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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
кандидат історичних наук, старший 

викладач кафедри технологій навчання, 
охорони праці та дизайну Білоцерківського 
інституту неперервної професійної освіти. 
 

WORKING SKILLS  

(РОБОЧІ НАВИЧКИ, УМІННЯ) 

Soft skills - постановка цілей, лідерство, 
мотивація, емоційний інтелект, комунікація, 
прийняття рішень, планування, управління 
конфліктами, критичне мислення, креативність, 
опірність стресам. 

Цифрові (digital & data skills) - здатність до 
пошуку, збирання та  опрацювання інформації;  
уміння  користуватись  послугами Інтернет-служб, 

робота з операційними системами (Windows), 
ефективне використання прикладних програм 
загального призначення, баз даних, Е-підручників, 
словників.  

 

   
 
 
 
 

  E-mail: 
artyomdacenko@gmail.com  

   Фейсбук: 

 

 Адреса: 
М.Біла Церква, вул. 

Леваневського 
 
 

  Телефон 
 

 

  
 

ДОСВІД РОБОТИ 

Стаж роботи: стаж педагогічної та науково-

педагогічної роботи становить 19 років. З 2000 по 2010рр. 

працював на посаді викладача соціальних дисциплін у 

Донецькому індустріально-педагогічному технікумі коледжі 

будівництва та архітектури, Донецькому інституті 

автомобільного транспорту, Донецькому інституті 

психології та підприємництва. З січня 2011 р. – старший 

викладач Інституту післядипломної освіти інженерно-

педагогічних працівників, з вересня 2016 р. по січень 2020 р. 

- виконуючий обов’язки завідувача кафедри технологій 

навчання, охорони праці та дизайну Білоцерківського 

інституту неперервної професійної освіти. 
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ОСВІТА 

1995-2000 рр. – Донецький національний університет, 

спеціальність «Історія України» 

2002-2005 рр. – аспірантура Донецького національного 

університету, спеціальність «Історія» 
 

ПУБЛІКАЦІЇ 

Автор 11 методичних видань за профілем діяльності 

кафедри для педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, понад 40 

наукових публікацій, в тому числі 8 фахових, а 3 – у 

закордонних виданнях. Має свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір. 

 

ПРОФЕСІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ 

• підвищення  кваліфікації за категорією 

«Науково-педагогічні працівники ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації» від 06.11.2015р.(Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації категорії «Науково-педагогічні 

працівники ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації» 12 СПВ 142941 

від 06.11.2015 р.); 

• підвищення  кваліфікації з охорони праці для  

викладачів охорони праці ВНЗ (Посвідчення про 

навчання в ДП «Головний навчально-методичний центр 

Держпраці» за програмою для викладачів з охорони 

праці ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації № 123-18-5 від 

06.04.2018 р.); 

підвищення  кваліфікації за категорією «Викладачі-

тьютори (організатори) дистанційного навчання» 

(Посвідчення СП 35830447/3370-19 № 3371/19ц. Від 

22.11.2019р.) 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ 

 

✓ Відповідальність, 

✓ працелюбність, 

✓ самокритичність, 

✓ цілеспрямованість, 

✓ пунктуальність, 

✓ повага до думки і 

      власної позиції  

      оточуючих,  

✓ творчий підхід, 

✓ робота на якісний  

      результат. 

✓ відкритість новому 

      соціально- 

      комунікативному 

      досвіду. 
 

 

 

 

 

 

МОВИ 

(РІВЕНЬ 

ВОЛОДІННЯ) 

 
✓ українська (є носієм), 

✓ російська (є носієм), 

✓ англійська (читаю  

        та можу розмовляти), 

✓ польська (читаю та  

        можу розмовляти) 
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ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ  

Протягом всього часу роботи  на кафедрі з 2011 р. 
викладав на курсах підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти курси «Економіко-правові питання діяльності 
педагогічних працівників», «Загальні питання охорони 
праці та БЖД», «Інформаційно-комунікаційні технології, 
захист інформації та інтелектуальна власність». Даценко 
А.С. є розробником спеціальних курсів «Адаптація 
законодавства України з охорони праці до європейських 
норм», «Сучасні стандарти охорони праці в закладі 
професійної (професійно-технічної) освіти», 
«Інтелектуальна власність у трудових відносинах 
педагогічних працівників закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти», «Екологічні аспекти 
сталого розвитку». 

Як виконуючий обов’язки завідувача кафедри ТНОП 
та Д тривалий час керував виконанням НДР з теми  
«Розвиток інформаційної компетентності педагогічних 
працівників професійних навчальних закладів засобами 
інформаційно-комунікаційних технологій». 

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

• Участь у міжнародних конференціях та форумах: 

• Міжнародна online-конференція «Системное мышление: педагогические 
условия, технологии формирования, методы развития», яка проводилася в м.Тараз, 
Жамбильскої області, республіка Казахстан  10 жовтня 2017 року 

• ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Психолого-педагогічні 
аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти» в м.Біла Церква (Україна), 
29 листопада 2018 р.  

• ХХХІІІ Міжнародна спеціалізована виставка «Освіта та кар'єра — день студента 
2019», «Освіта за кордоном». Проведення семінару-практикуму «Використання 
хмарних технологій в освіті» 15 листопада 2019 року, м.Київ. 

• V Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Психолого-педагогічні 
аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти» в м.Біла Церква (Україна), 
27 листопада 2019 р.  

 

 

 

 

 

Хобі 
 

✓ подорожі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


