
Стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників кафедри екології станом на 2020н.р. 
 
 

№п.п. П.І.Б. викладача 

(посада, наук. 

ступ.) 

Відомості про стажування та підвищення 

кваліфікації викладача (найменування 

закладу, вид документа, тема, дата видачі) 

1 Волошина 

Наталія 

Олексіївна 

(Завідувач 

кафедри екології, 

д.б.н., професор) 

Стажування на кафедрі екології та зоології ННЦ 

«Біології та медицини» КНУ ім. Тараса 

Шевченка. Тема: «Сучасні підходи до 

викладання фахових екологічних дисциплін» 

Сертифікат №056/176 від 05.04.2017 р. 72 год. 

1. Лазебна 

Ольга 

Миколаївна 

(доцент кафедри 

екології, к.п.н.) 

Стажування Лабораторія екологічного виховання 

Інститут проблем виховання НАПН України. 

Тема: «Екологічна освіта та виховання», 2016 р., 

72 год. 

3. Гармата 

Олександр 

Миколайович 

(старший 

викладач кафедри 

екології, к.п.н.) 

Захист дисертації “Формування екологічної 

культури майбутніх учителів технологій з 

використанням засобів мультимедіа” ДК № 

043532 

Вища атестаційна комісія України від 

26.06.2017р. 

Стажування Університет суспільних наук міста 

Лодзь у співпраці з фундацією 

центральноєвропейської академії наук та 

сертифікації. Міжнародні проекти, написання, 

аплікування, управління та звітність. 

№ 20/20/03 479. Січень- березень 2020 року. 180 

год. 

4. Шевченко 

Валентина 

Григорівна 

(доцент кафедри 

екології, к.б.н.) 

Державна екологічна академія післядипломної 

освіти та управління 

Міністерства екології та природних ресурсів 

України. 

Тема: «Організація та управління в екологічній 

діяльності», 2013 р., 72 год. 

Стажування Національний університет харчових 

технологій. Міжнародні стандарти з екології. 

Стандарти з безпеки харчових продуктів ISO 

22000. Біовиробництво та переробка 

сільськогосподарської продукції. № 3217. 22 
жовтня по 21 листопада 2018 року. 

5. Лавріненко 

Вікторія 

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня 

к.біол.н., 03.00.05 – ботаніка 



 Михайлівна 

(старший 

викладач, к.б.н.) 

Тема дисертації: «Види роду Lonicera L. в 

природі і культурі в Україні (біологічні 

оcобливоcті, поширення, викориcтання)» 

ДК № 038554, від 29 вересня 2016 року. 

Стажування - Cracow University of Economics and 

Malopolska School of Public Administration. New 

and innovative teaching methods. NR 

2409/MSAP/2020. September 14- October 09 
2020.Total:120 teaching hours. 

6. Компанець 
Едуард 
Вікторович  
(доцент кафедри 
екології, к. с.-г. н.) 

Стажування - Wyzsza Szkola Turystyki i Ekologii 
(Sucha Beskidzka, Poland). Innovative educational 
technologies: European experience and its normative 
legal implementation in the preparation of experts 
with ecology, tourism and public administration.   
Certificate of Professional Development Nr 
40/NS/2020, 01-30.12.2020. 6 credits ECTS – 180 
hours (seminars, workshops, lectures, discourse, 
individual work, etcs.)  

   
   
   
   

 


