
Підвищення кваліфікації викладачів, які забезпечують ОП 

 

Стрілець В.В., проф., д.і.н. 

1. 2020 р., 60 год., НУБІП, ННІ неперервної освіти і туризму, свідоцтво № 

СС 00493706/011863-20 

2. 2020-2021  рр., 114 год., ХНУ імені В.Н. Каразіна, Інститут 

післядипломної освіти та заочного  (дистанційного) навчання, довідка № 0205-55 

3. Підвищення кваліфікації як учасника науково-методичного семінару 

наставників студентських груп. НУБІП України. 10-14 травня 2021 р.  

4. Сертифікат учасника Науково-методичного семінару «Подолання 

історичних міфів у вивченні історії». Сумський державний педагогічний 

університет імені А. С. Макаренка. Серія ННІ ІПМВ № 730. 2 червня 2021 р. (8 

год.). 

 

Макаренко Л.П., доц., д. політ. н. 
1. 2020 р.  «Школа педагогічної майстерності» стажування в НАДУ 

(сертифікат № 66-09-2020). 

2. 2021 р. міжнародне стажування «Міжнародна кар’єра науковця та 

управління науковими проектами», Університет суспільних наук (UNS) спільно 

з  CEASC, 180 годин/6 кредитів ECTS, Польща, Лодзь, сертифікат 

№2021/02/0040.21 

Білан С.О., проф., д.і.н. 

1. Підвищення кваліфікації: Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, ННІ неперервної освіти і туризму, свідоцтво СС 

00493706/011617-20, «Інформаційне і телекомунікаційне забезпечення 

навчального процесу: інструменти дистанційного навчання» (21.04.2020 – 

30.04.2020). 

2. Закордонне онлайн-стажування: «Інноваційні освітні технології: 

європейський досвід та його нормативно-правове впровадження у підготовку 

фахівців з політології, міжнародних відносин, суспільних комунікацій та 

регіональних студій» Вища школа туризму і екології в Сухій Бескидській 

(Польща) (06.11.2020–06.12.2020). 

3. Підвищення кваліфікації: Харківський національний університет 

імені В.Н. Каразіна, Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в 

умовах Інтеграції 4.0», Сертифікат № 2/2021. (9.12.2020–31.01.2021). 

4. Диплом магістра: Інститут права та суспільних відносин Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна», магістр міжнародних 

відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, кваліфікація 

«Інформаційний аналітик – міжнародник», диплом з відзнакою (М22 №021588 

від 28.02.2022 р.). 

 



Асатурова С.К., доц., к. і. н. 

1. Стажування в Інституті зовнішньополітичних досліджень, 30. 09  -

  10. 11. 2020 р.  ( довідка № 29 від 30. 12. 2020 р. ) ;  

2. Підвищення кваліфікації: Харківський національний університет 

імені В.Н. Каразіна, Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в 

умовах Інтеграції 4.0», Сертифікат № 2/2021. (9.12.2020–31.01.2021). 

3.  Стажування  ( підвищення кваліфікації )  у Державній установі 

«Інститут всесвітньої історії НАНУ», 30. 11.  -  18. 12. 2020 р.  ( довідка № 368 / 

361 )  - 40 годин 

4. Підвищення кваліфікації на семінарі кураторів груп  ( Сертифікат № 

04 / 2021 )  -  30 год. 

 

Грушецький Б.П., доц., к. політ. н. 

1. Науково-методичний семінар наставників студентських груп НУБіП 

(травень 2021 р.). 

2. Підвищення кваліфікації: Харківський національний університет 

імені В.Н. Каразіна, Модуль Жана Моне «Європейська інтеграція України в 

умовах Інтеграції 4.0», Сертифікат № 2/2021. (9.12.2020–31.01.2021). 

3. Підвищення кваліфікації (стажування) у відділі теорії та методології 

всесвітньої історії ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України" (листопад-

грудень 2020 р.). 

4. 2020 Virtual Centropa Summer Academy 20th century history, the 

Holocaust and Civil Society in the Global Classroom: International workshop for 

educators from the USA, Israel and Europe (Vienna, July 6-8, 2020). 

5. nduction training programme for senior, associate, and junior legal. 

approximation and sectoral policy fellows, Association4U Project (Kyiv, 2018). 

6. MOOC "Make the most of EU resources for your region or city" (2018). 

7. MOOC "Monitoring Smart Specialisation Strategies" (2018). 

 

Кропивко О.М., доц., к. і. н. 

