
№ П.І.Б. Підвищення кваліфікації та стажування 

1 Шашко Вікторія 

Олександрівна, к.е.н., 

доцент 

1) ДДМА. Навчання за програмою «Sikorsky Challenge» «Основи інноваційного підприємництва» 

(108 ак. год, 3,6 кредитів ECTS), 2018 рік. 

2) ДДМА. Свідоцтво 19/2020. Тема: Оперативне управління бізнес-процесами промислового 

підприємства. (10.09-10.10.2020) 

3) Тренінг на тему «Реалізація проектів громадських організацій: менеджмент, маркетинг, фінанси» в 

рамках тренінг-сесії «Громадські організації: сучасні задачі, проблеми, рішення» (3-10 жовтня 2020 р.) (15 

годин, 0,5 кредитів ECTS). 

4) Тренінг на тему «Вплив громадської думки на оптимізацію комунікативної взаємодії у сфері 

публічного управління» в рамках тренінг-сесії «Громадські організації: сучасні задачі, проблеми, 

рішення» (3-10 жовтня 2020 р.) (15 годин, 0,5 кредитів ECTS) 

5) Тренінг в рамках проекту «Цифрова грамотність освітян». Сертифікат від 20.10.2020 р. (22 години, 

0,7 кредитів ECTS) 

6) Науково-освітній консорціум (м. Кельце, Польща). Науково-педагогічне стажування за темою: 

«Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з 

економіки та управління» за спеціальністю 073 «Менеджмент». 20.01.2021 – 31.01.2021 року (180 годин, 6 

кредитів ECTS). 

7) ДДМА. Навчання за програмою «Sikorsky Challenge» «Основи малого інноваційного бізнесу» (60 

ак. год, 2,0 кредитів ECTS), лютий-травень 2021 рік. 

8) ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».  

26.04.2021 – 07.06.2021 року, за спеціальністю «Менеджмент», «Маркетинг», тема: Особливості 

викладання професійно-орієнтованих дисциплін на першому (бакалаврському) та другому 

(магістерському) рівнях спеціальностей 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг». Сертифікат про 

підвищення кваліфікації №129 від 08.06.2021 р.( 180 годин, 6 кредитів ECTS ). 

2 Мироненко Євгеній 

Васильович, 

д.т.н., професор 

1. ПрАТ «НКМЗ», підвищення кваліфікації за спеціальністю 075 «Маркетинг», на тему «Управління 

маркетинговими дослідженнями та оцінкою ринкових можливостей промислового підприємства» 

посвідчення № 10/2020 (10.09-10.10.2020) 

2. ДДМА з 26.04.2021-07.06.2021 р., Свідоцтво АА 02070789/001354-21 Тема: «Теоретико-методологічні 

засади менеджменту технологій» від 8.06.21 р. (90 годин-3 кредити ECTS). 

3 Фоміченко Інна Петрівна, 

к.е.н., доцент 

1. Salzburg, certificate № 556 . Has participated successfully in the 9 International Scientific and Practical 

Workshop. Formation of knowledge economy as the basis for information society (6 ECTS, 180 hours). 2020  

2. 31 August - 07 September, 2020 Lublin, Republic of Poland Certificate About the international skills  (1.5 

ECTS, 45 hours)development (the webinar) ES № 1297/2020 07.09.2020 In the international skills development 



(the webinar) on the theme “The cloud storage service for online studying on the example of zoom platform”, 

Lublin, (1.5 ECTS, 45 hours).  

3. ПрАТ «НКМЗ», Свідоцтво 18/2020 від 12.10.2020 р. тема: Вплив ефективної маркетингової стратегії на 

досягнення конкурентних переваг машинобудівного підприємства. (10.09-10.10.2020). (2 ECTS, 60 hours),  

4. Тренінг «Реалізація проектів громадських організацій: менеджмент, маркетинг, фінанси» (0,5 ECTS, 15 

годин), Сертифікат № 28/2020 (3-10 жовтня 2020 р.). 

5. Тренінг на тему «Вплив громадської думки на оптимізацію комунікативної взаємодії у сфері 

публічного управління» в рамках тренінг-сесії «Громадські організації: сучасні задачі, проблеми, рішення» 

(3-10 жовтня 2020 р.) (15 годин, 0,5 кредитів ECTS) 

6. Донецький обласний дитяча – молодіжний центр, тренінг: «Конкуренція: особисті, організації, 

підприємства, країни» (12 годин), від 1.10.2020р. 

