
 

 

 

ВІДОМОСТІ 

про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес  

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я та 
по батькові 

педагогічного 

працівника 

Найменування 

посади (для осіб, що 

працюють за 

сумісництвом, - місце 

основної роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, який 

закінчив педагогічний 

працівник (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про вищу 

освіту)* 

Категорія, педагогічне звання 
(в разі наявності науковий 

ступінь, шифр і найменування 

наукової спеціальності, тема 

дисертації (серія, номер, дата, 

ким виданий диплом), вчене 

звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

(серія, номер, дата, ким виданий 

атестат) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації педагогічного 

працівника (найменування 

закладу, вид документа, 

тема, дата видачі, кількість 

навчальних  кредитів 

(годин) 

Примітки 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Українська мова  
(за професійним 
спрямуванням) 

Основи 
правознавства 

Верходуб 
Наталія 

Володимирівна 

Викладач Полтавський 
національний 

педагогічний університет 
імені В.Г. Короленка, 

2012, 
спеціальність"Українська 

мова і література",  
кваліфікація філолог, 
викладач української 

мови і літератури 
 

Харківський 
національний 

університет внутрішніх 
справ, 2019, 

Спеціальність «Право» 
освітня програма «Право 

(правозастосування» 
кваліфікація: бакалавр з 

Викладач І категорії ВНЗ Укоопспілки 
"Полтавський 

університет економіки 
і торгівлі", Сертифікат 
ПК 01597997/00926-

2020. Курси за 
акредитованою 

спеціальністю 011 
«Освітні, педагогічні 
науки» за навчальною 

програмою 
«Використання 

віртуального 
навчального 

середовища MOODLE 
в сучасній 

дистанційній освіті, 
28.09.2020, 30 годин 
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права 
Історія та 
культура 
України,  

Історія України 

Делія Оксана 
Вікторівна 

Викладач Полтавський державний 
педагогічний інститут 
імені В.Г. Короленка, 

1996, "Історія і 
географія", кваліфікація 

вчитель історії і 
географії 

Вища категорія. 
Кандидат історичних наук, 

спеціальність: 07.00.01 –  
історія України. Тема 
дисертації: Розвиток 

церковно-історичного 
краєзнавства на Полтавщині 
в другій половині XIX - на 

початку XX століття. 
Диплом кандидата наук ДK 

№ 061994, 06.10.2010, 
Харківський національний 

університет імені В.Н. 
Каразіна 

 
Доцент кафедри управління 

персоналом та економіки 
праці (Атестат доцента 

12ДЦ № 035837, 04.07.2013,  
Атестаційна Колегія 

Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України) 

 
Сертифікат з англійської 

мови (на рівні не нижче В2), 
№ 000379382, 27.12.2018, 

ECL Exam Centre 

ВНЗ Укоопспілки 
"Полтавський 

університет економіки 
і торгівлі". Свідоцтво 

про підвищення 
кваліфікації ПК 

01597997\02013-19. 
«Освітній менеджмент 

у контексті 
формування сучасної 
парадигми освіти ХХІ 

ст.» у галузі знань 
«Управління та 

адміністрування» 
22.11.2019, 150 годин  

 
ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі", Сертифікат 
ПК 01597997/00928-

2020. Курси за 
акредитованою 

спеціальністю 011 
«Освітні, педагогічні 
науки» за навчальною 

програмою 
«Використання 

віртуального 
навчального 

середовища MOODLE 
в сучасній 

дистанційній освіті, 
28.09.2020, 30 годин 
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Обладнання 

підприємств 

торгівлі 

  

Основи 

стандартизації, 

метрології та 

управління 

якістю 

  

Організація і 

технологія 

торговельних 

процесів 

  

Долбілова 

Людмила 

Іванівна 

Викладач  Львівський торгово-

економічний 

інститут,1972, 

спеціальність "Економіка 

торгівлі", кваліфікація 

економіст.  

