
Наказ від 10.09.2021 № 902-Д 

 
Про затвердження Плану-графіка  

підвищення кваліфікації  

науково-педагогічних працівників  

університету на 2021/22 навчальний рік 

 

 Відповідно до наказу Міністерства науки і освіти України від 30 жовтня 2020 року 

№ 1341 «Про затвердження Методичних рекомендацій для професійного розвитку 

науково-педагогічних працівників», Положення про підвищення кваліфікації науково-

педагогічних і педагогічних працівників Херсонського державного університету та про 

приймання на підвищення кваліфікації науково-педагогічних і 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 2021/22 навчальному році та на підставі рішення вченої ради (протокол від 

30 серпня 2021 року № 2) 

 

НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити План-графік підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

ХДУ на 2021/22 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 і 

схвалити їх 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 1 на офіційному вебсайті університету 

(у розділі «Наукова діяльність», папка «Підвищення кваліфікації») протягом 5 

робочих днів з дня підписання цього наказу; 

2) здійснювати організаційний 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 проректорів, деканів факультетів, завідувачів кафедр, відділ по роботі з обдарованою молоддю, відділ 

кадрів 



Додаток 

План-графік  

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

на 2021/22 навчальний рік  

 

Підвищення кваліфікації в межах України 

№ 

пор. 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

НПП 

Посада Назва 

програми  

(або тема) ПК 

Установа, місто Договір від 

«__»___ 20__р. 

№___ 

Рейтингова 

позиція ЗВО 

в 

консолідован

ому рейтингу 

http://ru.osvita

.ua/vnz/rating/

51741/  

Форма 

 

Вид  Обсяг 

ПК (у 

кредит

ах 

ЄКТС) 

1.  Акішина 

Мар’яна 

Олександрівна 

Доцентка 

кафедри 

англійської 

філології 

та та 

світової 

літератури 

імені проф. 

Олега 

Мішукова 

Філологія 

(прикладна 

лінгвістика) 

Східноукраїнськи

й національний 

університет імені 

Лесі Українки 

м. Луцьк 

від 05.09.2016  

№ 03-5/34-У 

31 дистанційн

а 

підвищення 

кваліфікації 

120/4  

2.  Бабаніна Інна 

Олександрівна 

Викладачка 

кафедри 

спеціальної 

освіти 

Психолого-

педагогічний 

супровід 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

ДЗ 

«Південноукраїнс

ький 

національний 

педагогічний 

університет імені 

К.Д. 

Ушинського», 

м. Одеса 

від 06.10.2014  

№ 03-25 

 

74 дистанційн

а 

підвищення 

кваліфікації 

180/6  

http://ru.osvita.ua/vnz/rating/51741/
http://ru.osvita.ua/vnz/rating/51741/
http://ru.osvita.ua/vnz/rating/51741/


3.  Бірюкова 

Тетяна 

Вікторівна 

Викладачка 

кафедри 

фізичної 

терапії та 

ерготерапії 

Відновлення 

здоров’я 

людей різних 

вікових груп 

шляхом 

фізичної 

терапії та 

ерготерапії, 

застосування 

новітнії 

засобів 

оздоровлення 

Запорізький 

національний 

університет 

м. Запоріжжя 

від 18.12.2012 

 № 913/12 

40 дистанційн

а 

підвищення 

кваліфікації 

180/6 

4.  Борисенко 

Наталія 

Михайлівна 

Доцентка 

кафедри 

теорії та 

методики 

дошкільної 

та 

початкової 

освіти 

Особливості 

формування 

функціональн

ої грамотності 

у майбутніх 

фахівців 

дошкільної та 

початкової 

освіти у 

природничій 

галузі 

Миколаївський 

національний 

університет імені 

В.Сухомлинськог

о, м. Миколаїв 

від 09.04.2013  

№ 03-18 

 

81-82 Змішана підвищення 

кваліфікації 

120/4  

5.  Васильєва 

Наталія 

Олегівна 

Доцентка 

кафедри 

фізичної 

терапії та 

ерготерапії 

Інноваційні 

технології 

фізичної 

терапії та 

ерготерапії 

неповносправ

них осіб 

Сумський 

державний 

університет 

від  26.04.2018  

б/н 
10 дистанційн

а 

підвищення 

кваліфікації 

180/6  

6.  Вінник Тетяна 

Олександрівна 

Доцентка 

кафедри 

педагогіки 

Інноваційні 

технології у 

викладанні 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

від 28.03.2017  

№ УС-173/17 

50-51 Очна Підвищення 

кваліфікації 

120/4 



та 

психології 

дошкільної 

та 

початкової 

освіти 

дисциплін 

педагогічного 

циклу у 

закладах 

вищої освіти 

 

