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№ 

з/п 

Прізвище та ініціали 

педагогічного 

працівника 

Посада 

Суб’єкт підвищення 

кваліфікації  

Напрям підвищення 

кваліфікації 

Вид 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг, 

годин 

Терміни 

підвищення 

кваліфікації 
Назва організації, 

установи, освітньої 

платформи тощо 

Професійний, 

психолого-

фізіологічний, 

інклюзивний, 

інформаційно-

комунікативний, 

управлінський, тощо 

(навчання, 

стажування, 

участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, 

вебінарах, 

майстер-класах 

тощо) 

І відділення (механічне) 

1. Циклова комісія авіаційної та ракетно-космічної техніки 

1 Сєдачова К.Г. голова ЦК ДНУ професійний стажування 60 січень- 

березень 

2 Халецька Ю.Ю. викладач ДНУ професійний стажування 60 січень- 

березень 

3 Кущ І.К. викладач ДНУ професійний стажування 60 січень- 

березень 

4 Лазарєв І.В. завідувач 

лабораторії 

Національний технічний 

університет 

«Дніпровська 

політехніка» 

професійний стажування 30 березень-

червень 

5 Щапов А.В. викладач ДНУ професійний стажування 60 січень- 

березень 

6 Попова В.В. викладач Національний технічний 

університет 

«Дніпровська 

політехніка», 

професійний стажування 30 січень- 

березень 

7 Сидоренко О.М. викладач ДНУ професійний стажування 60 січень- 

березень 

2. Циклова комісія електротехніки та електротехнологій 

8 Соловйов Д.С. голова ЦК Національний технічний 

університет 

«Дніпровська 

політехніка», кафедра 

професійний стажування 30 лютий-квітень 



«Електротехніки» 

9 Бобров О.В. викладач Національний технічний 

університет 

«Дніпровська 

політехніка», кафедра 

«Електротехніки» 

професійний стажування 30 лютий-квітень 

10 Кузьменко М.Ю. заст.директора з НВР Національний технічний 

університет 

«Дніпровська 

політехніка», кафедра 

«Електротехніки» 

професійний стажування 30 лютий-квітень 

11 Романовський О.М. директор Національний технічний 

університет 

«Дніпровська 

політехніка», кафедра 

«Електротехніки» 

професійний стажування 30 лютий-квітень 

12 Григоренко І.В. викладач Національний технічний 

університет 

«Дніпровська 

політехніка», кафедра 

«Електротехніки» 

професійний стажування 30 лютий-квітень 

13 Ципленков Д.В. викладач Національний технічний 

університет 

«Дніпровська 

політехніка», кафедра 

«Електротехніки» 

професійний стажування 30 лютий-квітень 

14 Пустовой Д.С. викладач Національний технічний 

університет 

«Дніпровська 

політехніка», кафедра 

«Електротехніки» 

професійний стажування 30 лютий-квітень 

3. Циклова комісія природничо-наукових дисциплін 

15 Мірошник О.В. викладач Національна 

металургійна академія 

України 

Центр післядипломної 

освіти та підвищення 

01-Освіта участь в 

навчально-

практичному 

семінарі 

30 лютий-березень 



кваліфікації кадрів 

16 Дено Н.П. викладач Національна 

металургійна академія 

України 

 Центр післядипломної 

освіти та підвищення 

кваліфікації кадрів 

психолого-

фізіологічний 

навчання 30 вересень-

грудень 

17 Гуменюк Л.М. викладач Національна 

металургійна академія 

України 

Центр післядипломної 

освіти та підвищення 

кваліфікації кадрів 

01-Освіта участь в 

навчально-

практичному 

семінарі 

30 лютий-березень 

18 Ісаєва А.Ю. викладач Національна 

металургійна академія 

України 

Центр післядипломної 

освіти та підвищення 

кваліфікації кадрів 

01-Освіта участь в 

навчально-

практичному 

семінарі 

30 лютий-березень 

19 Штефирца С.М. викладач Національна 

металургійна академія 

України 

Центр післядипломної 

освіти та підвищення 

кваліфікації кадрів 

01-Освіта участь в 

навчально-

практичному 

семінарі 

30 лютий-березень 

20 Любохинець В.М. заступник директора 

з НР 

Національна 

металургійна академія 

України 

Центр післядипломної 

освіти та підвищення 

кваліфікації кадрів 

педагогіка та 

психологія  

стажування 30 лютий-березень 

4. Циклова комісія фізичного виховання та захисту України 

21 Левіна Н.С. викладач ДНУ фізіологічний стажування 30 листопад 

22 Корота Т.П. викладач ДНУ психологічний стажування 30 жовтень 

23 Нечепуренко В.М.  викладач ДНУ психологічний стажування 30 жовтень 

24 Солошенко Р.О. керівник ФВ ДНУ фізіологічний стажування 30 листопад 

25 Чурсін В.Т. завідувач відділення УМСФ психологічний стажування 30 листопад 



26 Черевко А.Д. викладач ДНУ фізіологічний стажування 30 жовтень 

ІІ відділення (комп’ютерних технологій та систем) 