Педагогічний факультет 

Московського ордена 

Дружби народів 

кооперативного 

інституту Центроспілки, 

1981, спеціальність 

"Викладання предмету 

"Технологія торгових 

процесів", кваліфікація 

викладач кооперативного 

технікуму технології 

торгових процесів 

 

Вища категорія, викладач - 

методист 

ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський 

університет економіки 

і торгівлі», свідоцтво 

ПК №01597997/01529-

19, «Застосування 

інноваційних методів 

навчання на заняттях з 

дисципліни 

«Комерційна 

діяльність», 08.02.2019 

 

ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський 

університет економіки 

і торгівлі», сертифікат 

ПК 01597997\0600-

2020,  

Курси за 

акредитованою 

спеціальністю 076 

«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» за 

навчальною 

програмою 

«Удосконалення 

методики викладання 

та набуття 

професійних, 

педагогічних, 

методичних, 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

психологічних, 

соціально-

економічних, 

комунікативних, 

загальнокультурних 

педагогічних 

компетентностей», 

7.03.2020, 30 годин 

Математика 
(алгебра та 
аналітична 
геометрія) 

 
Вища 

математика 
 

Дорошенко 
Ольга 

Олександрівна 

викладач Полтавський 
національний 

педагогічний університет 
імені В.Г. Короленка, 
2012, Спеціальність: 

Математика, 
Кваліфікація: математика. 

Вчителя математики  
 

Полтавський 
кооперативний технікум 

Полтавської 
облспоживспілки, 2016, 

Спеціальність: 
Бухгалтерський облік  , 

Кваліфікація: молодшого 
спеціаліста з 

бухгалтерського обліку 

Спеціаліст першої категорії ВНЗ Укоопспілки 
"Полтавський 

університет економіки 
і торгівлі", Сертифікат 
ПК 01597997/00933-

2020. Курси за 
акредитованою 

спеціальністю 011 
«Освітні, педагогічні 
науки» за навчальною 

програмою 
«Використання 

віртуального 
навчального 

середовища MOODLE 
в сучасній 

дистанційній освіті», 
28.09.2020, 30 годин 

 

Інформатика 
 

Інформатика і 
комп’ютерна 

техніка 
 

Основи 
електротехніки 

Ільченко 
Людмила 

Анатоліївна 

Викладач Харківський  
політехнічний інститут 
імені В.І.Леніна, 1992, 

спеціальність 
«Інформаційно-

вимірювальна техніка», 
кваліфікація інженер-

електрик. 

Вища категорія, 
викладач-методист 

ВНЗ Укоопспілки 
"Полтавський 

університет економіки 
і торгівлі", Сертифікат 
ПК 01597997/00931-

2020. Курси за 
акредитованою 

спеціальністю 011 
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Електронна 

комерція 
 
 
 

 
Педагогічний факультет 

Полтавського 
університету споживчої 

кооперації України, 2007, 
«Професійне навчання», 
кваліфікація  викладач 

спеціальних дисциплін за  
фахом «Економіка 

підприємства» 

«Освітні, педагогічні 
науки» за навчальною 

програмою 
«Використання 

віртуального 
навчального 

середовища MOODLE 
в сучасній 

дистанційній освіті», 
28.09.2020, 30 годин 

  
ТОВ «Едюкейшнал 
Ера», студія онлайн-

освіти Educational 
Era», сертифікат, 

онлайн-курс «Основи 
веб-розробки (HTML, 

CSS, JavaScript)», 
23.02.2020, 30 годин  

 
ГО "Центр освіти 

дорослих 
Полтавщини", 

Сертифікат, тренінг 
«Інструменти 
фасилітації у 
педагогічній 
діяльності», 

14.01.2020, 8 годин 
 

Полтавський обласний  
інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського, 
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посвідчення ПО 
22518134/0861-18, 

підвищення 
кваліфікації за 

категорією «вчитель 
інформатики», 

22.03.2018. 
 

