
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом в.о. ректора 

24.09.2021 № 138-ОД 
План-графік 

підвищення кваліфікації  

науково-педагогічних працівників 

Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

на 2021 – 2022 навчальний рік 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада Коли останній раз проходив 

підвищення кваліфікації 

Підвищення кваліфікації на 2021 – 2022 навчальний рік 

Вид (навчання за 

програмою підвищення 

кваліфікації; 

стажування; 

участь у семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 
майстер-класах тощо); 

навчання в аспірантурі, 

докторантурі, 

здобуття наукового 

ступеня) 

Форма 

(очна 

(денна, 

вечірня), 

заочна, 

дистанцій

на, 
мережева)

, дуальна) 

Обсяг Строки Заклад вищої освіти, 

де планується 

підвищення 

кваліфікації 

1.  Жучок 

Анатолій 

Володимирович 

завідувач кафедри 

алгебри і 

системного 

аналізу, професор 

участь в Міжнародній науковій 

конференції у Сієнському 

університеті, 

21.02.2020 – 23.02.2020 

не передбачено 

2.  Жучок Юрій  

Володимирович 

професор кафедри 

алгебри і 

системного аналізу 

стажування у Німеччині, 

01.09.2018 – 30.11.2018 

не передбачено 

3.  Жучок Юлія  

Володимирівна 

доцент кафедри 

алгебри і 
системного аналізу 

участь у X Міжнародній науково-

практичній конференції «Topical 
issues of the development of modern 

science» (Софія, Болгарія) 

04 – 06 червня 2020 р. 

не передбачено 

4.  Тоічкіна Олена 

Олександрівна 

старший викладач 

кафедри алгебри і 

системного аналізу 

захист кандидатської дисертації у 

2019 р. 

не передбачено 

5.  Семенов 

Микола 

Анатолійович 

завідувач кафедри 

інформаційних 

технологій і систем 

«Competence Building and Intended 

Learning Outcomes Measurements” of 

the MoPED Project (40 hours), Bilbao, 

Certificate, 

16 April 2019 

 

навчання за програмою 

«Teachers Internship 

Online Program» від 

компанії ЕРАМ Systems 

та IT Ukraine Association. 

дистанційн

а 

80 год 2021 р. ІТ-компанія EPAM 

Systems  



6.  Донченко 

Володимир 

Юрійович 

старший викладач 

кафедри 

інформаційних 

технологій та 

систем 

участь у форумі «Інновації в освіті, 

бізнесі, ІТ та культурі: світогляд та 

практичні кейси» за реєстраційним 

номером ПК-К 21-

02/072 від 25.02.2021  

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

7.  Донченко 

Світлана 
Миколаївна 

асистент кафедри 

інформаційних 
технологій та 

систем 

участь у форумі «Інновації в освіті, 

бізнесі, ІТ та культурі: світогляд та 
практичні кейси» за реєстраційним 

номером ПК-К 21-

02/072 від 25.02.2021  

вебінари, тренінги, 

конференції різних 
рівнів 

очна, 

дистанцій
на 

30 год упродовж 

навчально
го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 
ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

8.  Тихонов Юрій 

Леонтійович 

доцент кафедри 

інформаційних 

технологій та 

систем 

стажування в національному 

науковому центрі ІАЕ, довідкка 

№10/507 

від 30.03.2018  

стажування дистанційн

а 

30 год упродовж 

навчально 

го року 

Національний 

науковий центр ІАЕ, 

Київ 

9.  Кірєєв Ігор 

Юлійович 

доцент кафедри 

інформаційних 

технологій та 

систем 

навчання за програмою «TECH 

SUMMER FOR TEACHERS», 

сертифікат від ІТ-компанії 

SoftServe 

Львів, 22 червня – 16 липня 2021 р. 

навчання за програмою 

«Teachers Internship 

Online Program» від 

компанії ЕРАМ 

Systems та IT Ukraine 

Association. 