7. With the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific 

Investigation» (December 6-8, 2020). Oslo, Norway: Dagens naeringsliv forlag, 2020 (0,4 ECTS, 12 hours).  

8. "Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості (SCЗ)",  що  співпрацює 

Європейським Союзом та Британською Радою в Україні.  20 жовтня 2020 року. Підвищення кваліфікації у 

рамках проекту  «Цифрова грамотність освітян».  Сертифікат про проходження  кваліфікації від 20.10.2020  

(0,8 ECTS, 22 годин) 

9. ДДМА. Навчання за програмою «Sikorsky Challenge» «Основи малого інноваційного бізнесу» (60 ак. 

год, 2,0 кредитів ECTS), лютий-травень 2021 рік. 

10. Сертифікат про участь у проекті «Освітній марафон» від компанії «Епіцентр К» 15.03.2021-26.05.2021 

(1,2  ECTS 35 годин) 

ДДМА Свідоцтво АА 02070789/001365-21 від  08.06.21р. Тема: «Бізнес-планування як інструмент 

досягнення стратегічних цілей підприємства»  ( 26.04.2021-07.06.2021 р). (3 ECTS, 90 hours). 

4 Шевченко Олена 

Олександрівна, д.е.н, 

професор 

1.  VERN University of Applied Science, Certificate №PubSI-22214,  February 22- April 2, 2021, Zagreb, Republic 

of Croatia. Innovative methods of organizing the educational process for students majoring in public administration 

in Ukraine and EU countries. by the specialty 281 “Public Administration” (180 hours) 

2. Baltic research institute of transformation economic area problems, Certificate №20200750, july 20 – august 7, 

2020, Riga, Latvia. “Innovative Educational technologies: European Experience and Its Application in Training in 

Economics and Management» by the specialty 232 “Social Security” (180 hours) 

3. ВНЗ «Київський університет ринкових відносин», 

07.05.2020-09.06.2020, за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 12СС № 02030494/056148, 

тема: «Обґрунтування концепції формування європейської моделі публічної служби в Україні» 



4. Національний університет «Львівська політехніка», Навчально-науковий інститут адміністрування та 

післядипломної освіти, 

15.02.2021 – 16.04.2021, «Управління трансформаціями в менеджменті та економіці», свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ОД 02071010/0198-21. 

5. ДДМА,  

26.04.2021-07.06.2021 р., за спеціальністю «Менеджмент»,  тема «Впровадження інноваційного змісту 

навчання та управління якістю освіти за ОПП «Менеджмент»»,  свідоцтво про підвищення кваліфікації 

АА 02070789/001366-21. 

6. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,  

14.03.2016-25.03.2016 р., за спеціальністю «Маркетинг», тема «Сучасна парадигма теоретико-

методологічних досліджень міжнародного маркетингу в умовах глобалізації», свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 12СПВ № 132817. 

7. ДДМА,  

13.06.2016-02.07.2016 р., за спеціальністю «Менеджмент»,  тема «Сучасні тренди трансформації валютної 

політики України в умовах економічної інтеграції»,  свідоцтво про підвищення кваліфікації 

АА 02070789/000115-16. 

8. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,  

02.04.2012-13.04.2012 р., за спеціальністю «Економічна теорія», свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СПК № 291288. 

9. ДДМА, 10.09.2020-10.10.2020, сертифікат про стажування № 20/2020, тема: «Застосування 

маркетингових технік в бізнесі: трендвотчинг та Re-frarming» 

10. Тренінг на тему «Вплив громадської думки на оптимізацію комунікативної взаємодії у сфері публічного 

управління» в рамках тренінг-сесії «Громадські організації: сучасні задачі, проблеми, рішення» (3-10 

жовтня 2020 р.) (15 годин, 0,5 кредитів ECTS). 

11. Краматорська міська рада. Стажування з 07.06.2021 по 18.06.2021 р. Тема «Децентралізація влади: 

особливості потенційних можливостей громад». Сертифікат № 25/2021 

5 Бєлікова Олена Юріївна, 

д.е.н., доцент  

1. BALTIK RESEARCH INSTITUTE OF TRANSFORMATION ECONOMIC AREA PROBLEMS  

CERTIFICATE C 20200750   “Innovative Educational Technologies: European Experience and Ist Application in 

Training in Economics and Management” 180 hours. 

