
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ 

 

Бірта Г.О.,  

професор, доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри 
заочна / 

навчання в 
магістратурі 

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність, освітня 

програма 
«Товарознавство і 

комерційна діяльність» 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі» 

2700 / 90 2019- 
2021 

Диплом магістра 
М21 

№015649 від 
28.02.2021 р. 

заочна / 
навчання в 
магістратурі 

162 «Біотехнології та 
біотехнологія», освітня 

програма «Біотехнологія» 

Харківська державна зооветеринарна 
академія 

2700 / 90 2019- 
2021 

Диплом магістра 
М21 

№000893 
від 28.02.2021 р. 

дистанційна / 
міжнародне 
підвищення 
кваліфікації 

Вебінар «Інноваційні 
форми сучасної освіти на 

прикладі платформи 
Google Meet, Google 

Classroom» 

ГО «Міжнародна фундація науковців 
та освітян» (ГО "МФНО", international 
educators and scholars foundation, iesf), 

Інститут Науково-дослідний 
Люблінського науково-технологічного 

парку (м. Люблін, Польща) 

45 / 1,5 28.06.– 
05.07. 

2021 р. 

Certificate about the 
international skils 
development (the 

webinar) 
ESN№6754/2021 

05/07/2021 

 
дистанційна / 
міжнародне 

стажування 

Програма підвищення 
кваліфікації 

«Фандрейзинг та 
організація проєктної 
діяльності в закладах 
освіти: європейський 

досвід» 

Луганський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 

(Україна) спільно з фундацією 
«Зустріч» (Польща) та громадською 
організацією «Соборність» (Україна) 

180 / 6 12.06. - 
18.07. 

2021 р. 

Certificate SZFL- 
000245 

 



Дистанційна VII International Scientific 
and Practical Conference 
“Actual Trends of Modern 

Scientific Research” 

Munich 24 год/0,8 
кредитів 

ЄКТС 

14-16 

February 
2021 

 

 
Дистанційна ХХХV Міжнародна 

навчально-практична 
конференція «Science, 
development and the 
latest development 

trends» 

Paris, France 24 
год/0,8 

кредитів 
ЄКТС 

06-09 
septem

ber 
2022 

 

 
 

без відриву  
від 

виробництва 

Підвищення  кваліфікації 
за тетою «Вивчення 

сучасних підходів та 
методів щодо організації 
та здійснення наукових 

досліджень, 
ознайомлення з 

порядком розробки 
програм специфікації та 

нових підходів 
балансування, 

біотехнології кормів, 
розробки генетичних 

маркерів та інноваційних 
технологій»  

Інститут свинарства і АПВ 
НААН України 

180 год. / 
6 кредитів 

ЄКТС 

20.05.20
22 – 

20.06.20
22рр. 

Посвідчення №0167 

від 20.06.2022р. 



 

без відриву  
від 

виробництва 

Підвищення кваліфікації 
за темою: Вивчення  

сучасних методів щодо 
організації та здійснення 
вирощування культур, 
овочів, ознайомлення з 

новітніми 

біотехнологічними 
методами, інноваційні 

особливості 
виробництва 

ТОВ «Агроцентр 2017» 180 год. / 
6 

кредитів 
ЄКТС 

08.08.- 
12.09.20

22 р. 

Посвідчення 
№019 від 

12.09.2022р. 

 



інституційна Підвищення кваліфікації 
шляхом стажування за 

темою «Розвиток 
професійних 

компетентностей та 
ефективність 

викладання навчальних 
дисциплін 

біотехнологічного 
спрямування» 

Кафедра біології продуктивності 
тварин імені академіка О.В. 
Квасницького Полтавського 

державного аграрного університету 

180 год. / 
6 

кредитів 
ЄКТС 

24.10 – 
16.12. 
2022р. 

Сертифікат СТ 
00493014/000038

-22.. 
Реєстраційний 

номер № 038/22 
від 19.12.2022 р. 