дистанцій

на 

80 год 2021 р. ІТ-компанія EPAM 

Systems  

10.  Козуб Галина 
Олександрівна 

доцент кафедри 
інформаційних 

технологій та 

систем 

курси по Big Data, 2021p. 
ID№c734a821a610ed89 

тренінги, вебінари 
конференції різних 

рівнів 

очна, 
дистанцій

на 

30 год упродовж 
навчально 

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 
Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

11.  Переяславська 

Світлана 

Олександрівна 

доцент кафедри 

інформаційних 

технологій та 

систем 

навчання за програмою «TECH 

SUMMER FOR TEACHERS»., 

сертифікат від ІТ-компанії 

SoftServe 

Львів, 22 червня – 16 липня 2021 р. 

навчання за програмою 

«Teachers Internship 

Online Program» від 

компанії ЕРАМ 

Systems та IT Ukraine 

Association. 

дистанцій

на 

80 год 2021 р. ІТ-компанія EPAM 

Systems  

12.  Смагіна Ольга 

Олександрівна 

доцент кафедри 

інформаційних 

технологій та 

систем 

науково-педагогічне стажування 

«Інноваційні технології в освіті», 

25 червня – 04 жовтня 2020 р.(м. 

Катовіце, Республіка Польща)  

ЕРАМ University 

Programs UA Teachers 

Internship  

(Всеукраїнська 

комплексна програма 
стажувань від 

експертів ЕРАМ та IT 

Ukraine Association). 

дистанцій

на 

 2021 р. IT-компанія EPAM 

Systems 

 

13.  Матієвський 

Володимир 

Валерійович 

асистент кафедри 

інформаційних 

технологій та 

систем 

Certificate Series UB № 4468/2021 

date January/29/2021 Python online 

Marathon SoftServe IT Academy 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

14.  Могильний 

Геннадій 

Анатолійович 

доцент кафедри 

інформаційних 

технологій та 

DevNet Associate Cisco Networking 

Academy 30/08/2021 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 



систем близького зарубіжжя 

15.  Козуб Юрій 

Гордійович 

завідувач кафедри 

фізико-технічних 

систем та 

інформаткики 

стажування в Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie, 14 

September – 09 October 2020 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанційн

а 

30 год  упродовж 

навчально 

го року 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», ЗВО 

України та близького 

зарубіжжя 

16.  Василенко 

Наталія 

Панасівна 

доцент кафедри 

фізико-технічних 

систем та 
інформаткики 

стажування науково-дослідницьке 

підприємство «Долина», посвідчення 

№ 2 від 05.01.2021 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанційн

а 

30 год упродовж 

навчально 

го року 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», ЗВО 

України та близького 
зарубіжжя 

17.  Бондаренко Ліна 

Ігорівна 

доцент кафедри 

фізико-технічних 

систем та 

інформаткики 

вебінар для молодих і провідних 

учених «Три дні інновацій», 

25 – 27 травня 2021р. 

 

стажування дистанційн

а 

180 год 06 вересня 

– 

17 жовтная 

2021 р. 

Куявський університет 

у Влоцлавеку (м. 

Влоцлавек, Республіка 

Польща) 

18.  Молчанюк 

Вікторія 

Анатоліївна 

асистент кафедри 

фізико-технічних 

систем та 

інформаткики 

- вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанційн

а 

30 год  упродовж 

навчально 

го року 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», ЗВО 

України та близького 

зарубіжжя 

19.  Козуб Владислав 

Юрійович 

асистент кафедри 

фізико-технічних 

систем та 

інформаткики 

- навчання в аспірантурі денна   Запорізький 

національний 

університет 

20.  Безрученков 

Юрій 
Володимирович 

доцент кафедри 

туризму готельної і 
ресторанної справи 

стажування в компанії лідері з 

виробництва та постачання 
технологічного устаткування в 

Україні ПП «Майсер-1» м. Київ, 

сертифікат № 295-08 від 30.08.2021 

р. 

не передбачено 

21.  Гуцол Алла 

Володимирівна 

доцент кафедри 

туризму готельної і 

ресторанної справи 

курс «Сучасні тенденції розвитку 

світового туризму», 

Східноукраїнський національний 

університет імені Володимира 

Даля, 07.09.2020 – 07.10.2020  

не передбачено 

22.  Мороз Яна 

Едуардівна 

асистент кафедри 

туризму, готельної 

і ресторанної 

справи 

 навчання в аспірантурі денна   ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка» 

23.  Безбородих 

Світлана 
Миколаївна 

завідувач кафедри 

туризму, готельної 
і ресторанної 

справи 

2020 р. навчання за програмою 

підвищення 
кваліфікації; вебінари, 

тренінги, конференції 

різних рівнів 

очна, 

дистанцій
на 

30 год упродовж 

навчально
го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 
ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

24.  Кашинська 

Олена 

Євгенівна 

доцент кафедри 

туризму, готельної 

і ресторанної 

2020 р.  навчання за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанцій

на 

30 год березень 

2022 р. 

Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

Сумського 



справи «Методи активізації 

навчального процесу: 

сучасні тренди» 

державного 

університету 

25.  Сичова 

Анастасія 

Олександрівна 

доцент кафедри 

туризму, готельної 

і ресторанної 

справи 

2021 р. не передбачено 

26.  Говоруха Олена 
Олександрівна 

доцент кафедри 
туризму, готельної 

і ресторанної 

справи 

здобуття вищої освіти у 

Харківському державному 

університеті харчування та торгівлі, 

спеціальність «Харчові технології» 

кваліфікація магістр з дієтичного 

харчування та харчової безпеки. 

Диплом М20 №137150 

не передбачено 

27.  Бурдун  

Віктор 

Васильович 

завідувач кафедри 

технологій 

виробництва та 

професійної освіти 

2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

заочна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

28.  Маслійов 

Сергій 

Володимирович 

професор кафедри 

технологій 

виробництва та 
професійної освіти 

2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

заочна, 

дистанцій
на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 
близького зарубіжжя 

29.  Чесноков 

Олексій 

Вікторович 

професор кафедри 

технологій 

виробництва та 

професійної освіти 

2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

заочна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

30.  Беседа 

Олександр 

Олександрович 

доцент кафедри 

технологій 

виробництва та 

професійної освіти 

2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

заочна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року  

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

стажування заочна 180 год 2022 р. Львівський 

політехнічний 

університет / 

Полтавська державна 

аграрна академія 

31.  Євлаш Тетяна 

Олександрівна 

доцент кафедри 

технологій 
виробництва та 

професійної освіти 

2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 
рівнів 

очна, 

заочна, 
дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально
го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 
ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

32.  Крамаренко 

Дмитро 

Павлович 

доцент кафедри 

технологій 

виробництва та 

професійної освіти 

 

 

2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

заочна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

https://crkp.sumdu.edu.ua/uk/navchannia-za-prohramamy/korotkostrokovi-prohramy-pidvyshchennia-kvalifikatsii-dlia-vchyteliv-serednikh-navchalnykh-zakladiv/2-uncategorised/294-akademiya-vikladachiv-novotoriv.html
https://crkp.sumdu.edu.ua/uk/navchannia-za-prohramamy/korotkostrokovi-prohramy-pidvyshchennia-kvalifikatsii-dlia-vchyteliv-serednikh-navchalnykh-zakladiv/2-uncategorised/294-akademiya-vikladachiv-novotoriv.html
https://crkp.sumdu.edu.ua/uk/navchannia-za-prohramamy/korotkostrokovi-prohramy-pidvyshchennia-kvalifikatsii-dlia-vchyteliv-serednikh-navchalnykh-zakladiv/2-uncategorised/294-akademiya-vikladachiv-novotoriv.html


33.  Ревякіна Ольга  

Олександрівна 

доцент кафедри 

технологій 

виробництва та 

професійної освіти 

2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

заочна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року  

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

стажування заочна 180 год 2022 р. Львівський 

політехнічний 

університет / 
Полтавська державна 

аграрна академія 

34.  Скібіна Олена  

Володимирівна 

доцент кафедри 

технологій 

виробництва та 

професійної освіти 

2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

заочна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

35.  Чумак Михайло 

Михайлович 

доцент кафедри 

технологій 

виробництва та 

професійної освіти 

2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

заочна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

36.  Бикадорова 

Наталя 

Олексіївна 

старший викладач 

кафедри 

технологій 

виробництва та 
професійної освіти 

2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

заочна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

37.  Гіренко Наталія 

Ігорівна 

асистент кафедри 

технологій 

виробництва та 

професійної освіти 

2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

заочна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

38.  Грищишина  

Галина 

Миколаївна 

асистент кафедри 

технологій 

виробництва та 

професійної освіти 

2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

заочна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

39.  Матушкіна 

Марія 

Василівна 

асистент кафедри 

менеджменту 

підвищення кваліфікації «Підбір, 

підготовка, та публікація наукових 

статей у наукових виданнях, що 

індексуються у базах даних 

Scopus та Web of Science» 

