
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАКАЗ 
 

«04» жовтня  2022 р.             м. Івано-Франківськ                                  № 499-Д   
  

 
 
 
Про затвердження Плану-графіка підвищення  
кваліфікації науково-едагогічних працівників  
університету на 2022/2023 н. р. 
 
 

 
Відповідно до наказу Міністерства науки i освіти України від                                          

30 жовтня 2020 року № 1341 «Про затвердження Методичних рекомендацій для 
професійного розвитку науково-педагогічних працівників», Положення про 
підвищення кваліфікації науково- педагогічних i педагогічних працівників 
Херсонського державного університету та про приймання на підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних i педагогічних працівників з інших закладів 
освіти, затвердженого наказом ректора від 03 жовтня 2019 року № 771-Д, з метою 
ефективної організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
університету у 2022/2023 навчальному році та на підставі рішення вченої ради 
(протокол від 26 вересня 2022 року № 2) 
  
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити План-графік підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників ХДУ на 2022/23 навчальний рік (додаток). 

2. Завідувачам кафедр: 
1) не пізніше ніж за місяць до початку підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників розглянути питання направлення на засіданнях кафедр; 
2) протягом місяця з дня завершення підвищення кваліфікації розглянути 

результати i схвалити їx на засіданнях кафедр. 
3. Науково-педагогічним працівникам, зазначених у додатку: 
1) подавати у відділ по роботі з обдарованою молоддю документи (заяву, 

витяг з протоколу засідання кафедри, проєкт направлення, індивідуальну 
програму) не пізніше ніж за два тижні до початку підвищення кваліфікації; 

2) протягом 10 днів після завершення підвищення кваліфікації подати 
результати завідувачеві кафедри для розгляду на черговому засіданні кафедри; 

3) протягом місяця після завершення підвищення кваліфікації подати до 
відділу по роботі з обдарованою молоддю звіт, копію документа про підвищення 
кваліфікації для оформлення клопотання перед вченою радою університету 
про визнання результатів. 

4. Керівниці відділу про роботі з обдарованою молоддю Юріній Ю.М.: 
1) розмістити інформацію про План-графік підвищення кваліфікації 

науково- педагогічних працівників згідно з додатком  на офіційному вебсайті 
університету (у розділі «Наукова діяльність», папка «Підвищення 
кваліфікації») протягом 5 робочих днів з дня підписання цього наказу; 



2) здійснювати організаційно-методичний супровід підвищення 
кваліфікації науково- педагогічних працівників. 

5. Контроль за виконанням покласти на першого проректора Омельчука С.А. 
 

 

 

 

Ректор                                                       Олександр СПІВАКОВСЬКИЙ  

 

 

 

 

 

Сергій Омельчук  

Володимир Олексенко  

Наталія Воропай  

Юлія Юріна 

 

 

 

   

 

Ознайомити: першого проректора, проректорів, деканів факультетів, 

завідувачів кафедр, відділ по роботі з обдарованою молоддю, відділ кадрів 



 

 
 

 

План-графік 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
на 2022/2023 навчальний рік 

 
Підвищення кваліфікації в межах України 

№пор. Прізвище, ім'я, 
по батькові 

HПП 

Посада Назва 
програми (a6o тема) 

ПK 

Установа, місто Договір від 

« »

 20__. 

№ 

Рейтингова 
позиція 3BO в 

консолідова-
ному рейтингу 
httr://ru.osvita 
.ua/vnz/rating/ 

51741/ 

Форма Вид Обсяг 

ПK (у 
кредитах 
ЄKTC) 

1.  Адвокатова Надія 

Олександрівна 

   

  

   

 

доцентка 

кафедри 

економіки, 

менеджменту та 

адміністрування 

Менеджмент 

SMART-

трансформаційних 

процесів  

діяльності 

підприємств 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника, 

м. Івано-Франківськ 

від 31.05.2022 

№ 12 ст/22 

23 дистанційна підвищення 

кваліфікації

  

180/6  

 

2.  Бабаніна Інна 

Олександрівна 

  

   

викладачка 

кафедри 

спеціальної 

освіти 

Психолого-

педагогічний 

супровід дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

ДЗ 

«Південноукраїнський 

національний 

педагогічний 

університет імені К.Д. 