ТОВ "МЦФ-Україна", 
Сертифікат, 

«Сертифікація: 
підсумки 2019-го та 
плани на 2020-й», 

04.12.2019  

Фізичне 
виховання, 

Фізична 
культура і спорт  

Манжос Юрій 
Дмитрович 

Викладач  Полтавський державний 
педагогічний університет 
ім. В.Г. Короленка, 2007, 
«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 
Фізична культура», 

кваліфікація: вчителя 
фізичної культури і 

валеології, керівника 
спортивних секцій, 

організатора туристичної 
роботи 

Спеціаліст першої категорії ВНЗ Укоопспілки 
"Полтавський 

університет економіки 
і торгівлі", Сертифікат 
ПК 01597997/00933-

2020. Курси за 
акредитованою 

спеціальністю 011 
«Освітні, педагогічні 
науки» за навчальною 

програмою 
«Використання 

віртуального 
навчального 

середовища MOODLE 
в сучасній 

дистанційній освіті», 
28.09.2020, 30 годин 

 
ТОВ "Центр 
Прометеус", 
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сертифікат, онлайн-
курс «Думай інакше: 
Зламай перешкоди на 
шляху до навчання та 

відкрий свій 
прихований 

потенціал», 18.12.2021, 
30 годин 

Основи 
менеджменту 

 
Основи 

маркетингу 
 

Транспортна 
логістика 

 
Комерційна 

логістика 

Нещадим 
Лариса 

Вікторівна 

Викладач Полтавська державна 
аграрна академія, 2005, 

спеціальність 
«Менеджмент 
організацій», 

кваліфікація магістр з 
менеджменту 

Вища категорія ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський 

університет економіки 
і торгівлі», сертифікат 
ПК 01597997/00934-

2020, Курси за 
акредитованою 

спеціальністю 011 
«Освітні, педагогічні 
науки» за навчальною 

програмою 
«Використання 

віртуального 
навчального 

середовища MOODLE 
в сучасній 

дистанційній освіті, 
28.09.2020, 30 годин 

 
ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський 
університет економіки 
і торгівлі», сертифікат 

ПК 01597997\0601-
2020, Курси за 
акредитованою 

спеціальністю 076 
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«Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність» за 
навчальною 
програмою 

«Удосконалення 
методики викладання 

та набуття 
професійних, 
педагогічних, 
методичних, 

психологічних, 
соціально-

економічних, 
комунікативних, 

загальнокультурних 
педагогічних 

компетентностей», 
07.03.2020, 30 годин 

 
ТОВ «Едюкейшнал 
Ера», студія онлайн-
освіти «Educational 
Era», сертифікат, 
онлайн-курс «Про 
дистанційний та 

змішаний формати 
навчання» для 

педагогів та керівників 
закладів ПТО, 

27.09.2020, 30 годин. 
 

ТОВ «Едюкейшнал 
Ера», студія онлайн-

освіти Educational 
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Era», сертифікат,  
онлайн-курс 

«Оцінювання без 
знецінювання» 

(включає інклюзію) 
для педагогів, 

30.11.2021, 30 годин 

Основи охорони 

праці 

Огуй Світлана 

Володимирівна 

Викладач  Полтавський державний 

педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка, 

2001, «Педагогіка і 

методика середньої 

освіти, трудове навчання 

(обслуговуюча праця) 

прикладна і технічна 

творчість», кваліфікація: 

вчителя трудового 

навчання (обслуговуюча 

праця), прикладної і 

технічної творчості, 

креслення і безпеки 

життєдіяльності 

 

Київський торговельно-

економічний інститут, 

1997, спеціальність 

«Технологія і організація 

громадського 

харчування», 

кваліфікація інженер-

технолог 

Вища категорія, викладач-

методист 

2017 – 2021 аспірант 
Полтавського 
національного 
педагогічного 

університету імені 
В.Г.Короленка (наказ 
№ 27-А від 07.08.2017 
р.). Захист дисертації 

доктора філософії 
18.01.2022 

 

ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський 

університет економіки 

і торгівлі», свідоцтво 

ПК № 01597997/01552-

19, «Застосування 

інноваційних методів 

навчання з фахових 

дисципліни 

спеціальності 241 

«Готельно-ресторанна 

справа», 08.02.2019 

 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 
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університет економіки 