12.07 – 19.07.2021 р. (м. Люблін, 
Республіка Польща), 

№7036/2021 

стажування дистанцій

на 

180 год  11.09.2021– 

17.10.2021 

Кафедра Польсько-

Українських Студій 

Ягеллонського 

університету (Польща) 

 

40.  Шильнікова Зоя 

Миколаївна 

доцент кафедри 

менеджменту 

підвищення кваліфікації зі 

спеціальності «Економіка», 2019 р., 

СПК02125131 

стажування дистанційн

а 

180 год  11.09.2021 – 

17.10.2021 

Кафедра Польсько-

Українських Студій 

Ягеллонського 

університету (Польща) 

41.  Рязанова 

Наталія 

Олексіївна 

завідувач кафедри 

фінансів, обліку та 

банківської справи 

здобуття наукового ступеня 

доктора економічних наук, 2021 р. 

 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 



близького зарубіжжя 

42.  Зайцева 

Людмила 

Олексіївна 

доцент кафедри 

фінансів, обліку та 

банківської справи 

2021 р. навчання в 

докторантурі за 

спеціальністю 08.00.08 

«Гроші, фінанси і 

кредит» 

   ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 
рівнів 

заочна, 

очна, 
дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально
го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 
ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

43.  Пушко Руслан 

Олексійович 

доцент кафедри 

фінансів та 

банківської справи 

SKLAD online educational platform 

«Models, innovations and 

international trends in career 

guidance. 

Educational models and practices of 

working with gifted children», 

June 1–14, 2021, 

Certificate № 00800 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя, 

SmartTender.biz 

 

44.  Мальцева 

Вікторія 

Володимирівна 

доцент кафедри 

фінансів та 

банківської справи 

захист кандидатської дисертації зі 

спеціальності «Гроші, фінанси і 

кредит», Львівська державна 
фінансова академія. Диплом № 

030265 від 29.09.2015 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 
близького зарубіжжя 

45.  Скрипник 

Вікторія 

Віталіївна 

доцент кафедри 

фінансів та 

банківської справи 

2019 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

46.  Рубежанська 

Вікторія 

Олегівна 

старший викладач 

кафедри фінансів, 

обліку та 

банківської справи 

науково-педагогічне стажування у 

Балтійському науково-дослідному 

інституту проблем трансформації 

економічного простору, сертифікат 

С 20210725, 2021 р.  

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанційн

а 

30 год упродовж 

навчальног

о року 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка» ЗВО 

України та близького 

зарубіжжя 

47.  Савченко 

Олександр 

Сергійович 

асистент кафедри 

фінансів, обліку та 

банківської справи 

2019 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

48.  Волошенко 
Світлана 

Володимирівна 

асистент кафедри 
фінансів, обліку та 

банківської справи 

участь у міжнародній науково-
практичній конференції 

«Multidisziplinäre Forschung: 

Perspektiven, Probleme und Muster». 

Європейська наукова платформа. 

Сертифікат LG № 090421-102 від 

09.04.2021 р.  

вебінари, тренінги, 
конференції різних 

рівнів 

очна, 
дистанцій

на 

30 годин упродовж 
навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 
Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя, 

Ініціатива 

академічної 

доброчесності та 

якості освіти 

Academic IQ 



49.  Байрачна Анна 

Сергіївна 

асистент кафедри 

фінансів, обліку та 

банківської справи 

2021р підвищення 

кваліфікації 

«Основи фінансової 

грамотності» 

дистанцій

на 

2 кредити  упродовж 

навчально

го року 

ТОВ «Всеосвіта» 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 
близького зарубіжжя 

50.  Чеботарьов 

Вячеслав 

Анатолійович 

завідувач кафедри 

економіки, 

маркетингу та 

підприємництва 

стажування, довідка №1 від 

01.12.2020 р., м. Лодзь, Республіка 

Польща 

вебінари, тренінги, 

міжнародні конференції  

очна, 

дистанцій

на 

15 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО та наукові 

установи України та 

зарубіжжя 

51.  Чеботарьова 

Наталія 

Миколаївна 

доцент кафедри 

економіки, 

маркетингу та 

підприємництва 

стажування ІЕП НАН України, 

Довідка № 127/к-102 від 28.11.2020 р.  