Ушинського», 

м. Одеса 

від 06.10.2014 

№ 03-25 

83-84 дистанційна 

  

підвищення 

кваліфікації 

180/6 



3.  Білоусенко Інна 

Валеріївна 

  

старша 

викладачка 

кафедри 

хореографічного 

мистецтва 

Інноваційні 

методи 

викладання 

фахових 

хореографічних 

дисциплін 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника, 

м. Івано-Франківськ  

від 31.05.2022 

№ 12 ст/22 

23 

 

дистанційна підвищення 

кваліфікації 

180/6 

4.  Бірюкова Тетяна 

Вікторівна 

викладачка 

кафедри 

фізичної терапії 

та ерготерапії 

Відновлення 

здоров’я людей 

різних вікових груп 

шляхом фізичної 

терапії та 

ерготерапії, 

застосування 

новітніх засобів 

оздоровлення 

Сумський державний 

університет 

від 26.04.2018 

б/н 

11-12 дистанційна підвищення 

кваліфікації 

180/6 

5.  Бондаренко Лідія 

Григорівна 

  

доцентка 

кафедри 

української і 

слов’янської 

філології та 

журналістики 

Введення здобутків 

сучасного 

літературознавства 

у практику 

літературної освіти 

Університет Григорія 

Сковороди в 

Переяславі 

від 08.02.2019 

№ 03-26/3 

217 дистанційна 

  

підвищення 

кваліфікації 

180/6 

6.  Васильєва Наталя 

Олегівна 

доцентка 

кафедри 

фізичної терапії 

та ерготерапії 

Інноваційні 

технології фізичної 

терапії та 

ерготерапії 

неповносправних 

осіб 

Сумський державний 

університет  

   

   

  

від 26.04.2018 

б/н 

11-12 дистанційна підвищення 

кваліфікації 

180/6 



7.  Воробйова Алла 

Вікторівна 

    

 

доцентка 

кафедри 

англійської 

філології та 

світової 

літератури імені 

проф. Олега 

Мішукова 

Інноваційні 

технології мовної 

підготовки 

студентів ЗВО 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника  

від 31.05.2022 

№ 12 ст/22 

23 дистанційна 

  

підвищення 

кваліфікації 

180/60 
3.10 - 14.11  

8.  Галіченко Максим 

Олександрович

  

   

доцент кафедри 

філософії, 

соціології та 

соціальної 

роботи  

Сучасні технології 

викладання 

соціогуманітарних 

дисциплін у ЗВО 

Прикарпатський 

національний 

університет 

ім.В.Стефаника 

від 31.05.2022 

№ 12 ст/22  

23 дистанційна 

  

  

підвищення 

кваліфікації 

180/6 

9.  Гасюк Олена 

Миколаївна  

доцентка 

кафедри 

біології 

людини та 

імунології 

Методичні 

підходи до 

теоретичної та 

практичної 

підготовки 

студентів з 

безпеки 

життєдіяльності та 

збереження 

здоров’я в умовах 

війни та 

надзвичайних 

станів 

Одеський 

національний 

університет імені 

І.І.Мечникова 

від 15.12.2012 

№ 01-13 

8 дистанційна підвищення 

кваліфікації 

180/6 

10.  Гончаренко 

Тетяна Леонідівна 

  

  

доцентка 

кафедри фізики

  

Сучасні технології 

у фізиці 

Київський 

національний  

університет імені 

Тараса Шевченка 

 

від 08.06.2021 

№03/29/20 

1 дистанційна 

  

підвищення 

кваліфікації 

180/6 



11.  Гуріч Володимир 

Олексійович 

   

доцент кафедри 

філософії, 

соціології та 

соціальної роботи 

Методичні 

особливості 

підготовки 

майбутніх 

бакалаврів 

соціальної роботи до 

волонтерської 

діяльності 

Прикарпатський 

національний 

університет 

ім.В.Стефаника 

від 31.05.2022 

№ 12 ст/22  

23 дистанційна 

  

підвищення 

кваліфікації 

120/4 

12.  Гриценко  

Юлія  

Вікторівна 

асистентка 

кафедри 

образотворчого 

мистецтва і 

дизайну 

Особливості  

викладання  

малюнку в  

умовах  

дистанційного  

навчання 

Національний  

педагогічний  

університет  

імені М.П.  