 

без відриву  
від 

виробництва 

Підвищення кваліфікації 
у відділі фізіології, годівлі 

та розведення 

Інститут свинарства і АПВ НААН 
України 

180 год. / 
6 

кредитів 
ЄКТС 

16.01. – 
03.03. 
2023 р. 

Сертифікат 
№0012  від 
03.03.2023р. 

 
 

 



Бургу Ю.Г., 

 доцент, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
заочна / 076 Підприємництво, ВНЗ Укоопспілки 2700 / 90 2019-2021 Диплом магістра 
навчання в торгівля та біржова «Полтавський університет   М21 

магістратурі діяльність, освітня програма економіки і торгівлі»   №015648 

«Товарознавство та 
експертиза в митній справі» 

   від 28.02.2021 р. 

дистанційна Міжнародне підвищення Громадська організація 45 / 1,5 28.06.– Certificate about 
 кваліфікації (Вебінар) «Міжнародна фундація  05.07.2021 р. the international 
 «Інноваційні форми сучасної науковців та освітян» (го   skils 
 освіти на прикладі "мфно", international educators   development (the 
 платформи Google Meet, and scholars foundation, iesf),   webinar) 
 Google Classroom» Інститут Науково-дослідний   ESN№6755/2021 
  Люблінського науково-   05/07/2021 
  технологічного парку (м.    

  Люблін, Польща)    

 
дистанційна / Програма підвищення Луганський обласний інститут 180 / 6 12.06. -18.07. Certificate SZFL- 
міжнародне кваліфікації «Фандрейзинг післядипломної педагогічної  2021 р. 000260 
стажування      
 та організація проєктної освіти (Україна) спільно з    

 діяльності в закладах освіти: фундацією «Зустріч»    

 європейський досвід» (Польща) та громадською 
організацією «Соборність» 

   

  (Україна)    

 



дистанційна / 
тренінг 

Підготовка до акредитації 
ОП. Відомості для 
самооцінювання. 

ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 

30 / 1 червень, 
2021 р. 

Сертифікат від 
30.06.2021 р. 

 

Дистанційна VII International Scientific and 

Practical Conference “Actual 
Trends of Modern Scientific 
Research” 

Munich 24 год/0,8 к 

редитів 
ЄКТС 

14-16 February 

2021 

Дистанційна 

 
Дистанційна ХХХV Міжнародна 

навчально-практична 
конференція «Science, 

development and the latest 
development trends» 

Paris, France 24 год/0,8 
кредитів 

ЄКТС 

06-09 
september 

2022 

 



 
без відриву  

від 
виробництва 

Підвищення  кваліфікації за 

тетою «Вивчення сучасних 
підходів та методів щодо 
організації та здійснення 
наукових досліджень, 

ознайомлення з порядком 
розробки програм 

специфікації та нових 
підходів балансування, 
біотехнології кормів, 
розробки генетичних 

маркерів та інноваційних 
технологій»  

Інститут свинарства і АПВ 

НААН України 

180 год. / 6 

кредитів 
ЄКТС 

20.05.2022 – 

20.06.2022рр
. 

Посвідчення  

№ 0168 від 
20.06.2022р. 

 

 



без відриву  
від 

виробництва 

Підвищення кваліфікації за 
темою: Вивчення  сучасних 
методів щодо організації та 
здійснення вирощування 

культур, овочів, 
ознайомлення з новітніми 

біотехнологічними 
методами, інноваційні 

особливості виробництва 

ТОВ «Агроцентр 2017» 180 год. / 6 
кредитів 
ЄКТС 

08.08.- 
12.09.2022 р. 

Посвідчення 
№020 від 

12.09.2022р. 

 

 
інституційна Підвищення кваліфікації 

шляхом стажування за 
темою «Розвиток 

професійних 
компетентностей та 

ефективність викладання 
навчальних дисциплін 

біотехнологічного 
спрямування» 

Кафедра біології 
продуктивності тварин імені 
академіка О.В. Квасницького 
Полтавського державного 
аграрного університету 

180 год. / 6 
кредитів 
ЄКТС 

24.10 – 16.12. 
2022р. 