вебінари, тренінги, 

міжнародні 

конференції  

очна, 

дистанцій

на 

10 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО та наукові 

установи України та 

близького зарубіжжя 

52.  Бурда Наталія 

Володимирівна 

доцент кафедри 

економіки, 

маркетингу та 
підприємництва 

стажування ІЕП НАН України, 

№127/8, 25.02.2021 р.  

вебінари, тренінги, 

міжнародні 

конференції  

очна, 

дистанцій

на 

15 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО та наукові 
установи України та 

близького зарубіжжя 

53.  Штапаук 

Галина 

Павлівна 

доцент кафедри 

економіки, 

маркетингу та 

підприємництва 

стажування «Сучасні методи 

організації освітнього процесу для 

студентів економічних спеціальностей 

в Україні та країнах ЄС» (м. Стальова 

Воля, Республіка Польща, 2020 р.)  

вебінари, тренінги, 

міжнародні 

конференції 

очна, 

дистанцій

на 

10 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО та наукові 

установи України та 

близького зарубіжжя 

54.  Чеботарьов 

Єгор 

Вячеславович 

доцент кафедри 

економіки, 

маркетингу та 

підприємництва 

Лодзінський університет (Республіка 

Польща) (навчання за програмою 

ERASMUS+), 2015-2017 рр. 

вебінари, тренінги, 

міжнародні 

конференції 

очна, 

дистанцій

на 

15 год упродовж 

навчально

го року  

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО та наукові 

установи України та 

близького зарубіжжя 

55.  Татарченко 

Олена 

Миколаївна 

доцент кафедри 

економіки, 

маркетингу та 
підприємництва 

Centre for European Reforms Studies, 

Luxemburg (Economics)  

8.04-10.06.2021 р.  

вебінари, тренінги, 

міжнародні 

конференції 

очна, 

дистанцій

на 

10 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО та наукові 
установи України та 

близького зарубіжжя 

56.  Білоконь Ольга 

Іванівна 

викладач кафедри 

музичного 

мистецтва та 

хореографії 

навчання у магістратурі зі 

спеціальності 024 Хореографія, 

диплом магістра M19 № 031362, 

2019 р. 

не передбачено 

57.  Вільховченко 

Тетяна Іванівна 

старший викладач 

кафедри музичного 

мистецтва та 

навчання у магістратурі зі 

спеціальності 024 Хореографія 

Диплом магістра M19 № 031362, 

стажування заочно-

дистанцій

на  

180 год квітень-

травень 

2022 р.  

Університет 

страхування та 

фінансів (ВУЗФ, 



хореографії 2019 р. 

 

Болгарія, Софія) 

(VUZF, Universiti of 

Finanse, Business, and 

Entrepreneurship, 

Bolgaria, Sofia) 

58.  Кириченко 

Олена 
Анатоліївна 

викладач кафедри 

музичного 
мистецтва та 

хореографії 

Національна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв, 
свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 12СС  

02214142/001325-19, 2019 р. 

стажування заочно-

дистанцій
на  

180 год листопад-

грудень 
2021 р. 

Університет 

страхування та 
фінансів (ВУЗФ, 

Болгарія, Софія) 

(VUZF, Universiti of 

Finanse, Business, and 

Entrepreneurship, 

Bolgaria, Sofia) 

59.  Коровайний 

Богдан 

Романович 

викладач кафедри 

музичного 

мистецтва та 

хореографії 

навчання у магістратурі зі 

спеціальності 024 Хореографія, 

диплом М20 №165422 

не передбачено 

60.  Мольдерф 

Тетяна 

Михаййлывна  

в.о. доцента 

кафедри музичного 

мистецтва та 
хореографії 

Переяслав-Хмельницький ДПУ 

iменi Григорiя Сковороди, 

свідотцтво пiдвищення кваліфікації 
12СС 02214142 / 00187, 2020 р. 

