
 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада, 

науковий 

ступінь, звання 

Місце проходження, терміни проходження Кількість 

годин 

(кредитів 

ЄКТС) 

Документ, що підтверджує 

підвищення кваліфікації 

(стажування) 

 Заярнюк 

Олексій 

Васильович 

доцент кафедри 

економіки, 

менеджменту та 

комерційної 

діяльності 

   

1.   Кіровоградська регіональна торгово-промислова 

палата, 2017 р. Тема: «Соціальна відповідальність 

бізнесу як чинник забезпечення сталого 

економічного розвитку». З 30.08.2017 по 25.09.2017 

р. 

 Довідка №1105-3/18/571 від 

01.11.2017 р. 

2.   3-day qualification enhancement training program 

organized and delivered by experts of the Mapololska 

School of Public Administration, Kracow University of 

Economics, within the framework of the USAID project 

«Decentralization Brings Better Results and 

Effectiveness» (DOBRE) in Kropyvnytskii.  

 Certificate NR 1734/MSAP/2018. 

26-28 of March 2018. 

3.   A short-term qualification improvement program in the 

format of the Dissemination Workshop organized by 

experts of the Mapololska School of Public 

Administration, Cracow University of Economics, within 

the framework of the USAID project «Decentralization 

Offering Better Results and Efficiency» (DOBRE) in 

Kropyvnytskii on the basis of the Central Ukrainian 

National Technical University. 21-23 of June 2018. 

  

4.   Національний університет біоресурсів і 

природокористування, економічний факультет, 

кафедра біржової діяльності і торгівлі, Аграрна 

біржа, Українська міжбанківська валютна біржа. 

96 годин 

(3 

кредити 

ЄКТС) 

Свідоцтво №002 



Свідоцтво №002 про проходження навчально-

практичних курсів з підготовки фахівців у сфері 

біржового ринку «Біржова діяльність і торгівля» 

(виробниче стажування). 3-9 червня 2019 р. 

5.   Програма стажування «European innovative 

approaches to research in economics and management». 

University of Humanities and Economics in Lodz, 

Poland. Internship program: 80 contact hours workshops, 

40 individual work hours, 60 distance work hours.  

180 

годин (6 

кредитів 

ЄКТС) 

Certificate №018-01/2020. 13-24 

of January 2020 

6.   International skills development (the webinar) on the 

theme «The cloud storage service for the online studying 

on the example of the ZOOM platform». Workload of 

the international skills development is 1.5 ECTS credits 

(45 hours): 12 hours from them are lecture, 20 hours 

from them are practical, 13 hours from them are 

independent work in the following disciplines: Logistics; 

Regional and Administrative Management; Quality 

Management. 10-17 of August, 2020 (Lublin, Republic 

of Poland). 

45 годин 

(1.5 

кредиту 

ЄКТС) 

Certificate ES №0264/2020 

17.08.2020. 

7.   Підвищення кваліфікації за темою «Інклюзія з нуля». 

ГО «Платформа підвищення кваліфікації». 18-19 

квітня 2021 р. 

15 

годин/0,5 

кредиту 

ЄКТС. 

Сертифікат №435982026198 

8.   Диплом магістра М20 №069955 від 28.02.2020 року, 

виданий Класичним приватним університетом, 

професійна кваліфікація – перекладач і викладач 

англійської та німецької мов. 

 Диплом М20 №069955 

9.   Онлайн тренінг «Експерт з акредитації освітніх 

програм». Національне агентство із забезпечення 

якості освітніх програм. 

 Сертифікат 

https://courses.prometheus.org.ua: 

18090/cert/7995dc26c988417 

cb53b6e1c474b9c1e 

 

https://courses.prometheus.org.ua/