1. Галузевого машинобудування та прикладної механіки: 

27 Мірошник В.Г. голова ЦК 

виклавдач 

НМетАУ Центр 

післядидипломної освіти 

та підвищення 

кваліфікації 

інформаційно-

комунікативний 

стажування 30 лютий 

28 Бездільний В.С. викладач НМетАУ Центр 

післядидипломної освіти 

та підвищення 

кваліфікації 

інформаційно-

комунікативний 

стажування 30 березень 

29 Назаренко Н.С. викладач НМетАУ Центр 

післядидипломної освіти 

та підвищення 

кваліфікації 

інформаційно-

комунікативний 

стажування 30 березень 

30 Ткач Н.С. зав. відділення 

викладач 

НМетАУ Центр 

післядидипломної освіти 

та підвищення 

кваліфікації 

інформаційно-

комунікативний 

стажування 30 березень 

31 Вовк О.О. помічник директора 

викладач 

НМетАУ Центр 

післядидипломної освіти 

та підвищення 

кваліфікації 

інформаційно-

комунікативний 

стажування 30 лютий 

32 Єлісєєв О.М. завідувач 

лабораторії 

НМетАУ Центр 

післядидипломної освіти 

та підвищення 

кваліфікації 

інформаційно-

комунікативний 

стажування 30 лютий 

33 Довганюк Г.М. завідувач 

лабораторії 

НМетАУ Центр 

післядидипломної освіти 

та підвищення 

кваліфікації 

інформаційно-

комунікативний 

стажування 30 лютий 

2. Циклова комісія бухгалтерського обліку та економічних дисциплін 

34 Матвєєва Т.Г. викладач НМАУ центр 

післядипломної освіти та 

підвищення кваліфікації 

кадрів   

01 Освіта участь у 

семінарах 

30 січень-березень 

35 Бовт І.І. викладач НМАУ центр 01 Освіта участь у 30 січень-березень 



післядипломної освіти та 

підвищення кваліфікації 

кадрів 

семінарах 

36 Галевич О.А. викладач НМАУ центр 

післядипломної освіти та 

підвищення кваліфікації 

кадрів 

01 Освіта участь у 

семінарах 

30 січень-березень 

37 Болваненко Л.В. викладач НМАУ центр 

післядипломної освіти та 

підвищення кваліфікації 

кадрів 

01 Освіта участь у 

семінарах 

30 січень-березень 

38 Сітарчук В.В. викладач  НМАУ центр 

післядипломної освіти та 

підвищення кваліфікації 

кадрів 

01 Освіта участь у 

семінарах 

30 січень-березень 

3. Циклова комісія суспільних дисциплін 

39 Григор’єва О.В. голова ЦК, викладач Освітній проект  

«На урок» 

професійний навчання на 

курсі 

30 квітень 

40 Шилова Н.А. викладач Освітній проект  

«На урок» 

професійний навчання на 

курсі 

30 квітень 

41 Кібець І.А. викладач ТОВ «Всеосвіта» професійний  навчання на 

курсі 

36 грудень 

42 Гавриш О.І. викладач ТОВ «Всеосвіта» інформаційно-

комунікативний 

навчання на 

курсі 

30 грудень 

43 Григор’єв А.М. викладач Освітній проект 

«На урок» 

професійний навчання на 

курсі 

30 квітень 

ІІІ відділення (комп'ютерної та програмної інженерії) 

1. Циклова комісія комп’ютерної інженерії 

44 Старосельцева О. В. голова ЦК 

викладач 

Дніпропетровський 

регіональний центр 

оцінювання якості освіти 

професійний участь у 

тренінгах з 

підготовки 

екзаменаторів 

30 червень 

45 Блат О.Л. викладач Мережна академія Cisco, 

IPD (Instructor 

Professional Development) 

Week – щоквартальні 

тижні підвищення 

інформаційно-

комунікативний 

цикл вебінарів 40 січень-грудень 



кваліфікації інструкторів 

46 Сайко Т.С. викладач Студія онлайн-освіти 

«Educational Era» 