 

м. Київ 

7.  Возний Сергій 

Степанович 

Доцент 

кафедри 

медико-

біологічни

х основ 

фізичного 

виховання 

та спорту 

Сучасні 

методи 

реабілітації у 

фізичній 

культурі та 

спорті 

Чорноморський 

національний 

університет імені 

Петра Могили 

від 20.11.2013  

№ 03-59 

44 Дистанційн

а  

Підвищення 

кваліфікації 

180/6 

8.  Гайдаєнко Ірина 

Василівна 

Доцентка 

кафедри 

української 

й 

слов’янськ

ої філології 

та 

журналісти

ки 

Інноваційні 

технології 

викладання 

гуманітарних 

дисциплін 

Інститут 

педагогіки 

Національної 

академії 

педагогічних наук 

України 

на етапі 

укладання 

 Дистанційн

а  

Підвищення 

кваліфікації 

180/6 

9.  Гацоєва Лілія 

Степанівна 

Доцентка 

кафедри 

медико-

біологічни

х основ 

фізичного 

виховання 

та спорту 

Інклюзивне 

фізичне 

виховання в 

закладах 

освіти 

Чорноморський 

національний 

університет імені 

Петра Могили 

від 20.11.2013  

№ 03-59 

44 Дистанційн

а  

Підвищення 

кваліфікації 

180/6 

10.  Голяка Сергій Доцент Фізіологія Чорноморський від 20.11.2013  44 Дистанційн Підвищення 180/6 



Кіндратович кафедри 

медико-

біологічни

х основ 

фізичного 

виховання 

та спорту 

рухової 

активності 

національний 

університет імені 

Петра Могили 

№ 03-59 а  кваліфікації 

11.  Гриценко Ірина 

Валентинівна 

Доцентка 

кафедри 

педагогіки 

та 

психології 

дошкільної 

та 

початкової 

освіти 

Сучасні 

форми та 

методи 

навчання в 

початковій 

школі 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

м. Київ 

від 28.03.2017  

№ УС-173/17 

50-51 Очна Підвищення 

кваліфікації 

120/4 

12.  Денисенко 

Вероніка 

В’ячеславівна 

Доцентка 

кафедри 

педагогіки 

та 

психології 

дошкільної 

та 

початкової 

освіти 

Сучасні 

технології 

виховання у 

початковій 

школі 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

м. Київ 

від 28.03.2017  

№ УС-173/17 

 

50-51 Очна 

 

Підвищення 

кваліфікації 

120/4 

13.  Єрмоленко 

Інесса Ігорівна 

Старша 

викладачка 

кафедри 

німецької 

та 

романської 

філології 

Навчання 

французькій 

мові як 

першій 

фаховій в 

умовах 

дистанційної 

освіти 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка 

м. Київ 

 

 

 

від 28.03.2017  

№ УС-173/17 

46 дистанційн

а 

підвищення 

кваліфікації 

180/6 



14.  Заболотська 

Ольга 

Олександрівна 

Професорк

а кафедри 

англійської 

філології 

та та 

світової 

літератури 

імені проф. 

Олега 

Мішукова 

Інноватизація 

викладання 

теоретичних 

та практичних 

дисциплін 

лінгвістичног

о 

спрямування 

Одеський 

національний  

університет імені 

Мечникова 

від 15.12.2012 

№ 01-13 

8 дистанційн

а 

Підвищення 

кваліфікації 

180/6 

15.  Зуброва  Ольга 

Андріївна  

Доцентка 

кафедри 

англійської 

філології 

та та 

світової 

літератури 

імені проф. 

