Тема: «Практичні аспекти
формулювання та реалізації монетарної політики»
• 2016 – Харківський університетський консорціум, Харківський
національний університет імені В.Н.Каразіна. Тема: «Стратегічне
планування та прийняття рішень на підставі даних»
• 2017 – ТОВ «Фенікс-1» (м. Дергачі, Харківська обл.). Тема: «Аналіз
бізнес-середовища
діяльності
підприємства
в
умовах
євроінтеграції»
• 2018 – Higher School of Social and Economic in Przeworsk, Przeworsk,
Polska. Тема: «Modern teaching methods in economics on the EU
educational market»

Кузьменко
Ольга Андріївна

Міхно Інеса
Сергіївна
Остапенко
Борис Іванович

Прилюк
В’ячеслав
Дмитрович
Ремига
Юлія Сергіївна

Рубан
Валентина
Миколаївна
Фільштейн
Людмила
Миколаївна
Чатченко
Ольга
Євгенівна

• 2018 – Українська інженерно-педагогічній академії. Тема:
«Підвищення кваліфікації за спец. 073 Менеджмент (Управління
навчальним закладом) як керівник»
• 2019 – Харківський державний університет харчування та торгівлі.
Тема: «Інформаційно-комунікаційні методи менеджменту в освіті»
• 2015 – Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти». Тема: «Викладач-тьютор
(організатор) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ-ІV р.а.»
• 2018 – Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки,
удосконалення керівних працівників і спеціалістів Національного
транспортного університету. Тема: «Використання системи
управління навчанням MOODLE та хмарних технологій в
навчальному процесі»
• 2018 – Вища школа техніко-економічна ім. Б. Маркієвіча. Тема:
«European innovative approaches to education in economics and
management».
• 2017 – Навчальний Центр Розвитку Карлетонського університету з
інформаційних технологій. Навчальна практика з дистанційного
викладання в університеті.
• 2019 – Х’юстонський Методистський Дослідний Інститут
(Х’юстон, Техас, США). Тренування з дослідництва етики та
біоетики
• 2019-2020 – курси СИТИ програми по роботі комітетів з етики по
відповідальному проведенню біомедичних і наукових досліджень у
США.
• 2020 – сертифікат з академічної англійської писемності в
Університеті Оттави.
• 1991 – Школа бізнесу Ф’юкуа Університету Дюка. Тема: «Програма
підготовки керівників бізнесу»
• 2015 – ТОВ «5PL» (м. Київ). Тема: «Новітні технології в управлінні
ланцюгами поставок та митній логістиці»
• 2017 – Aviation English Training Centre ІСАО. Тема: «Aviation
English Test»
• 2017 – Wyzsza Szkola Bankowa we Wroclawiu. Тема: «Marketing
Management»
• 2018 – The University of Dabrowa Gornicza. Тема: «International
practice in insurance system»
• 2018 – Academic Society of Michal Baludansky in Kosice & PanEuropean University in Bratislava. Тема: «Modern Teaching Methods
and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience
and Global Trends»
• 2016 – Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного
університету. Тема: «Вивчення технологій дистанційного
навчання»
• 2017 – Класичний приватний університет. Тема: «Організаційні
проблеми формування стійкої системи підвищення ефективності
національної економіки України».
• 2017 – Харківський державний університет харчування та торгівлі.
Тема: «Інформаційно-комунікаційні методи менеджменту в освіті»
• 2017 – мережа супермаркетів «КЛАСС» (м. Харків). Тема:

«Наукове обґрунтування формування конкурентних переваг
підприємства ритейлу за рахунок оптимізації чисельності
персоналу»
• 2018 – Вища школа соціально-економічного розвитку (м. Пжесворк,
Польща). Тема: «Сучасні методи навчання в економіці на ринку
освіти ЄС»
• 2019 – Вища школа бізнесу National – Louis University (м. Новий
Сонч, Польща). Тема: «Організація освітнього процесу. Тренінгів,
інноваційних технологій та наукової роботи у вищій школі бізнесу
National – Louis University»