і торгівлі", Сертифікат 

ПК 01597997/00935-

2020. Курси за 

акредитованою 

спеціальністю 011 

«Освітні, педагогічні 

науки» за навчальною 

програмою 

«Використання 

віртуального 

навчального 

середовища MOODLE 

в сучасній 

дистанційній освіті 

(Основи безпеки 

життєдіяльності та 

охорони праці)», 

28.09.2020, 30 годин 

Інформатика 
 

Інформатика і 
комп’ютерна 

техніка 
 

Ольховський 
Віктор 

Олександрович 

викладач Полтавське вище 
командне училище 

зв'язку, 1984, 
Спеціальність: Командна 

радіозв'язку, Кваліфікація: 
Офіцер з вищою 

військовою спеціальною 
освітою, інженер по 
експлуатації засобів 

радіозв'язку 

Вища категорія 
Кандидат технічних наук, 
спеціальність 20.02.12 – 
військова кібернетика, 
системи управління та 

зв'язок, диплом кандидата 
наук ДK № 019065, 

11.06.2003, Військовий 
інститут телекомунікацій 

та інформатизації 
Національного технічного 

університету України 
"Київський політехнічний 

інститут" Міністерства 

ВНЗ Укоопспілки 
"Полтавський 

університет економіки 
і торгівлі", 

Міжгалузевий інститут 
підвищення 

кваліфікації та 
перепідготовки 

спеціалістів. 
Сертифікат про 

підвищення 
кваліфікації ПК 

015979970/00400-2021, 
"Використання 
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оборони України інформаційно-
комунікативних та 

цифрових 
компетентностей на 
прикладі дисципліни 

"Інженерія 
програмного 

забезпечення",  
19.04.2021, 30 годин 

Вища 
математика  

 
Фізика і 

астрономія 
 

Інформатика і 
комп’ютерна 

техніка  

Омелян 
Олександр 

Миколайович 

Викладач Полтавський державний 
педагогічний інститут ім. 

В.Г. Короленка, 1996, 
Спеціальність 

«Математика і фізика», 
кваліфікація: учитель 
математики і фізики 

Вища категорія 
 

Кандидат фізико-
математичних наук,, 

спеціальність 01.01.02 - 
диференціальні рівняння. 

Тема дисертації:  
Симетрійні властивості та 
точні розв'язки нелінійних 

рівнянь параболічного типу. 
Диплом кандидата наук ДК  

№ 064618, 22.12.2010, 
Інститут математики 

Національної академії наук 
України 

Полтавський обласний 
інститут 

післядипломної 
педагогічної освіти ім. 

М. В. 
Остроградського, 

Сертифікат № 00704, 
"Сучасні технології 
навчання і методики 

викладання дисциплін 
у закладах фахової 

передвищої освіти", 
04.04.2020, 30 годин  

 
Полтавський 
національний 
педагогічний 

університет імені В.Г. 
Короленка, Сертифікат 

№ 01-69/16, 
стажування, 

28.02.2020, 60 годин 

 

Товарознавство 

  

Комерційна 

Полтава Яніна 

Олександрівна  

Викладач Полтавський університет 

споживчої кооперації 

України, 2005, 

Спеціаліст І категорії ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки 

і торгівлі", Сертифікат 
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діяльність 

 

Комерційна 

логістика 

  

  

 

Спеціальність 

«Товарознавство та 

комерційна», 

кваліфікація магістр з 

товарознавства та 

комерційної діяльності  

ПК 01597997/00937-

2020. Курси за 

акредитованою 

спеціальністю 011 

«Освітні, педагогічні 

науки» за навчальною 

програмою 

«Використання 

віртуального 

навчального 

середовища MOODLE 

в сучасній 

дистанційній освіті 

(Логістика)», 

28.09.2020, 30 годин 

 

ТОВ "Всеосвіта", 

Свідоцтво EL 052264, 

«Сучасні проблеми 

адаптації та 

соціалізації 

особистості», 

09.01.2020, 36 годин 

 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки 

і торгівлі", Сертифікат 

ПК 01597997\01067-

2021 

«Вдосконалення 

майстерності 
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викладача при 

застосуванні 

інтерактивних методів 

навчання» 