Драгоманова, 

м.Київ 

від 06.10.2014  

№ 03-24, до  

2024р. 

85-86 дистанційна підвищення 

кваліфікації 
180/6 

13.  Думасенко 

Сергій 

Анатолійович 

 

 

доцент кафедри 

культурології 

Особливості 

розвитку 

мистецтва в 

сучасній 

культурі 

Херсонський 

національний 

технічний 

університет 

 

від 03.03.2012 

№ 01-10 

98 дистанційна 

  

підвищення 

кваліфікації 

180/6 

14.  Єрмоленко Інеса 

Ігорівна 

  

доцентка кафедри 

німецької та 

романської 

філології 

Інноваційні 

технології мовної 

підготовки студентів 

ЗВО в умовах 

дистанційного 

навчання 

Прикарпатський 

національний 

університет імені Василя 

Стефаника   

від 31.05.2022 

№ 12 ст/22 

23 дистанційна 

   

 

підвищення 

кваліфікації 

180/6 

15.  Кабельнікова 

Наталія 

Володимирівна  

доцентка кафедри 

спеціальної 

освіти 

Психолого-

педагогічний 

супровід дітей з 

особливими 

освітніми потребами 

ДЗ 

«Південноукраїнський 

національний 

педагогічний 

університет імені К.Д. 

Ушинського», м. Одеса 

від 06.10.2014 

№ 03-25 

83-84 дистанційна 

   

 

підвищення 

кваліфікації 

180/6 



16.  Ковальов Віталій 

Валерійович 

   

  

  

 

доцент кафедри 

фінансів, обліку 

та 

підприємництва 

Управління 

фінансово-

кредитними 

інструментами 

Херсонський 

національний технічний 

університет 

від 03.03.2012 

№ 01-10 

98 дистанційна підвищення 

кваліфікації

  

180/6 

 

17.  Козій Тетяна 

Петрівна 

доцентка 

кафедри фізичної 

терапії та 

ерготерапії 

Сучасні технології 

фізичної терапії при 

захворюваннях 

опорно-рухового 

апарату 

Сумський державний 

університет 

від 26.04.2018 

б/н 

11-12 дистанційна підвищення 

кваліфікації 
180/6 

18.  Копилова Світлана 

Вікторівна 

  

  

 

доцентка кафедри 

філософії, 

соціології та 

соціальної 

роботи, заступник 

декана із 

забезпечення 

якості освіти 

Сучасні підходи до 

модернізації 

вітчизняної системи 

вищої освіти в 

контексті 

глобалізованого 

світу 

Інститут вищої освіти 

АПН України 

від  

19.09.2022 

 

 дистанційна 

  

підвищення 

кваліфікації 

180/6 

19.  Коробова  

Ірина 

Володимирівна 

   

 

професорка 

кафедри фізики 

Середня освіта 

(фізика) 

Національний 

педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова 

Договір від 

06.10.2014 

№ 03-24  

85-86 дистанційна 

  

  

підвищення 

кваліфікації 

180/6 



20.  Кравцов Геннадій 

Михайлович 

доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

програмної 

інженерії  

Методологія 

створення 

електронних засобів 

навчання з 

використанням 

хмарних технологій 

Інститут цифровізації 

освіти НАПН України, 

м. Київ 

Угода про 

науково-

технічне 

співробітництв

о від 29 березня 

2011 р. 

 дистанційна 

  

підвищення 

кваліфікації 

180/6 

21.  Ланкін Михайло 

Михайлович 

доцент кафедри 

медицини 

Формування фахових 

компетенцій у 

підготовці студентів 

спеціальності 022 

Медицина 

Черкаський 

національний 

університет імені 

Б. Хмельницького 

від 29.12.2012 

№ 01-34 

30 дистанційна підвищення 

кваліфікації 
180/6 

22.  Лебедєва Аеліта 

Володимирівна 

   