Олега 

Мішукова 

Новітні 

методи 

викладання 

фахових 

дисциплін у 

закладах 

вищої освіти 

Миколаївський 

національний 

університет імені 

Сухомлинського 

від 06.04.2013 

 № 03-18 

81-82 дистанційн

а 

Підвищення 

кваліфікації 

180/6 

16.  Кабельнікова 

Наталія 

Володимирівна 

Доцентка 

кафедри 

спеціальної 

освіти 

Психолого-

педагогічний 

супровід 

дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

ДЗ 

«Південноукраїнс

ький 

національний 

педагогічний 

університет імені 

К.Д. 

Ушинського», 

м. Одеса 

ї 

від 06.10.2014  

№ 03-25 

 

74 Дистанційн

а 

Підвищення 

кваліфікації 

180/6  

17.  Климович 

Світлана 

Миколаївна 

Доцента  

кафедри 

української 

Інноваційні 

технології 

викладання 

Інститут 

педагогіки 

Національної 

на етапі 

укладання 

 дистанційн

а 

Підвищення 

кваліфікації 

180/6 



й 

слов’янськ

ої філології 

та 

журналісти

ки 

гуманітарних 

дисциплін 

академії 

педагогічних наук 

України 

18.  Козій Тетяна 

Петрівна 

Доцентка 

кафедри 

фізичної 

терапії та 

ерготерапії 

Сучасні 

технології 

фізичної 

терапії при 

захворювання

х опорно-

рухомого 

апарату 

Львівський 

державний 

університет 

фізичної культури 

імені Івана 

Боберського 

від 09.11.2020 

№ 01-12 

133 дистанційн

в 

Підвищення 

кваліфікації 

180/6 

19.  Короткова 

Людмила 

Віталіївна 

Доцентка 

кафедри 

англійської 

філології 

та 

прикладної 

лінгвістики 

Порівняльна 

стилістика 

англійської та 

української 

мов 

Запорізький 

національний 

університет 

м. Запоріжжя 

від 18.12.2012 

 № 913/12 

40 дистанційн

а 

підвищення 

кваліфікації 

180/6 

20.  Ковальов 

Віталій 

Валерійович 

Доцент 

кафедри 

фінансів, 

обліку та 

підприємн

ицтва 

Сучасний 

стан та 

перспективи 

розвитку 

фінансового 

забезпечення 

суб’єктів 

господарюван

ня 

Херсонський 

національний 

технічний 

університет  

м. Херсон 

від 03.03.2012 

 № 01-10 

 

115 дистанційн

а 

підвищення 

кваліфікації 

180/6 

21.  Кузьменков 

Сергій 

Григорович 

В.о. 

завідувача 

кафедри 

Формування 

професійних 

компетентнос

Національний 

педагогічний 

університет імені 

від 06.10.2014  

№ 03-24 

59 дистанційн

а 

підвищення 

кваліфікації 

180/6 



фізики та 

методики її 

навчання 

тей під час 

підготовки 

майбутнього 

вчителя 

астрономії 

М.П.Драгоманова  

м.Київ 

22.  Кузьмич 

Валерій 

Іванович 

Професор 

кафедри 

алгебри, 

геометрії 

та 

математич

ного 

аналізу 

Інновації у 

викладанні 

математичних 

дисциплін 

при 

підготовці 

вчителів 

математики у 

закладах 

вищої освіти 

Львівський  

національний 

університет імені 

Івана Франка 

 

 

 

 

 

 

 