Сертифікат СТ 
00493014/0000

39-22.. 
Реєстраційний 

номер № 
039/22 від 

19.12.2022 р. 



 
без відриву  

від 
виробництва 

Підвищення кваліфікації у 

відділі фізіології, годівлі та 
розведення 

Інститут свинарства і АПВ 

НААН України 

180 год. / 6 

кредитів 
ЄКТС 

16.01. – 

03.03. 2023 р. 

Сертифікат 

№0013  від 
03.03.2023р. 

 

 
 



Горячова О.О.,  

доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри 
дистанційна 

/ тренінг 

Підготовка до 
акредитації ОП. 
Відомості для 
самооцінювання. 

ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет 
економіки і торгівлі» 

30 / 1 червень 2021 р. Сертифікат від 

30.06.2021 р. 

 

без відриву  
від 

виробництва 

Підвищення  
кваліфікації  

Інститут 
свинарства і 
АПВ НААН 
України 

180 год. / 6 
кредитів 
ЄКТС 

20.05.2022 – 
20.06.2022рр. 

Посвідчення № 
0169 від 

20.06.2022р. 

 
без відриву  

від 
виробництва 

Підвищення 
кваліфікації за темою: 
Вивчення  сучасних 

методів щодо 
організації та 
здійснення 

ТОВ 
«Агроцентр 

2017» 

180 год. / 6 
кредитів 
ЄКТС 

08.08.- 
12.09.2022 р. 

 



вирощування культур, 
овочів, ознайомлення з 

новітніми 
біотехнологічними 

методами, інноваційні 
особливості 
виробництва 

 
інституційн

а 
Підвищення 

кваліфікації шляхом 
стажування за темою 

«Розвиток професійних 
компетентностей та 

ефективність 
викладання 

навчальних дисциплін 

біотехнологічного 
спрямування» 

Кафедра біології 
продуктивності тварин 
імені академіка О.В. 

Квасницького 
Полтавського 

державного аграрного 
університету 

180 год. / 6 
кредитів 
ЄКТС 

24.10 – 16.12. 
2022р. 

Сертифікат СТ 
00493014/000041

-22.. 
Реєстраційний 

номер № 041/22 
від 19.12.2022 р. 



 
без відриву  

від 
виробництва 

Підвищення 

кваліфікації у відділі 
фізіології, годівлі та 

розведення 

Інститут свинарства і АПВ 

НААН України 

180 год. / 6 

кредитів 
ЄКТС 

16.01. – 03.03. 

2023 р. 

Сертифікат 

№0016  від 
03.03.2023р. 

 
заочна / 

навчання в 
магістратурі 

162 «Біотехнології та 
біотехнологія», освітня 

програма 
«Біотехнологія» 

Харківська державна 
зооветеринарна академія 

2700 / 90 2022-2024  



 



Флока Л.В.,  

доцент, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

ТБЕМС 
Очна Підвищення 

кваліфікації 
Інститут свинарства та 

АПВ НААН України 
150 / 3 02.05.2019 – 

03.06.2019р. 
Посвідчення №0144 від 

03.06.2019р. 

 
Очна Підвищення 

кваліфікації 
Кафедра Біотехнології 
ім. академіка 
Ф.І.Осташа 
Харківської державної 
зооветеринарної 
академії 

 02.09.2019 – 
02.10.2019р. 

Посвідчення №1 від 
02.10.2019р. 

 



Дистанційна Програма 
науково- 
педагогічного 
підвищення 
кваліфікації 

(стажування) 
«Організація 
дидактичного 
процесу, освітніх 
програм, 
інноваційних 
технологій та 
наукової роботи» 

Навчальний 
заклад «Центр 
освітнього 
консалтингу», 
Краків, Польща 

108 / 3,6 13.01.2020- 
26.02.2020р. 

Сертифікат KRA 
2000112 від 
27.01.2020р. 