доцентка кафедри 

англійської 

філології  та 

світової 

літератури імені 

проф. Олега 

Мішукова 

Новітні технології у 

викладанні 

лінгвістичних 

дисциплін із циклу 

професійної 

підготовки фахівця 

в ЗВО 

Прикарпатський 

національний 

університет імені Василя 

Стефаника 

від 31.05.2022 

№ 12 ст/22 

23 дистанційна 

  

 

підвищення 

кваліфікації 
180/6 
03.10-14.11  

23.  Мартос Світлана 

Андріївна 

  

доцентка кафедри 

української і 

слов’янської 

філології та 

журналістики 

Новітні напрями 

сучасної лінгвістики 

та шляхи 

підвищення 

мотивації здобувачів 

вищої освіти до їх 

опанування 

Університет Григорія 

Сковороди в Переяславі 

від 08.02.2019 

№ 03-26/3 

217 дистанційна 

  

   

 

підвищення 

кваліфікації 

180/6 



24.  Мельникова 

Катерина 

Вікторівна 

   

  

  

доцентка кафедри 

фінансів, обліку 

та 

підприємництва 

Інноваційні 

фінансові 

інструменти 

залучення 

інвестицій 

Сумський державний 

університет 

від  26.04.2018 

(договір без 

номеру) 

11 дистанційна підвищення 

кваліфікації

  

 

180/6 
14.11-23.12 

 

25.  Мироненко Оксана 

Василівна 

  

   

доцентка кафедри 

теорії та 

методики 

дошкільної та 

початкової освіти 

Проблеми і 

перспективи 

організації 

змішаного  навчання 

у викладанні 

дисциплін 

філологічного циклу 

в закладах вищої 

освіти 

Кам'янець-Подільський 

національний 

університет імені Івана 

Огієнка 

від 08.10.2018  

№ 03-51/32  

169 дистанційна підвищення 

кваліфікації 
180/6 

26.  Попович Тетяна 

Леонідівна 

доцентка 

кафедри хімії та 

фармації 

Інноваційні методи та 

технології викладання 

дисциплін 

природничого циклу в 

закладах вищої освіти 

Херсонський 

національний технічний 

університет,  

м. Хмельницький 

від 03.03.2012 

№ 01-10 

98 дистанційна підвищення 

кваліфікації 
120/4 

27.  Просяннікова Яна 

Миколаївна 

   

доцентка кафедри 

англійської 

філології та 

світової 

літератури імені 

проф. Олега 

Мішукова 

Імплементація 

сучасних технологій 

та методів 

викладання фахових 

лінгвістичних 

дисциплін у ЗВО 

Прикарпатський 

національний 

університет імені Василя 

Стефаника 

від 31.05.2022 

№ 12 ст/22 

   

   

 

23 дистанційна  підвищення 

кваліфікації 
180/6 
03.10-14.11 



28.  Пермінова 

Людмила 

Аркадіївна 

   

  

  

доцентка кафедри 

педагогіки, 

психології й 

освітнього 

менеджменту 

імені проф. Є. 

Петухова 

Електронні засоби 

та дистанційних 

технологій навчання 

Сумський державний 

університет 

 

від 26.04.2018 

(договір без 

номеру) 

11-12 дистанційна підвищення 

кваліфікації 

180              

(6 кредитів) 

29.  Решнова Світлана 

Федорівна 

доцентка 

кафедри хімії та 

фармації 

Методика створення 

посібників та 

практикумів з хімії 

для закладів вищої 

освіти 

Національний 

педагогічний 

університет  

імені  

М. П. 

Драгоманова, м. Київ 

від 06.10.2014 

№ 03-24 

85-86 дистанційна 

  

підвищення 

кваліфікації 
180/6 

30.  Савченко 

Олександр 

Григорович 

  

  

 

професор 

кафедри алгебри, 

геометрії та 

математичного 

аналізу 

Інноваційні методи 

в освітньо-

професійній 

програмі другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

«Середня освіта 

(Математика)» 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка, м. Львів 

від 22.06.2021 

№ 03-29/23 

3 дистанційна  

   

  

підвищення 

кваліфікації 
180/6 

31.  Тавровецька 

Наталія Іванівна 

доцентка 

кафедри 

психології 

Вдосконалення 

фахової 

компетентності 

викладача закладу 

вищої освіти. 