(«Підприємництво та 

комерційна 

логістика»), 

17.12.2021, 30 годин 

Екологія, 
безпека 

життєдіяльності 
та охорона праці  

 
Фізика і 

астрономія  
 

Рогова Наталія 
Юріївна  

викладач Полтавський державний 
педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка, 
2001, Спеціальність: 

Педагогіка і методика 
середньої освіти, 

математика і фізика, 
Кваліфікація: вчителя 
математики, фізики, 
астрономії і безпеки 

життєдіяльності 

Спеціаліст другої категорії ВНЗ Укоопспілки 
"Полтавський 

університет економіки 
і торгівлі", Сертифікат 
ПК 01597997/00933-

2020. Курси за 
акредитованою 

спеціальністю 011 
«Освітні, педагогічні 
науки» за навчальною 

програмою 
«Використання 

віртуального 
навчального 

середовища MOODLE 
в сучасній 

дистанційній освіті», 
28.09.2020, 30 годин 

 
ТОВ "На урок", 

Свідоцтво К35-68275, 
19.08.2020, 13 годин 

 
Полтавський обласний 

інститут 
післядипломної 
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педагогічної освіти 
імені М. В. 

Остроградського, 
Свідоцтво про 

підвищення 
кваліфікації ПО 

22518134/2230-19, 
29.05.2019, 108 годин 

 
Полтавський обласний 

інститут 
післядипломної 

педагогічної освіти 
імені М. В. 

Остроградського, 
Свідоцтво про 

підвищення 
кваліфікації ПО 

22518134/3649-18, 
26.09.2018, 108 годин 

Інформатика і 
комп’ютерна 

техніка 
 

Інформаційні 
системи і 
технології  

обліку 

Сагалакова 
Ольга 

Геннадіївна 

викладач Полтавський державний 
педагогічний університет 
ім. В.Г. Короленка, 2004, 

Спеціальність: 
Інформатика. Мова і 

література (англійська), 
Кваліфікація: вчителя 

інформатики, англійської 
мови і зарубіжної 

літератури 

Вища категорія ВНЗ Укоопспілки 
"Полтавський 

університет економіки 
і торгівлі", 

Міжгалузевий інститут 
підвищення 

кваліфікації та 
перепідготовки 

спеціалістів, 
Сертифікат про 

підвищення 
кваліфікації ПК 

015979970/00401-2021, 
"Використання 
інформаційно-
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комунікативних та 
цифрових 

компетентностей на 
прикладі дисципліни 

"Інженерія 
програмного 

забезпечення",   
19.04.2021, 30 годин 

Іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням) 

Сліпченко 
Лариса 

Борисівна  

Викладач. 
Українська 

медична 
стоматологічна 

академія, доцент 
кафедри іноземних 
мов з латинською 

мовою та 
медичною 

термінологією 

Житомирський державний 
педагогічний університет 
імені Івана Франка, 2000, 

спеціальність «Англійська 
і німецька мова та 

література, переклад», 
кваліфікація вчитель 

англійської і німецької 
мов та зарубіжної 

літератури, перекладач. 

Вища категорія. 
Кандидат педагогічних наук, 

спеціальність 13.00.02 - 
теорія та методика навчання 

(германські мови). Тема 
дисертації: Методика 

формування професійно 
орієнтованої компетентності 
в англомовному діалогічному 
мовленні майбутніх фахівців 

з міжнародної економіки. 
Диплом кандидата наук ДK 

 № 024368, 23.09.2014, 
Київський національний 

лінгвістичний університет 
 

 Доцент кафедри 
міжнародного туризму та 

мовної підготовки (Атестат 
доцента 12ДЦ № 046094, 
25.02.2016, Атестаційна 

Колегія Міністерства освіти 
і науки України) 

 
Сертифікат з англійської 

мови (на рівні не нижче В2), 
№ 000348302, 16.06.2020, 

ECL Exam Centre 
Universal Test. 

Certificate of attainment 
in modern languages. 