від 22.06.2021 

№03-29/23 

3 дистанційн

а 

підвищення 

кваліфікації 

180/6 

23.  Кузьмич 

Людмила 

Василівна 

Доцентка 

кафедри 

алгебри, 

геометрії 

та 

математич

ного 

аналізу 

Інновації у 

викладанні 

математичних 

дисциплін 

при 

підготовці 

вчителів 

математики у 

закладах 

вищої освіти 

Львівський  

національний 

університет імені 

Івана Франка 

від 22.06.2021 

№03-29/23 

3 дистанційн

а 

підвищення 

кваліфікації 

180/6 

24.  Немченко Іван 

Васильович 

Доцент 

кафедри 

української 

й 

слов’янськ

ої  

філології 

Інноваційні 

технології 

викладання 

гуманітарних 

дисциплін 

Інститут 

педагогіки 

Національної 

академії 

педагогічних наук 

України 

на етапі 

укладання 

 дистанційн

а 

Підвищення 

кваліфікації 

180/6 



та 

журналісти

ки 

25.  Окуневич 

Тетяна 

Григорівна 

Доцентка 

кафедри 

української 

й 

слов’янськ

ої  

філології 

та 

журналісти

ки 

Інноваційні 

технології 

викладання 

гуманітарних 

дисциплін 

Інститут 

педагогіки 

Національної 

академії 

педагогічних наук 

України 

на етапі 

укладання 

 дистанційн

а 

Підвищення 

кваліфікації 

180/6 

26.  Олейник 

Нарміна 

Оруджавівна 

Старша 

викладачка 

кафедри 

психології 

Наукові та 

методичні 

засади 

викладання 

психології у 

закладах 

вищої освіти 

Сумський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

А.С.Макаренка  

м.Суми 

від 14.04.2021 

№ 03-29/13 

145 дистанційн

а 

підвищення 

кваліфікації 

180/6 

27.  Пентилюк 

Марія Іванівна 

Професорк

а кафедри 

української 

й 

слов’янськ

ої філології 

та 

журналісти

ки 

Інноваційні 

технології 

викладання 

гуманітарних 

дисциплін 

Інститут 

педагогіки 

Національної 

академії 

педагогічних наук 

України 

на етапі 

укладання 

 дистанційн

а 

Підвищення 

кваліфікації 

180/6 

28.  Пермінова 

Людмила 

Аркадіївна 

Завідувачк

а кафедри 

педагогіки, 

психології 

Підготовка 

фахівців 

третього 

(освітньо-

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

м. Київ 

від 28.03.2017  

№ УС-173/17 

50-51 очна підвищення 

кваліфікації 

150/5 



й 

освітнього 

менеджмен

ту імені 

проф. Є. Пе

тухова  

наукового) 

рівня вищої 

освіти за 

спеціальністю 

011 Освітні, 

педагогічні 

науки 

29.  Петренко 

Вікторія 

Сергіївна 

Доцентка  

кафедра 

економіки 

менеджмен

ту та 

адміністру

вання 

Управління 

зовнішньоеко

номічною 

діяльністю 

підприємства 

Одеський 

національний  

університет імені 

Мечникова 

від 15.12.2012 

№ 01-13 

8 дистанційн

а 

Підвищення 

кваліфікації 

180/6 

30.  Полєвікова 

Ольга Борисівна 

Доцентка 

кафедри 

теорії та 

методики 

дошкільної 

та 

початкової 

освіти 

Нові стратегії 

професійної 

підготовки 

майбутнього 

педагога в 

умовах 

Євроінтеграці

ї 

Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка, 

м. Київ 

від 28.03.2017  

№  УС-173/17 

 

50-51 змішана підвищення 

кваліфікації 

120/4 

31.  Проценко 

Микола 

Вікторович 

Доцент 

кафедри 

національн

ого, 

міжнародн

ого права і 

правоохоро

нної 

діяльності 

 

Сучасна 

система 

державної 

виконавчої 

служби 

України 

Запорізький 

національний 

університет 

м. Запоріжжя 

від 18.12.2012 

 № 913/12 

40 змішана Підвищення 

кваліфікації 

120/4 

32.  Романова Професорк Навчання Мелітопольський від 18.12.2012 123 дистанційн підвищення 180/6 



Наталя 

Вікторівна 

а кафедри 

німецької 

та 

романської 

філології 

німецької 

мови як 

другий 

фаховий з 

позиції 

концепції 

багатомовнос

ті 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Богдана 

Хмельницького 

м.Мелітополь 

 

 

 

 

 № 01-32 а кваліфікації 

33.  Сидоренко 

Наталія Іванівна 

Доцентка 

кафедри 

теорії та 

методики 

дошкільної 

та 

початкової 

освіти 

Використання 

сучасних 

інструментів 

комунікації у 

мовно- 

літературній 

підготовці 

майбутніх 

педагогів 

Миколаївський 

національний 

університет імені 

В.Сухомлинськог

о, м. Миколаїв 

від 09.04.2013  

№ 03-18 

 