Кам’янець-

Подільський 

національний 

університет імені Івана 

Огієнка 

від 08.10.2018 

№ 03-51/32 

91 дистанційна підвищення 

кваліфікації 
180/6 



32.  Тарасова Ольга 

Олександрівна 

доцентка 

кафедри 

медицини 

Сучасні методи 

викладання 

дисципліни 

«Фізіологія 

людини» 

Волинський 

національний 

університет імені 

Л. Українки,  

м. Луцьк 

від 02.052021  

№ 03-29/18 

26 дистанційна підвищення 

кваліфікації 
180/6 

33.  Таточенко 

Володимир 

Іванович 

   

доцент кафедри 

алгебри, 

геометрії та 

математичного 

аналізу 

Сучасні методи 

викладання на 

освітньо-

професійній 

програмі першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти 

«Середня освіта 

(Математика)» 

Львівський 

національний 

університет імені Івана 

Франка, м. Львів  

від 22.06.2021 

№ 03-29/23 

3 дистанційна  

  

підвищення 

кваліфікації 
180/6 

34.  Терешенко Наталя 

Віталіївна 

  

доцентка 

кафедри 

хореографічного 

мистецтва  

Інноваційні методи 

викладання 

фахових 

хореографічних 

дисциплін 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника 

    

   

 

від 31.05.2022 

№ 12 ст/22 

23 дистанційна  підвищення 

кваліфікації 

180/6 

35.  Тюхтенко 

Наталія 

Анатоліївна 

 

 

професорка 

кафедри 

економіки, 

менеджменту 

та 

адмініструванн

я 

Інноваційні 

методи 

підготовки 

студентів  

економічних і 

менеджерських 

освітніх програм 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

м. Київ 

від 08.06.2021 

№03/29/20 

1 дистанційна підвищення 

кваліфікації 

180 /6  



36.  Христюк Валерія 

Вадимівна 

  

  

   

старша 

викладачка 

кафедри 

національного, 

міжнародного 

права та 

правоохоронної 

діяльності 

«Правове 

регулювання 

трудових 

відносин в 

умовах воєнного 

стану» 

Чорноморський 

Національний 

університет імені 

Петра Могили,  

від 20.11.2013 

№ 03-59 

55 дистанційна підвищення 

кваліфікації 

180/6 

37.  Чабан Олена 

Вікторівна 

  

   

доцентка 

кафедри теорії 

та методики 

дошкільної та 

початкової 

освіти 

Основні підходи 

до реалізації 

практичної 

підготовки 

здобувачів вищої 

освіти в умовах 

дистанційного 

навчання 

Кам'янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка 

від 08.10.2018  

№ 03-51/32 

169 дистанційна підвищення 

кваліфікації 

180/6 

38.  Черкашина 

Тетяна 

Олександрівна

  

   

 

доцентка 

кафедри 

філософії, 

соціології та 

соціальної 

роботи 

Розширення 

методів і форм 

організації 

зворотного 

зв’язку для 

консолідації 

зусиль в політиці 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

Інститут вищої освіти 

АПН України 

від  

19.09.2022 

 

 дистанційна 

  

підвищення 

кваліфікації 

180/6 

39.  Швець Тетяна 

Анатоліївна 

  

   

старша 

викладачка 

кафедри теорії 

та методики 

дошкільної та 

початкової 

освіти 

Основні напрями 

сучасної 

підготовки 

майбутніх 

вихователів та 

аспекти 

підвищення 

мотивації 

здобувачів під час 

їх навчання 

Центральноукраїнськ

ий державний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Винниченка, м. 