Level C1.  
16.06.2020 

 
Кременчуцький 
національний 

університет імені 
Михайла 

Остроградського, 
свідоцтво СПК 849838, 

28.02.2018 
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ECL Exam Centre 

Бухгалтерський 
облік 

 
Фінансовий 

облік 
 

Економічний 
аналіз 

 
Статистика 

Соболь Ганна 
Олегівна 

викладач Полтавський 
кооперативний інститут, 

2000 р., спеціальність 
«Облік і аудит», 

кваліфікація економіста 

Вища категорія. 
Кандидат економічних наук, 

спеціальність 08.00.09 – 
бухгалтерський облік, аналіз 

та аудит (за видами 
економічної діяльності). Тема 

дисертації: Організація і 
методика управлінського 

обліку витрат. 
Диплом кандидата наук ДK 

 № 051202, 28.04.2009, 
Державна академія 

статистики, обліку та аудиту 
Держкомстату України 

 
 Доцент кафедри 

бухгалтерського обліку і 
аудиту (Атестат доцента 

12ДЦ № 040277, 31.10.2014, 
Атестаційна Колегія 

Міністерства освіти і науки 
України) 

ВНЗ Укоопспілки 
"Полтавський 

університет економіки 
і торгівлі". Свідоцтво 

про підвищення 
кваліфікації ПК 

01597997\02014-19. 
«Освітній менеджмент 

у контексті 
формування сучасної 
парадигми освіти ХХІ 

ст.» у галузі знань 
«Управління та 

адміністрування» 
22.11.2019, 150 годин  

 
Центр розвитку 

кадрового потенціалу 
навчального закладу. 
Сумський державний 

університет, Свідоцтво 
про підвищення 

кваліфікації ПК № 
05408289/0514-20. 

Організація 
дистанційного 

навчання в закладах 
освіти з 

використанням 
навчальної платформи 

Moodle,  25.05.2020. 
 

ВНЗ Укоопспілки 
"Полтавський 
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університет економіки 
і торгівлі", Сертифікат 
ПК 01597997/00939-

2020. Курси за 
акредитованою 

спеціальністю 011 
«Освітні, педагогічні 
науки» за навчальною 

програмою 
«Використання 

віртуального 
навчального 

середовища MOODLE 
в сучасній 

дистанційній освіті, 
28.09.2020, 30 годин 

 
House of Europe, 

Сертифікат, «Digital 
Lab для освітян. 

Інклюзивна освіта», 
27.06.2021, 22 години 

Товарознавство  

 

Основи екології 

та безпеки 

товарів 

народного 

споживання 

 

Основи 

кооперації 

 

Ступарь 

Наталія 

Олександрівна  

Викладач Полтавський 

кооперативний інститут, 

1988, "Товарознавство і 

організація торгівлі 

продовольчими 

товарами", кваліфікація 

товарознавець вищої 

кваліфікації. 

 

Полтавський державний 

сільськогосподарський 

Вища категорія, викладач - 

методист 

ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський 

університет економіки 

і торгівлі», свідоцтво 

ПК №01597997/01530-

19, «Упровадження 

інноваційних 

технологій при 

викладанні дисципліни 

«Товарознавство», 

08.02.2019 
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Основи 

біржової 

діяльності 

 

інститут, 2000, "Облік і 

аудит", кваліфікація 

економіст-бухгалтер 

 

Педагогічний факультет 

Полтавського 

університету споживчої 

кооперації України, 

2004, "Професійне 

навчання", кваліфікація 

викладач спеціальних 

дисциплін за фахом 

"Товарознавство та 

комерційна діяльність" 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки 

і торгівлі", Сертифікат 

ПК 01597997/00942-

2020. Курси за 

акредитованою 

спеціальністю 011 

«Освітні, педагогічні 

науки» за навчальною 

програмою 

«Використання 

віртуального 

навчального 

середовища MOODLE 

в сучасній 

дистанційній освіті, 

28.09.2020, 30 годин 

 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки 

і торгівлі", 

Сертифікат ПК 

01597997\00996-2021,  

 «Інноваційні 

технології організації 

змішаного та 

дистанційного 

навчання», 19.11.2021, 

30 годин 
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Економічна 
теорія 