 

Дистанційна VII International 
Scientific and Practical 
Conference “Actual 
Trends of Modern 
Scientific Research” 

Munich 24 год/0,8 кредитів 
ЄКТС 

14-16 

February 
2021 

 

 



Дистанційна ХХХV Міжнародна 
навчально-
практична 

конференція 
«Science, 

development and the 
latest development 

trends» 

Paris, France 24 год/0,8 
кредитів ЄКТС 

06-09 
september 

2022 

 

 

без відриву  
від 

виробництва 

Підвищення  
кваліфікації за тетою 
«Вивчення сучасних 
підходів та методів 
щодо організації та 

здійснення наукових 
досліджень, 

ознайомлення з 
порядком розробки 
програм специфікації 

та нових підходів 
балансування, 

біотехнології кормів, 
розробки генетичних 

маркерів та 
інноваційних 

технологій»  

Інститут 
свинарства і 
АПВ НААН 
України 

180 год. / 6 
кредитів ЄКТС 

20.05.2022 – 
20.06.2022рр. 

Посвідчення № 0171 від 
20.06.2022р. 

 



без відриву  
від 

виробництва 

Підвищення 
кваліфікації за 

темою: Вивчення  
сучасних методів 

щодо організації та 
здійснення 

вирощування 
культур, овочів, 
ознайомлення з 

новітніми 
біотехнологічними 

методами, 
інноваційні 
особливості 
виробництва 

ТОВ «Агроцентр 
2017» 

180 год. / 6 
кредитів ЄКТС 

08.08.- 
12.09.2022 

р. 

Посвідчення №022 
від 12.09.2022р. 

 

 

інституційна Підвищення 
кваліфікації шляхом 
стажування за темою 

«Розвиток 
професійних 

компетентностей та 

ефективність 
викладання 
навчальних 
дисциплін 

біотехнологічного 
спрямування» 

Кафедра біології 
продуктивності 
тварин імені 

академіка О.В. 
Квасницького 
Полтавського 

державного 
аграрного 

університету 

180 год. / 6 
кредитів ЄКТС 

24.10 – 
16.12. 
2022р. 

Сертифікат СТ 
00493014/000045-22.. 
Реєстраційний номер № 
045/22 від 19.12.2022 р. 



 
без відриву  

від 
виробництва 

Підвищення 
кваліфікації у відділі 
фізіології, годівлі та 

розведення 

Інститут свинарства і 
АПВ НААН України 

180 год. / 6 
кредитів ЄКТС 

16.01. – 
03.03. 2023 

р. 

Сертифікат №0015  від 
03.03.2023р. 

 



Офіленко Н.О.,  

доцент, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 
заочна / 
навчання в 
магістратурі 

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність, освітня 
програма «Товарознавство і 
комерційна діяльність» 

ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський 
університет 
економіки і торгівлі» 

2700 / 90 2019-2021 Диплом магістра 
М21 №015647 

від 28.02.2021 р. 

без відриву  від 

виробництва 

Підвищення кваліфікації за 

темою: Вивчення  сучасних 
методів щодо організації та 
здійснення вирощування 

культур, овочів, ознайомлення 
з новітніми біотехнологічними 

методами, інноваційні 
особливості виробництва 

ТОВ «Агроцентр 

2017» 

180 год. / 6 

кредитів 
ЄКТС 

08.08.- 

12.09.2022 р. 
Посвідчення 

№024 від 
12.09.2022р. 

 

 
інституційна Підвищення кваліфікації 

шляхом стажування за темою 
«Розвиток професійних 

компетентностей та 
ефективність викладання 

навчальних дисциплін 
біотехнологічного 

спрямування» 

Кафедра біології 
продуктивності 
тварин імені 

академіка О.В. 
Квасницького 

Полтавського 
державного 
аграрного 

університету 

180 год. / 6 
кредитів 
ЄКТС 

24.10 – 16.12. 
2022р. 

Сертифікат СТ 
00493014/0000

42-22.. 
Реєстраційний 

номер № 

042/22 від 
19.12.2022 р. 



 
без відриву  

від 
виробництва 

Підвищення кваліфікації у 
відділі фізіології, годівлі та 

розведення 

Інститут свинарства 
і АПВ НААН України 

180 год. / 6 
кредитів 
ЄКТС 

16.01. – 03.03. 
2023 р. 