1. Підвищення кваліфікації в Асоціації «Український клуб аграрного 

бізнесу» освітній проєкт «Агрокебети» вебінар «І Всеукраїнський публічний 

онлайн-курс «Нова аграрна політика України» ( 17.07-18.08 2020) 

2. Підвищення кваліфікації у Elsevier's Training Webinars вебінар 

«Перші кроки у Скопус» (05.10.2020) Сертифікат 

3. Підвищення кваліфікації  в «ТКУМА» («ВІДРОДЖЕННЯ») 

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ, УКРАЇНСЬКИЙ 

ОСВІТЯНСЬКИЙ ВИДАВНИЧИЙ ЦЕНТР «ОРІОН» Сертифікат учасника 

історичного вебінару «Історія Польщі очима українців: чи можливо подолати 

власну історію?» (11.11.2020) 

https://agrokebety.com/


4. Стажування (30.11-18.12.2020) у  Державній установі «Інститут 

всесвітньої історії» НАН України Посвідчення № 310/368 від 28.12.2020 

5. Підвищення кваліфікації в ННІ неперервної освіти і туризму НУБіП 

України програма «Інформаційне і телекомунікаційне забезпечення навчального 

процесу: Інструменти дистанційного навчання»  (12-20.05.2020) Свідоцтво 

№00493706/011837-20. 

6. Стажування у Інституті післядипломної освіти та заочного 

(дистанційного) навчання Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна, програма "European integration of Ukraine in Indastry 4.0" 

(1.12.2020-25.01.2021) Сертифікат №0205-60 від 25.01.2021 

7. Підвищення кваліфікації Інститут міжнародних відносин 

Київського університету імені Тараса Шевченка Сертифікат учасника Зимової 

школи «ЄС в міжнародних інтеграційних та дезінтеграційних процесах» (12-

20.01.2021) 

8. Підвищення кваліфікації  в «ТКУМА» («Відродження»), 

Український інститут вивчення Голокосту, Український освітянський 

видавничий центр «ОРІОН» Сертифікат учасника історичного вебінару 

««Виклики дистанційного навчання: як подолати відстань між вчителем та 

учнем»?» (13.01.2021) 

9. Підвищення кваліфікації  в Teadmus (Tallin, Estonia) «The 

international scientific and education internship “Smart specialization strategies. 

Estonian experience” Сертифікат №80/2021.  

10. Підвищення кваліфікації Internation Winter School «Social 

Dimensions of European Studies»  (17-28.01.2022) Сертифікат учасника 

№WS2022-000218 (17-28.01.2022) 

11. Підвищення кваліфікації Prometeus «Академічна доброчесність: 

онлайн-курс для викладачів»  Сертифікат від 26.05.2022 

 

Гольцов А. Г.   
1. 04 січня – 26 лютого 2021 р. Приватне акціонерне товариство 

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації, ПК №00127522/ 004525-21, 210 

годин  

2. 22 листопада – 22 грудня 2021 р. ISMA University of Applied 

Sciences (Riga, Latvia) «Theory and practice of scientific and pedagogical approaches 

in education», Certificate № 1-22/420-21, 180 годин  

3. 17-28 січня 2022 р. International Winter School «Social 

Dimensions of European Studies»,Certificate № WS 2022-000066, 210 годин  

 

 

 



Харчук  О.О.  

1. січень 2021 р. Сертифікат модулю "Європейська інтергація 

України в умовах Індустрії 4.0" №37/2021 114 годин. 

2. січень 2021 р. Smart specialization strategies. Estonian experience, 

№8/2021 15 годин. 

3. 15-23 березня 2021 р. Право ЄС та його вплив на Україну, Б/Н  60 

годин. 

4. 15 грудня 2021р. Центр акредитації ВША НААУ, Б/Н 60 годин. 

5. 17-28 січня 2022 р. Програма навчання Жана Моне, зимова школа 

120 годин. 

6. 13 січня 2022 р. Аналіз грантової підтримки та ефективності 

співпраці за даними Web of Science та InCites 1 година. 

 

 

Інтерактивні заняття 

Грушецький Б.П., доц., к. політ. н. 

Використання на заняттях інтерактивних онлайн програм (Classtime, 

Kahoot, Quizizz) 

Проведення інтерактивних занять у формі ділової гри або моделі 

переговорів (вирішення Сирійського конфлікту, роль ЄС як посередника у 

вирішенні конфліктів), роботи в групах (прогнозування світоустрою у 2050 

році). 

 


