
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 22 лютого 2021 року (протокол № 11) 
 

Про визнання результатів підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників 

 

Заслухавши інформацію першого проректора Омельчука С.А. щодо 

експертизи результатів підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників університету, 

Вчена рада вирішила: 

Визнати результати: 

- міжнародного дистанційного стажування на базі Куявського 

університету (Влоцлавек, Польща) як підвищення кваліфікації професору 

кафедри слов’янської філології та світової літератури імені проф. 

О.Мішукова Омельчуку С.А. в обсязі 180 годин (6 кредитів ЄКСТ); 

- міжнародного дистанційного стажування на базі Венеціанського 

університету Ка’Фоскарі (Італія) як підвищення кваліфікації старшій 

викладачці кафедри німецької та романської філології Бандурко З.В. в обсязі 

180 годин (6 кредитів ЄКСТ); 

- підвищення кваліфікації на базі  Київського національного 

педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова  доцентки кафедри 

слов’янської філології та світової літератури імені проф. О.Мішукова 

Горбонос О.В. в обсязі 180 годин (6 кредитів ЄКСТ): модуль власне-

професійної компетентності – 120 годин (4 кредити ЄКСТ), модуль медійно-

професійний – 60 годин (2 кредити ЄКСТ); 

- підвищення кваліфікації на базі   Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна доцентки кафедри географії та екології 

Сараненко І.І. в обсязі 180 годин (6 кредитів ЄКСТ): модуль власне-

професійної компетентності – 120 годин (4 кредити ЄКСТ), модуль медійно-

професійний – 60 годин (2 кредити ЄКСТ);  

- підвищення кваліфікації на базі  Львівського державного 

університету фізичної культури ім. Івана Боберського старшої викладачки 

кафедри фізичної терапії та ерготерапії  Таран І.В. в обсязі 180 годин (6 

кредитів ЄКСТ): модуль власне-професійної компетентності – 120 годин (4 

кредити ЄКСТ), модуль медійно-професійний – 60 годин (2 кредити ЄКСТ); 

- підвищення кваліфікації на базі  Чорноморського державного 

університету імені Петра Могили старшої викладачки кафедри публічного та 

міжнародного права і правоохоронної діяльності Томіліної Ю.Є. в обсязі 180 

годин (6 кредитів ЄКСТ): модуль власне-професійної компетентності – 120 

годин (4 кредити ЄКСТ), модуль медійно-професійний – 60 годин (2 кредити 

ЄКСТ); 

- підвищення кваліфікації на базі  Херсонського національного 

технічного університету старшої викладачки кафедри алгебри, геометрії та 

математичного аналізу Григор’євої В.Б. в обсязі 180 годин (6 кредитів 



ЄКСТ): модуль власне-професійної компетентності – 120 годин (4 кредити 

ЄКСТ), модуль медійно-професійний – 60 годин (2 кредити ЄКСТ). 
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