Сертифікат 
№0017  від 
03.03.2023р. 

 



заочна / 
навчання в 
магістратурі 

162 «Біотехнології та 
біотехнологія», освітня програма 

«Біотехнологія» 

Харківська 
державна 

зооветеринарна 

академія 

2700 / 90 2022-2024  

 

 

 
  



Кириченко О.В.,  

кандидат технічних наук, доцент кафедри 
дистанційна Підвищення кваліфікації 

наукових, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників 

Національна 
академія 

педагогічних наук 
України, Інститут 

педагогічної освіти і 

освіти дорослих ім. 
Івана Зязюна 

150 / 5 25.11.– 15.12. 

2020 р. 

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 

№270 від 
16.12.2020 р. 

 
дистанційна Міжнародне підвищення Громадська 45 / 1,5 28.06.– 05.07. Certificate about 

 кваліфікації (Вебінар) організація  2021 р. the international 
 «Інноваційні форми сучасної «Міжнародна   skils development 
 освіти на прикладі платформи фундація науковців   (the webinar) 
 Google Meet, Google Classroom» та освітян» (го   ESN№6722/2021 
  "мфно", international   05/07/2021 
  educators and scholars    

  foundation, iesf),    

  Інститут Науково-    

  дослідний    

  Люблінського    

  науково-    

  технологічного парку    

  (м. Люблін, Польща)    

 



дистанційна Міжнародна програма The International 120 / 4 (в т.ч. 10.06.-10.07. Міжнародний 
 підвищення кваліфікації Historical Biographical 15 / 0,5 2021 р. сертифікат № 
 керівників закладів освіти, Institute (Dubai – New питання  174 від 15 липня 
 педагогічних та науково- York – Rome – інклюзивної  2021 року 
 педагогічних працівників 

«Разом із визначними лідерами 
Jerusalem – Beijing) в 

співпраці з 
освіти)   

 сучасності: цінності, досвід, Волинським    

 знання, компетентності і національним    

 технології для формування університетом імені    

 успішної особистості та Лесі Українки,    

 трансформації оточуючого світу» Луцьким    

  національним    

  технічним    

  університетом,    

  Волинським    

  інститутом    

  післядипломної    

  педагогічної освіти та    

  Рівненським    

  обласним інститутом    

  післядипломної    

  педагогічної освіти    

 
дистанційна / Програма підвищення Луганський обласний 180/ 6 12.06. -18.07. Certificate SZFL- 
міжнародне кваліфікації «Фандрейзинг та інститут  2021 р. 000374 

стажування організація проєктної діяльності в післядипломної    

закладах освіти: європейський педагогічної освіти    

 досвід» (Україна) спільно з    

  фундацією «Зустріч»    

  (Польща) та    

  громадською    

  організацією    

  «Соборність»    

  (Україна)    

 
      



дистанційна Програма професійного розвитку 
з курсу «Управління 
зовнішньоекономічною 
діяльністю» 

ТОВ «ПЛАСКЕ 
ДРАЙВ», PLASKE 
Academy 

- 06.07.-22.07. 
2021 р. 

Certificate №MFT 
0621-07 

 

дистанційна Курси з професійної підготовки 
агентів з митного оформлення 
та митних брокерів 

Асоціація митних 
брокерів України 

80 / 2,7 27.07.- 20.08. 
2021 р. 

Сертифікат від 
20.08.2021 року 

 



дистанційна The test of English Proficiency British Council 6 / 0,2 28 .09.2020 р. Certificate of 
EnglishScore CEFR 

level B2 
(дійсний до 

28 вересня 2021 
р.) 
Верифікація за 

посиланням 
https://www.engli 
shscore.com/verif 
y I 
D c39c1efd 

 