 
 

Соціологія 
 

Основи 
кооперації 

Трауцька Ольга 
Василівна 

Викладач Полтавський державний  
педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка, 
2001, 

«Педагогіка і методика 
середньої освіти, історія 

та основи економіки» 
кваліфікація вчитель 

історії та основ 
економіки 

Вища категорія, викладач-
методист 

ВНЗ Укоопспілки 
"Полтавський 

університет економіки 
і торгівлі", Сертифікат 
ПК 01597997/00943-

2020. Курси за 
акредитованою 

спеціальністю 011 
«Освітні, педагогічні 
науки» за навчальною 

програмою 
«Використання 

віртуального 
навчального 

середовища MOODLE 
в сучасній 

дистанційній освіті, 
28.09.2020, 30 годин 

 

Основи 

торговельного 

підприємництва  

  

Економіка 

торговельного 

підприємства 

  

Фінанси, гроші і 

кредит 

Туманцова 

Олена 

Валеріївна  

Викладач Полтавський інститут 

економіки і права 

вищого навчального 

закладу "Відкритий 

міжнародний університет 

розвитку людини 

"Україна", 2004, 

Спеціальність «Облік і 

аудит», кваліфікація: 

спеціаліст з обліку і 

аудиту 

 

Полтавський інститут 

економіки і права 

вищого навчального 

Вища категорія, викладач-

методист 

Полтавський 

національний 

технічний університет 

імені Юрія 

Кондратюка, 

Посвідчення №154/19, 

Атестація щодо 

володіння державною 

мовою, 11.09.2019 

 

ВНЗ Укоопспілки 

"Полтавський 

університет економіки 

і торгівлі", Сертифікат 

ПК 01597997/00944-
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закладу "Відкритий 

міжнародний університет 

розвитку людини 

"Україна", 2010, 

Спеціальність 

«Фiнанси», кваліфікація 

магістра з фінансів 

 

Полтавський інститут 

економіки і права 

вищого навчального 

закладу Відкритий 

міжнародний університет 

розвитку людини 

"Україна", 2019, 

Спеціальність 

«Соціальна робота», 

кваліфікація: магістр із 

соціальної роботи 

 

2020. Курси за 

акредитованою 

спеціальністю 011 

«Освітні, педагогічні 

науки» за навчальною 

програмою 

«Використання 

віртуального 

навчального 

середовища MOODLE 

в сучасній 

дистанційній освіті, 

28.09.2020, 30 годин 

 

ТОВ «Амбрелла С», 

Довідка про 

проходження 

стажування в межах 

спеціальностей 071 

Фінанси, банківська 

справа та страхування, 

072 Облік та 

оподаткування 

17.12.2021, 30 годин 

Основи 
філософських 

знань 
 

Основи 

психології та 

етика бізнесу 
 

Усанов  
Ігор Вікторович  

Викладач, ВНЗ 
Укоопспілки 
"Полтавський 
університет 
економіки і 
торгівлі",  

доцент кафедри 
педагогіки та 

Полтавський державний 
педагогічний інститут 
імені  В.Г. Короленка, 

1993, спеціальність 
"Історія ", кваліфікація 

учитель історії.  
 

Вища категорія. 
 

Кандидат філософських 
наук, спеціальність 

09.00.04 – філософська 
антропологія, філософія 

культури. Тема дисертації: 
Топологія душевного 

Полтавський 
національний 
педагогічний 

університет ім.В.Г. 
Короленка, 

посвідчення № 72/01-
60/31, 25.06.2018   
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суспільних наук простору особистості. 
Диплом кандидата наук ДK 

 № 033646, 13.04.2006, 
Харківський національний 

університет ім. В. Н. 
Каразіна 

 
Доцент кафедри філософії 
(Атестат доцента 12ДЦ № 

022613, 19.02.2009, 
Міністерство освіти і 

науки)  

 

  
 

 

 

  