професійний, 

інформаційно-

комунікативний 

дистанційне 

навчання 

30 квітень 

47 Гапоненко М.М. викладач НМЦ вищої та фахової 

передвищої освіти 

професійний навчання 30 січень-грудень 

48 Колбунов В.Р. викладач-сумісник Навчально-методичний 

центр післядипломної 

освіти та підвищення 

кваліфікації ДНУ 

професійний стажування 60 лютий-березень 

49 Прокоф'єв Т.А. викладач-сумісник Навчально-інформаційна 

система для 

дістанційного навчання 

на платформі ASP.Net 

професійний участь у 

семінарах 

30 червень 

50 Плотніченко О.В. завідувач 

лабораторії НОЦ 

Мережна академія Cisco, 

IPD (Instructor 

Professional Development) 

Week – щоквартальні 

тижні підвищення 

кваліфікації інструкторів 

інформаційно-

комунікативний 

цикл вебінарів 40 січень-грудень 

51 Бобошко О.В. завідувач 

лабораторії НОЦ 

Мережна академія Cisco, 

IPD (Instructor 

Professional Development) 

Week – щоквартальні 

тижні підвищення 

кваліфікації інструкторів 

інформаційно-

комунікативний 

цикл вебінарів 40 січень-грудень 

2. Циклова комісія програмної інженерії 

52 Ланська С.С. викладач НМетАУ, 

Центр післядипломної 

освіти та підвищення 

кваліфікації кадрів 

інформаційно-

комунікативний 

участь у 

семінарі 

30 січень- 

лютий 

53 Мандрика Т.П. викладач Всеукраїнська Спілка 

Автоматизаторів Бізнесу 

професійний участь у 

науково-

практичній 

конференції 

8 лютий 

НМетАУ, 

Центр післядипломної 

психолого-

фізіологічний  

участь у 

семінарі 

30 квітень-червень 



освіти та підвищення 

кваліфікації кадрів 

54 Михайлова В.О. зав.відділення НМетАУ, 

Центр післядипломної 

освіти та підвищення 

кваліфікації кадрів 

інформаційно-

комунікативний 

участь у 

семінарі 

30 січень- 

лютий 

55 Гапоненко Н.В. викладач Cisco Networking 

Academy 

професійний навчання 30 березень-

квітень 

56 Лазарева Ю.І викладач ДНУ, кафедра 

радіоелектронної 

автоматики 

професійний стажування 30 лютий- 

березень 

3. Циклова комісія філологічних дисциплін 

57 Головко Г.А. голова ЦК НМетАУ Центр 

післядидипломної освіти 

та підвищення 

кваліфікації 

інформаційно-

комунікативний 
стажування 

30 січень-лютий 

58 Акімов Ю.О. викладач НМетАУ Центр 

післядидипломної освіти 

та підвищення 

кваліфікації 

інформаційно-

комунікативний 
стажування 

30 січень-лютий 

59 Андруцька Ю.О. викладач НМетАУ Центр 

післядидипломної освіти 

та підвищення 

кваліфікації 

інформаційно-

комунікативний 
стажування 

30 січень-лютий 

60 Говор Ю.О. методист коледжу НМетАУ Центр 

післядидипломної освіти 

та підвищення 

кваліфікації 

психолого-

педагогічний 
стажування 

30 січень-лютий 

61 Півторак Ю.П. викладач НМетАУ Центр 

післядидипломної освіти 

та підвищення 

кваліфікації 

інформаційно-

комунікативний 
стажування 

30 січень-лютий 

62 Подольська Л.Є. викладач Dinternal Education 
професійний 

участь у 

вебінарах 

25 січень- 

грудень 

63 Фарина М.В. викладач НМетАУ Центр 

післядидипломної освіти 

та підвищення 

інформаційно-

комунікативний 
стажування 

30 січень-лютий 



кваліфікації 

64 Шершун О.В. викладач Dinternal Education 
професійний 

участь у 

вебінарах 

25 січень- 

грудень 

4. Математики та інформатики 

65 Малик О.М. викладач УВУПО інформаційно-

комунікативний 

вебінар 30 січень-березень 

66 Малик О.М. методист ДАНО професійний стажування 30 лютий 

67 Феоктістова Л.А. викладач УВУПО інформаційно-

комунікативний 

вебінар 30 січень-березень 

68 Вишневська Т.І. викладач УВУПО інформаційно-

комунікативний 

вебінар 30 січень-березень 

69 Савчук Ю.В. викладач УВУПО інформаційно-

комунікативний 

вебінар 30 січень-березень 

70 Буряк Г.І. викладач УВУПО інформаційно-

комунікативний 

вебінар 30 січень-березень 

71 Ткаченко О.В. викладач УВУПО інформаційно-

комунікативний 

вебінар 30 січень-березень 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Заст. директора з НР 

 

  В. Любохинець 

Методист    Ю. Говор 

Помічник директора з 

кадрової роботи 
  О. Вовк 

 