Кропивницький 

від 30.10.2015 131 дистанційна підвищення 

кваліфікації 

180/6 



40.  Швець Тетяна 

Михайлівна 

  

  

 

доцентка 

кафедри 

філософії, 

соціології та 

соціальної 

роботи, 

заступник 

декана із 

забезпечення 

якості освіти 

Роль комунікації 

й діалогу у 

підвищенні якості 

освітніх програм 

професійної 

підготовки 

бакалаврів 

соціальної роботи 

Інститут вищої освіти 

АПН України 

від  

19.09.2022 

 

 дистанційна 

   

  

   

підвищення 

кваліфікації 

180/6 

41.  Юрчук Юрій 

Юрійович 

   

викладач 

кафедри 

педагогіки та 

психології 

дошкільної та 

початкової 

освіти 

Інноваційні 

технології у 

викладання  

дисциплін 

педагогічного 

циклу у закладах 

вищої освіти 

Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя Стефаника  

від 31.05.2022 

№ 12 ст/22 

23 дистанційна 

   

   

підвищення 

кваліфікації 

180/6 

42.  Яковлева 

Світлана 

Дмитрівна 

  

  

професорка 

кафедри 

спеціальної 

освіти 

Інноваційні 

технології в 

професійній 

діяльності 

викладача в 

процесі фахової 

підготовки 

студентів 

Кам'янець-

Подільський 

національний 

університет імені 

Івана Огієнка 

від 08.10.2018  

№ 03-51/32  

169 дистанційна 

   

 

підвищення 

кваліфікації 

180/6 

43.  Яценко Вікторія 

Федорівна 

   

Керівниця 

навчального 

відділу  

Гармонізація 

бухгалтерського 

обліку та 

фінансової 

звітності 

субєктами 

господарювання  

до IIFRS (IAS) та 

Директив EU 

Сумський державний 

університет 

від  

26.04.2018 

(договір без 

номеру)  

11 дистанційна підвищення 

кваліфікації

  

180/6 

 

 



 

 

 Підвищення кваліфікації за кордоном 
№ Прізвище, ім'я, 

по батькові HПП 
Посада Назва 

програми (a6o 
тема) ПK 

Установа Місто, 
країна 

Договір від 
«  »  

20__. №   

Форма Вид Обсяг 
ПK 
(у 

кредит

ах 
CKTC

) 
1.  Батенко Ганна 

Вячеславівна 

доцентка 

кафедри 

історії, 

археології та 

методики 

викладання 

Міжнародний 

досвід реалізації 

освітніх програм 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої освіти» 

в галузі 

гуманітарних наук: 

освітня та наукова 

складова 

Поморська 

академія  

  

м. Слупськ 

Польща 

Угода про 

співпрацю між 

Херсонським 

державним 

університетом 

та Поморською 

академією в 

Слупську 

(Слупськ, 

Польща) (термін 

дії: 11.03.2020 – 

13.03.2025) 

дистанційна 

  

  

 

 підвищ

ення 

кваліфікації 

180/6 

2.  Бойков Олег 

Юрійович 

доцент 

кафедри 

історії, 

археології та 

методики 

викладання 

Міжнародний 

досвід реалізації 

освітніх програм 

другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти» 

в галузі 

гуманітарних наук: 

освітня та наукова 

складова 

Поморська 

академія  

  

м. Слупськ 

Польща 

Угода про 

співпрацю між 

Херсонським 

державним 

університетом 

та Поморською 

академією в 

Слупську 

(Слупськ, 

Польща) (термін 

дії: 11.03.2020 – 

13.03.2025) 

дистанційна 

  

  

  

підвищення 

кваліфікації 

180/6 

3.  Гнєдкова Ольга 

Олександрівна 

доцентка 

кафедри 

комп’ютерни

х наук та 

New English 

teaching approaches

  

Transilvania 

university,  

Brasov, Romania  дистанційна 

  

 

підвищення 

кваліфікації  

180/6 



програмної 

інженерії 

4.  Давидов Олексій 

Віталійович 

доцент 

кафедри 

географії 

та екології 

Сучасні методи 

дистанційного 

зондування Землі 

Вільнюський 

університет 

Вільнюс, Литва  очна підвищення 

кваліфікації 

180/6 

5.  Кузовова Наталія 

Миколаівна 

доцентка 

кафедри 

історії, 

археології та 

методики 

викладання 

Міжнародні освітні 

та наукові проєкти 

Поморська 

академія  

 

м. Слупськ 

Польща 

Угода про 

співпрацю між 

Херсонським 

державним 

університетом 

та Поморською 

академією в 

Слупську 

(Слупськ, 

Польща) (термін 

дії: 11.03.2020 – 

13.03.2025) 

очна   

  

  

підвищення 

кваліфікації 

180/6 
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