81-82 змішана підвищення 

кваліфікації 

120/4  

34.  Стратонов 

Василь 

Миколайович 

професор 

кафедри 

національн

ого, 

міжнародн

ого права і 

правоохоро

нної 

діяльності 

Проблеми і 

перспективи 

організації 

змішаного 

навчання у 

викладанні 

правничих 

дисциплін у 

закладах 

вищої освіти 

Чорноморський 

державний 

університет імені 

Петра Могили, 

м. Миколаїв 

від 20.11.2013  

№ 03-59 

44 змішана підвищення 

кваліфікації 

180/6 

35.  Сугейко Любов 

Григорівна 

Доцентка 

кафедри 

теорії та 

методики  

Проблеми і 

перспективи 

організації 

змішаного 

Миколаївський 

національний 

університет імені 

В.Сухомлинськог

від 09.04.2013  

№ 03-18 

 

81-82 змішана підвищення 

кваліфікації 

120/4  



дошкільної 

та 

початкової 

освіти 

навчання у 

викладанні 

лінгводидакти

ч них 

дисциплін у 

закладах 

вищої освіти 

о, м. Миколаїв 

36.  Чмут Анна 

Володимирівна 

Старша 

викладачка  

кафедра 

економіки 

менеджмен

ту та 

адміністру

вання 

Особливості 

поведінки 

мікроекономі

чних 

суб’єктів на 

міжнародних 

ринках 

Одеський 

національний  

університет імені 

Мечникова 

м. Одеса 

від 15.12.2012 

№ 01-13 

8 дистанційн

а 

Підвищення 

кваліфікації 

180/6 

Підвищення кваліфікації за кордоном 

№ Прізвище, ім’я, 

по батькові НПП 

Посада Назва 

програми  

(або тема) ПК 

Установа  Місто, країна Договір від 

«__»___ 

20__р. №___ 

Форма 

 

Вид  Обсяг ПК 

(у 

кредитах 

ЄКТС) 

37.  Воропай Наталія 

Анатоліївна 

Доцентка 

кафедри 

педагогіки 

та 

психології 

дошкільної 

та 

початкової 

освіти 

Стратегія 

створення 

умов для 

науково-

творчої 

діяльності та 

суспільної 

ролі 

науковців і 

співробітникі

в 

педагогічних 

факультетів 

Університет 

імені 

Масарика в 

Брно та 

факультет 

гуманітарних 

студій 

Університету 

імені Томаша 

Баті у Зліні 

 

м.Брно 

м. Злін 

Чехія 

    



38.  Гавловська 

Аліна 

Олександрівна 

В.о. 

завідувача 

кафедри 

національн

ого, 

міжнародн

ого права і 

правоохоро

нної 

діяльності 

Розвиток 

м’яких 

навичок у 

професійній 

підготовці 

викладачів” / 

“Soft skills 

development 

in teaching 

professional 

training 

Західно-

фінляндський 

коледж 

м. Кемер 

 

м. Кемер 

 

 Змішана Стажуван

ня 

180/6  

39.  Ленюк 

Наталя 

Михайлівна 

Доцентка 

кафедри 

німецької 

та 

романської 

філології 

European and 

polish higher 

education 

systems: 

practice, 

experience and 

innovative 

learning 

methods 

The University 

of Economy, 

Bydgoszcz, 

Poland 

м.Бидгощ 

Польща 

Угода про 

академічне 

співробітницт

во між 

Херсонським 

державним 

університето

м та 

Університето

м економіки в 

Бидгощі. 

Термін дії: 

16.05.2017 - 

16.05.2022 

Змішана підвищен

ня 

кваліфіка

ції 

180/6 

40.  Петухова Любов 

Євгенівна 

Деканеса 

педагогічн

ого 

факультету

,професорк

а  

Стратегія 

створення 

умов для 

науково-

творчої 

діяльності та 

суспільної 

ролі 

Університет 

імені 

Масарика в 

Брно та 

факультет 

гуманітарних 

студій 

Університету 

м.Брно 

м. Злін 

Чехія 

    



науковців і 

співробітникі

в 

педагогічних 

факультетів 

імені Томаша 

Баті у Зліні 

 

41.  Томіліна  

Юлія  

Євгенівна 

Старша 

викладачка 

кафедри 

національн

ого, 

міжнародн

ого права і 

правоохоро

нної 

діяльності 

Розвиток 

м’яких 

навичок у 

професійній 

підготовці 

викладачів” / 

“Soft skills 

development 

in teaching 

professional 

training 

Західно-

фінляндський 

коледж 

м. Кемер 

 

м. Кемер 

 

 Змішана Стажуван

ня 

180/6  

 

 

 