2. ПрАТ «НКМЗ», підвищення кваліфікації за спеціальністю 075 «Маркетинг», на тему «Управління 

маркетинговими дослідженнями та оцінкою ринкових можливостей промислового підприємства» 

посвідчення № 10/2020 (10.09-10.10.2020) 



3. Ужгородський національний університет, факультет міжнародних економічних відносин Сертифікат 

учасника Міжнародної науково-практичної конференції: Принципи формування зовнішньої політики 

держави: економічні та інституціональні аспекти 14-15 травня 2021 року, м. Ужгород ( 15 годин-0,5 кредита 

ECTS). 

4. ДДМА з 26.04.2021-07.06.2021 р., Свідоцтво АА 02070789/001354-21 Тема: «Стратегічне управління 

розвитком фінансових ресурсів промислових підприємств в сучасних умовах» від 8.06.21 р. ( 90 годин-3 

кредити ECTS). 

6 Корж Марина 

Володимирівна, д.е.н, 

професор 

Національна академія педагогічних наук України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 

35830447/2979-17, тема: «Науково-методичний супровід розвитку педагогічної майстерності у системі 

вищої освіти», з 15 травня 2017р. - 08 грудня 2017р. 

7 Бурцева Олена Єгорівна, 

к.е.н., доцент 

1) Тренінг в рамках проекту «Цифрова грамотність освітян». Сертифікат від 20.10.2020 р. (22 години, 

0,7 кредитів ECTS) 

2) Тренінг на тему «Вплив громадської думки на оптимізацію комунікативної взаємодії у сфері 

публічного управління» в рамках тренінг-сесії «Громадські організації: сучасні задачі, проблеми, рішення» 

(3-10 жовтня 2020 р.) (15 годин, 0,5 кредитів ECTS) 

3) ДДМА. Навчання за програмою «Sikorsky Challenge» «Основи малого інноваційного бізнесу» (60 ак. 

год, 2,0 кредитів ECTS), лютий-травень 2021 рік. 

4) ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».  

26.04.2021 – 07.06.2021 року, за спеціальністю «Менеджмент», «Маркетинг», тема: Особливості 

викладання професійно-орієнтованих дисциплін на першому (бакалаврському) та другому 

(магістерському) рівнях спеціальностей 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг». Сертифікат про 

підвищення кваліфікації №128 від 08.06.2021 р.( 180 годин, 6 кредитів ECTS ). 

8 Волошина Олена 

Олексіївна, к.е.н., доцент 

1 ДДМА, Свідоцтво АА 02070789/ 001358-21 

Тема: Методичні підходи до формування креативних здібностей студентів на заняттях з дисциплін циклу 

професійної підготовки спеціальностей менеджмент і маркетинг (30 годин) 

26.04.2021 – 07.06 2021 р. 

2 Тренинги «Відкрий ІТ-Схід: як створювати стартапи та працювати з інвесторами» Приєднатися до ефіру 

в Zoom за посиланням:  http://bit.ly/3e22Zpn. 4.03.2021-10.03.2021 

3 Тренінг роботи в антиплагіатній системі meet.google.com/ffc-ivtn-uzv. 27.01.2021. Директор з розвитку 

бізнесу в України компанії «Strikeplagiarism» 

4 ПрАТ «НКМЗ», Свідоцтво № 09/2020 

http://bit.ly/3e22Zpn
http://meet.google.com/ffc-ivtn-uzv


Тема: Фінансові аспекти управління великим машинобудівним підприємством в умовах кризи, 10.09.2020р. 

- 10.10.2020р. 

5. Тренінг на тему «Вплив громадської думки на оптимізацію комунікативної взаємодії у сфері 

публічного управління» в рамках тренінг-сесії «Громадські організації: сучасні задачі, проблеми, 

рішення» (3-10 жовтня 2020 р.) (15 годин, 0,5 кредитів ECTS). 

9 Бившева Лада Олексіївна, 

к.е.н., доцент 

1 ДДМА, Свідоцтво АА 02070789/ 001355-21 

Тема: Використання технік з арт-терапії при проведенні занять зі студентами спеціальностей Менеджмент 

і Маркетинг(30 годин) 

26.04.2021 – 07.06 2021 р. 

