
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор ІПО 
А.К. Автухов

(підпис)

_________ 20__року

Звіт про підвищення кваліфікації
Прізвище, ім’я, по батькові___ _Онегіна Вікторія Михайлівна__
Науковий ступінь, вчене звання_доктор економічних наук, професор_________
Кафедра, посада_економіки та маркетингу, завідувач кафедри______________
Мета стажування___набуття компетентностей експерта з акредитації освітніх
програм___________________________________________
Найменування суб’єкта підвищення кваліфікації, в якому здійснювалось 
підвищення кваліфікації______ НАЗЯВО - Prometheus_____________

Термінз “_10____” ___09______2019___року по “__05_”___10__2019_року
відповідно до наказу від “__ ” _____ 20 19 року № ___.
Результати___набуття компетентностей експерта з акредитації освітніх
програм____
Впровадження результатів у навчальний процес удосконалення ОНП для ОР 
«магістр» спеціальності 051 Економіка_______________ ______________

Документ, що підтверджує стажування__Сертифікат
https://courses.prometheus.org. ua:18090/cert/13d56e4679734757ab798f3d2e42e42f

від 06.10.2019____НАЗЯВО - Prometheus_______
(назва, серія, номер, дата видачі документа, найменування закладу, що видав документ)

&

НП працівник

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри 
“_17__” __09____2020_ року, протокол № _2_

економіки та маркетингу_

Завідувач кафедри В.М. Онегіна_
(прізвище та ініціали)

https://courses.prometheus.org._ua:18090/cert/13d56e4679734757ab798f3d2e42e42f


Директору інституту післядипломної 
освіти Харківського національного 
технічного університету сільського 
господарства імені Петра Василенка 
Автухову А.К.
_зав. кафедри економіки та маркетингу 
ХНТУСГ ім. Петра Василенка___

(назва посади і структурного підрозділу )
Онегіної Вікторії Михайлівни_____

(П.І.Б.)
телефон:_+380677729157_

КЛОПОТАННЯ ПРО ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

З «_10 » 09 2019__р. по « 05 » 10_____ 2019___р. проходив підвищення
кваліфікації (стажування) в _ НАЗЯВО - Prometheus_________________

(назва суб’єкта підвищення кваліфікації) 
відповідно до програми (індивідуального плану) підвищення кваліфікації.
Отримав документ про проходження підвищення кваліфікації (стажування), № 
https://courses.prometheus.org.ua: 18090/cert/13d56e4679734757ab798f3d2e42e42f 
Prometheus____від 06.10.2019____. За обсягом 3_кредити (годин/ або кредитів ЄКТС).

Прошу:
- розглянути якість виконання програми підвищення кваліфікації, результати 

підвищення кваліфікації, дотримання суб’єктом підвищення кваліфікації умов договору;
- доповісти на черговому засіданні вченої ради про проходження мною підвищення 

кваліфікації (стажування);
- клопотати за мене перед вченою радою щодо прийняття рішення про визнання 

результатів підвищення кваліфікації.

Додатки:
- копія (скан-копія) документу про проходження підвищення кваліфікації (стажування);
- витяг з протоколу засідання кафедри про затвердження звіту про підвищення 
кваліфікації (стажування);
- звіт про проходження підвищення кваліфікації

Дата 20.10.2020 дпис /В.М. Онегіна/

https://courses.prometheus.org.ua