дистанційна Agile Leader Training Coursera. University of 
Colorado System 

6 / 0,2 11.10.2020 р. Coursera Course 
Certificate 

Верифікація за 
посиланням 

https://coursera.o 
rg/share/ca43eb2 
6e6cac1225f6aac 

ac6e35cfbd 

 

https://www.englishscore.com/verify
https://www.englishscore.com/verify
https://www.englishscore.com/verify
https://coursera.org/share/ca43eb26e6cac1225f6aacac6e35cfbd
https://coursera.org/share/ca43eb26e6cac1225f6aacac6e35cfbd
https://coursera.org/share/ca43eb26e6cac1225f6aacac6e35cfbd
https://coursera.org/share/ca43eb26e6cac1225f6aacac6e35cfbd


дистанційна Засвідчення рівня цифрової 
грамотності за сферами 
знань європейської рамки 
цифрових компетентностей 
DigComp. 2.1 для громадян 

Дія. Цифрова освіта. 6 / 0,2 23 .11.2020 р. Цифрограм 
(електронний 
сертифікат), що 
засвідчує рівень 
цифрової 
грамотності В2 

 

 



Рачинська З.П.,  

старший викладач кафедри 
Дистанційна / 
підвищення 

кваліфікації 

Підвищення кваліфікації 
наукових, науково- 

педагогічних і 
педагогічних 
працівників 

Національна академія 
педагогічних наук 

України, Інститут 
педагогічної освіти і освіти 
дорослих ім. Івана Зязюна 

150 / 5 25.11. - 15.12. 
2020 р. 

Свідоцтво про 
підвищення 

кваліфікації №281 
від 

16.12.2020р. 

 
дистанційна / 
міжнародне 
стажування 

Програма підвищення 
кваліфікації 

«Фандрейзинг та 

організація 
проєктної діяльності 
в закладах освіти: 

європейський 
досвід» 

Луганський обласний 
інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 
(Україна) спільно з 

фундацією «Зустріч» 
(Польща) та 

громадською 
організацією 

«Соборність» 
(Україна) 

180 / 6 12.06.- 18.07. 
2021 р. 

Certificate SZFL- 
000463 

 



без відриву  
від 

виробництва 

Підвищення  
кваліфікації за тетою 
«Вивчення сучасних 
підходів та методів 
щодо організації та 

здійснення наукових 
досліджень, 

ознайомлення з 
порядком розробки 

програм специфікації 
та нових 

підходівбалансування, 
біотехнології кормів, 
розробки генетичних 

маркерів та 
інноваційних 
технологій»  

Інститут 
свинарства і 
АПВ НААН 
України 

180 год. / 
6 кредитів 

ЄКТС 

20.05.2022 – 
20.06.2022рр. 

Посвідчення № 0174 від 

20.06.2022р. 

 
без відриву  

від 
виробництва 

Підвищення 
кваліфікації за темою: 
Вивчення  сучасних 

методів щодо 
організації та 
здійснення 

вирощування культур, 

овочів, ознайомлення з 
новітніми 

біотехнологічними 
методами, інноваційні 

особливості 
виробництва 

ТОВ «Агроцентр 2017» 180 год. / 
6 кредитів 

ЄКТС 

08.08.- 
12.09.2022 р. 

Посвідчення №025 
від 12.09.2022р. 



 
інституційна Підвищення 

кваліфікації шляхом 
стажування за темою 

«Розвиток 
професійних 

компетентностей та 
ефективність 
викладання 

навчальних дисциплін 
біотехнологічного 

спрямування» 

Кафедра біології 

продуктивності тварин 
імені академіка О.В. 

Квасницького 
Полтавського 

державного аграрного 
університету 

180 год. / 

6 кредитів 
ЄКТС 

24.10 – 16.12. 

2022р. 

Сертифікат СТ 

00493014/000043-
22.. Реєстраційний 
номер № 043/22 від 

19.12.2022 р. 

 



без відриву  
від 

виробництва 

Підвищення 
кваліфікації у відділі 
фізіології, годівлі та 

розведення 

Інститут свинарства і 
АПВ НААН України 

180 год. / 
6 кредитів 

ЄКТС 

16.01. – 03.03. 
2023 р. 

Сертифікат №0018  
від 03.03.2023р. 