2 НПУ ім.. Драгоманова , Сертифікат № 18052183 Навчання за освітньою програмою «Теорія і практика 

консультування» (28 годин), Київ 28 травня 2018р. 

3 Всеукраїнська тренінгова компанія «Основа», Сертифікат № 29101827 Навчання за освітньою 

програмою «Методи арт-терапії в роботі з особливими дітьми» (45  годин), Київ 29 жовтня 2018р. 

4 ПрАТ «НКМЗ», Свідоцтво № 9/2020 

Тема: Стратегія управління персоналом великого машинобудівного підприємства в умовах кризи, 

10.09.2020р. - 10.10.2020р. 

5. Тренінг на тему «Вплив громадської думки на оптимізацію комунікативної взаємодії у сфері публічного 

управління» в рамках тренінг-сесії «Громадські організації: сучасні задачі, проблеми, рішення» (3-10 

жовтня 2020 р.) (15 годин, 0,5 кредитів ECTS) 

6. Міжрегіональний інформаційний Мотессорі центр. Навчально-терапевтичний курс арт-терапії в роботі з 

дітьми та дорослими. (80 годин). 05.01.2017-05.12.2017 

10 Шубна Олена Василівна, 

к.е.н., доцент  

1. ДДМА, Свідоцтво АА 02070789/000114-16 

Тема: Державне регулювання використання трудових ресурсів регіону 

13.06 – 02.07 2016  р. 

2. ДДМА, Свідоцтво № 21/2020  

Тема: Оцінка ефективності інноваційної діяльності крупного промислового підприємства. 

10.09.20-10.10.20 р. 

3. Тренінг на тему «Вплив громадської думки на оптимізацію комунікативної взаємодії у сфері 

публічного управління» в рамках тренінг-сесії «Громадські організації: сучасні задачі, проблеми, 

рішення» (3-10 жовтня 2020 р.) (15 годин, 0,5 кредитів ECTS) 

4. ДДМА, Свідоцтво АА 02070789/001351-21 

Тема Кейс-метод як інтерактивна форма організації навчальної діяльності студентів ВНЗ 

26.04.21-07.06.21 р. 



5. Краматорська міська рада. Стажування з 07.06.2021 по 18.06.2021 р. Тема «Децентралізація влади: 

особливості потенційних можливостей громад». Сертифікат № 24/2021 

11 Мельченко Віталій 

Іванович, к.юрид.н 

1. Щорічне підвищення кваліфікації, згідно Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України 

(Свідоцтво про підвищення кваліфікації адвокатом серія ДН № 0118 від 30.11.2016 року, видане Радою 

адвокатів Донецької області; Свідоцтво про підвищення кваліфікації адвокатом серія ДН № 0118 від 

07.02.2019 року, видане Радою адвокатів Донецької області; сертифікат про підвищення кваліфікації за 2020 

р.) 

2. Сертифікат б/н від 6 квітня 2019 року про участь у заході підвищення кваліфікації, виданий ТОВ 

«ВІЕНЕС КОНСАЛТ», та Радою адвокатів Донецької області. Оглядово-тематичний семінар, присвячений 

питанням ефективного захисту під час розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження. 

3. Науково-педагогічне стажування. Інновації в освіті. Інноваційні технології викладання фахових 

дисциплін м. Катовіце, Республіка Польща, 21 грудня 2020 р. – квітень 2021 р. 

4. Тренінг на тему «Вплив громадської думки на оптимізацію комунікативної взаємодії у сфері 

публічного управління» в рамках тренінг-сесії «Громадські організації: сучасні задачі, проблеми, рішення» 

(3-10 жовтня 2020 р.) (15 годин, 0,5 кредитів ECTS). 

Краматорська міська рада. Стажування з 07.06.2021 по 18.06.2021 р. Тема «Децентралізація влади: 

особливості потенційних можливостей громад». Сертифікат № 23/2021  

12 Володченко Валеріій 

Вікторович, к.т.н., доцент 

1) ДДМА, Свідоцтво АА 02070789 / 00011-16 

Тема: Переваги управління наскрізним матеріальним потоком в логістичних ланцюгах 

13.06.2016-02.07.2016 

2) ДДМА. Навчання за програмою стартап-школи «Sikorsky Challenge Краматорськ: сприяння 

інноваційному розвитку та підприємницькій діяльності стартапів у цільових університетах Донецької та 

Луганської областей» протягом лютого-травня 2021 р.(108 ак. год, 3,6 кредитів ECTS) Сертифікат 

додається. 

