МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАКАЗ
09.02.2021 р.

№ 21
м. Вінниця

[Про роботу Семінару ]
підвищення педагогічної
майстерності у 2020-2021 н. р.
У 2020-2021 н. р. в університеті продовжував роботу Семінар підвищення педагогічної майстерності. Семінар працював з 1 листопада 2020 р.
по 29 грудня 2020 р. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників відбувалось на підставі таких документів, як Порядок
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р.
№ 800, та Положення про підвищення кваліфікації та стажування
педагогічних і науково-педагогічних працівників Вінницького національного
технічного університету.
Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних
працівників ВНТУ відбувалося за програмою «Розвиток професійнопедагогічної компетентності викладачів Вінницького національного
технічного університету» на 2020-2021 н.р.». МОДУЛЬ 2. «Риторика:
формула успіху» ( 30 год – 1 кредит). Керівник – к.пед.н., доц. Залюбівська О. Б.
Навчалося 10 викладачі. Всі слухачі виконали узагальнюючу випускну
роботу.
Підсумки навчання викладачів за вищезазначеною освітньою
програмою професійного розвитку (підвищення кваліфікацій) підвела
експертна комісія у складі:
голова — Лисенко Г. Л., директор Головного центру організації та
методичного забезпечення навчання, к.т.н., професор;
члени:
– Тужанський С. Є., заступник директора Головного центру організації
та методичного забезпечення навчання, к.т.н., доцент;

– Залюбівська О. Б., к.пед.н., доцент кафедри філософії та гумані-тарних
наук;
– Громова Л. П., завідувачка навчально-методичного відділу, к.іст.н.,
доцент.
З метою подальшого підвищення рівня педагогічної майстерності
викладачів університету та на підставі висновків експертної комісії
НАКАЗУЮ:
1. Видати свідоцтво про підвищення кваліфікації викладачам, які пройшли
навчання за освітньою програмою професійного розвитку (підвищення
кваліфікації) «Розвиток професійно-педагогічної компетентності викладачів
Вінницького національного технічного університету. МОДУЛЬ 2. «Риторика:
формула успіху» ( 30 год – 1 кредит).
– Бурєннікову Юрію Анатолійовичу, к.т.н., професору кафедри ТАМ;
– Бурєнніковій Наталії Вікторівні, д.е.н., професору кафедри ЕПВМ;
– Денисюк Аллі Василівні, асистенту кафедри ПЗ;
– Денисюк Світлані Георгіївні, д.політ.н., професору кафедри СПН;
– Косарук Олені Миколаївні, к.пед.н., ст. викладачеві кафедри ІНВ;
– Магас Людмилі Миколаївні, викладачеві кафедри ІМ;
– Пономаренко Аллі Борисівні, к.і.н., доценту кафедри СПН;
– Ратушняку Георгію Сергійовичу, к.т.н., професору кафедри ІСБ;
– Сідлецькій Тетяні Іванівні, канд.мистецтвознавства, доценту кафедри
СПН;
– Снігуру Анатолію Васильовичу, к.т.н., доценту кафедри ОТ.
2. Завідувачам кафедр довести наказ до відома всього професорськовикладацького складу.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора з
науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його
науково-методичного забезпечення Васілевського О. М.
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