 
заочна / 

навчання в 
магістратурі 

162 «Біотехнології та 
біотехнологія», освітня 

програма 
«Біотехнологія» 

Харківська державна 
зооветеринарна академія 

2700 / 90 2022-2024  

 



Гнітій Н.В., 

старший викладач кафедри 
Дистанційна / 
підвищення 

кваліфікації 

Підвищення кваліфікації 
наукових, науково- 

педагогічних і 
педагогічних 
працівників 

Національна академія 
педагогічних наук України, 

Інститут педагогічної освіти і 
освіти 

дорослих ім. Івана Зязюна 

150 / 5 25.11. - 15.12. 
2020 р. 

Свідоцтво про 
підвищення 

кваліфікації №281 від 
16.12.2020р. 

без відриву  
від 

виробництва 

Підвищення  кваліфікації 
за тетою «Вивчення 
сучасних підходів та 

методів щодо організації 
та здійснення наукових 

досліджень, 

ознайомлення з порядком 
розробки програм 

специфікації та нових 
підходівбалансування, 
біотехнології кормів, 
розробки генетичних 

маркерів та інноваційних 
технологій»  

Інститут свинарства і АПВ 
НААН України 

180 год. / 6 
кредитів 
ЄКТС 

20.05.2022 – 
20.06.2022рр. 

Посвідчення № 0173 
від 20.06.2022р. 

 

 

без відриву  

від 
виробництва 

Підвищення 

кваліфікації за темою: 
Вивчення  сучасних 

методів щодо 
організації та 
здійснення 

вирощування культур, 
овочів, ознайомлення з 

новітніми 
біотехнологічними 

методами, інноваційні 

особливості 
виробництва 

ТОВ «Агроцентр 2017» 180 год. / 

6 кредитів 
ЄКТС 

08.08.- 

12.09.2022 р. 
Посвідчення №026 

від 12.09.2022р. 



 

інституційна Підвищення 

кваліфікації шляхом 
стажування за темою 

«Розвиток 
професійних 

компетентностей та 
ефективність 
викладання 

навчальних дисциплін 
біотехнологічного 

спрямування» 

Кафедра біології 

продуктивності тварин 
імені академіка О.В. 

Квасницького 
Полтавського 

державного аграрного 
університету 

180 год. / 

6 кредитів 
ЄКТС 

24.10 – 16.12. 

2022р. 

Сертифікат СТ 

00493014/000040-
22.. Реєстраційний 
номер № 040/22 від 

19.12.2022 р. 

 



без відриву  
від 

виробництва 

Підвищення 
кваліфікації у відділі 
фізіології, годівлі та 

розведення 

Інститут свинарства і 
АПВ НААН України 

180 год. / 
6 кредитів 

ЄКТС 

16.01. – 03.03. 
2023 р. 

Сертифікат №0016  
від 03.03.2023р. 

 
заочна / 

навчання в 
магістратурі 

162 «Біотехнології та 
біотехнологія», освітня 

програма 
«Біотехнологія» 

Харківська державна 
зооветеринарна академія 

2700 / 90 2022-2024  



 

 
  



Котова З.Я.,  

старший викладач кафедри 
без відриву  

від 

виробництва 

Підвищення  
кваліфікації за тетою 

«Вивчення сучасних 
підходів та методів 
щодо організації та 

здійснення наукових 
досліджень, 

ознайомлення з 
порядком розробки 
програм специфікації 

та нових 

підходівбалансування, 
біотехнології кормів, 
розробки генетичних 

маркерів та 
інноваційних 
технологій»  

Інститут свинарства і 
АПВ НААН України 

180 год. / 
6 кредитів 

ЄКТС 

20.05.2022 – 
20.06.2022рр. 

Посвідчення № 
0170 від 

20.06.2022р. 

 

без відриву  
від 

виробництва 

Підвищення 
кваліфікації у відділі 
фізіології, годівлі та 

розведення 

Інститут свинарства і 
АПВ НААН України 

180 год. / 
6 кредитів 

ЄКТС 

16.01. – 03.03. 
2023 р. 

Сертифікат №0020  
від 03.03.2023р. 



 

 

 