3) ДДМА, Свідоцтво АА 02070789 / 001357-21 

Тема: Інституційний аналіз інноваційного розвитку промисловим підприємств 

26.04.2021-07.06.2021 

13 Познякова Оксана 

Олегівна, к.е.н., ст. 

викладач 

1.Тренінг «Конкуренція: особистості, організації, підприємства, країни» (12 годин), 1-3 жовтня 2020 р. 

2. Приазовський державний технічний університе Інститут підвищення кваліфікації Свідоцтво про 

стажування ІП02070812/000018 -21 Тема: Специфіка застосування соціального маркетингу як аспект 

підвищення конкурентоспроможності державного управління. Дата видачі: 17 червня 2021 р. Годин: 180/6 



3. Тренінг на тему «Вплив громадської думки на оптимізацію комунікативної взаємодії у сфері 

публічного управління» в рамках тренінг-сесії «Громадські організації: сучасні задачі, проблеми, 

рішення» (3-10 жовтня 2020 р.) (15 годин, 0,5 кредитів ECTS) 

14 Баркова Світлана 

Олександрівна, асистент 

1) Salzburg, certificate № 556 . Has participated successfully in the 9 International Scientific and Practical 

Workshop. Formation of knowledge economy as the basis for information society (180 hours). 

2) 31 August - 07 September, 2020 Lublin, Republic of Poland Certificate About the international skills 

development (the webinar) ES № 1122/2020 07.09.2020 In the international skills development (the webinar) on 

the theme “The cloud storage service for online studying on the example of zoom platform”, Lublin, (1.5 ECTS, 

45 hours). 

3) ПрАТ «НКМЗ», Свідоцтво 9/2020. Тема: «Формування маркетингової стратегії промислового 

підприємства в умовах кризи» від 12.10.2020р.,(2 ЕСTS 60 год.) 

4) Донецький обласний дитяча – молодіжний центр, тренінг: «Конкуренція: особисті, організації, 

підприємства, країни» (12 годин), від 1.10.2020р. 

5) 14-16 February 2021 Munich, Certificate for being an active participant in VII International Scientific and 

Practical Conference “Actual trends of modern scientific research” 24 Hours of Participation (0.8 ECTS credits) 

6) Сертифікат про участь у проекті «Освітній марафон» від компанії «Епіцентр К» 15.03.2021-26.05.2021 

(35 учбових годин 22 заняття) 

7) ДДМА з 26.04.2021-07.06.2021 р., Свідоцтво АА 02070789/001352-21 Тема: «Організація самостійної 

роботи здобувачів вищих навчальних закладів в умовах особистісно орієнтованого навчання спеціальності 

«Менеджмент», «Маркетинг»» від 8.06.21 р. 

15 Кондратенко Оксана 

Олександрівна, асистент 

1) ДДМА, Свідоцтво АА 02070789/000120-16 

Тема: Мотивація та стимулювання праці в системі управління персоналом, 

13.06 – 02.07 2016 р. 

2) ПрАТ «НКМЗ», Свідоцтво № 16/2020 

Тема: Стратегія навчання і адаптації персоналу як інструмент організаційних змін в системі сучасного 

менеджменту, 10.09.2020р. - 10.10.2020р. 

3) ДДМА, Сертифікат практичного курсу «Арт-терапія в освіті, бізнесі та медицині»: Модуль 1 «Теорія та 

практика ізотерапії та казкотерапії» (32 години); Модуль 2 «Теорія та практика: МАК, пісочної терапії, 

мандало терапії» (32 години) (2019 р.) 

4) 31 August - 07 September, 2020 Lublin, Republic of Poland Certificate About the international skills 

development (the webinar) ES № 1299/2020 07.09.2020 In the international skills development (the webinar) on 

the theme “The cloud storage service for online studying on the example of zoom platform”, Lublin, (1.5 ECTS, 

45 hours). 



5) «Освітній марафон» від компанії «ЕПІЦЕНТР К» (35 годин) 15.03.2021 – 26.05.2021, сертифікат 

(07.06.2021) 

6) ДДМА, Свідоцтво АА 02070789/001361-21 

Тема: Використання тренінгів у навчальному процесі. 

26.04.2021 – 07.07.2021 р. 

 