Захит дисертації зі спеціальності 011 Освіті, педагогічні науки (2021 р.) 

61.  Назаренко Неля 

В’ячеславівна  

 

директор 

навчально-

наукового 

інституту культури 

і мистецтв 

2012 р. стажування  заочно-

дистанцій

на  

180 год листопад-

грудень 

2021 р 

Університет 

страхування та 

фінансів (ВУЗФ, 

Болгарія, Софія) 

(VUZF, Universiti of 

Finanse, Business, and 

Entrepreneurship, 

Bolgaria, Sofia) 

у вищій освіті» 

62.  Плохотнюк 

Олександр 

Сергійович 

доцент кафедри 

музичного 

мистецтва та 

хореографії 

2015 р. стажування заочно-

дистанцій

на  

180 год квітень-

травень 

2022 р. 

Університет 

страхування та 

фінансів (ВУЗФ, 

Болгарія, Софія) 
(VUZF, Universiti of 

Finanse, Business, and 

Entrepreneurship, 

Bolgaria, Sofia) 

63.  Сбітнєва 

Людмила 

Миколаївна 

професор кафедри 

музичного 

мистецтва та 

хореографії 

2021 р. стажування заочно-

дистанцій

на  

180 год листопад-

грудень 

2021р. 

Університет 

страхування та 

фінансів (ВУЗФ, 

Болгарія, Софія) 

(VUZF, Universiti of 

Finanse, Business, and 

Entrepreneurship, 



Bolgaria, Sofia) 

64.  Сокіл Людмила 

Михайлівна 

викладач кафедри 

музичного 

мистецтва та 

хореографії 

навчання у магістратурі зі 

спеціальності 024 Хореографія, 

диплом магістра М17 № 008076, 

2017 р. 

стажування заочно-

дистанцій

на  

180 год квітень-

травень 

2022 р. 

Університет 

страхування та 

фінансів (ВУЗФ, 

Болгарія, Софія) 

(VUZF, Universiti of 

Finanse, Business, and 
Entrepreneurship, 

Bolgaria, Sofia) 

65.  Цебрій Ірина 

Василівна 

професор кафедри 

музичного 

мистецтва та 

хореографії 

Стажування у Сумському 

державному педагогічному 

університеті імені А.С. Макаренка, 

посвідчення ПЗ 02125510/000220-

17 

стажування заочно-

дистанцій

на  

180 год листопад-

грудень 

2021 р. 

Університет 

страхування та 

фінансів (ВУЗФ, 

Болгарія, Софія) 

(VUZF, Universiti of 

Finanse, Business, and 

Entrepreneurship, 

Bolgaria, Sofia) 

66.  Цибульник Зоя 

Григорівна 

викладач кафедри 

музичного 

мистецтва та 
хореографії 

Полтавський національний 

педагогічний університет імені В.Г. 

Короленка, сертифікат  
про опанування наукового 

практикуму №276/69-07 

2021 р. 

не передбачено 

67.  Юнда Вікторія 

Вікторівна 

викладач кафедри 

музичного 

мистецтва та 

хореографії 

здобуття наукового ступеня 

кандидата педагогічних наук, 

2021 р. 

не передбачено 

68.  Ященко Ірина 

Анатоліївна 

доцент кафедри 

музичного 

мистецтва та 

хореографії 

підвищення кваліфікації у Одеській 

національній академії, 2021 р. 

стажування заочно-

дистанцій

на  

180 год листопад-

грудень-

2021 р. 

 

Університет 

страхування та 

фінансів (ВУЗФ, 

Болгарія, Софія) 

(VUZF, Universiti of 

Finanse, Business, and 

Entrepreneurship, 
Bolgaria, Sofia) 

69.  Крепак 

Костянтин 

Валерійович  

в.о. доцента 

кафедри музичного 

мистецтва та 

хореографії 

навчання в аспірантурі,  

2020 р. 

стажування очна  180 год квітень-

травень 

2022 р.  

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені В. Г. 

Короленка  

70. Ароян Артур 

Саргісович  

доцент кафедри 

образотворчого та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва 

здобуття наукового ступеню, 2014 

р. 

стажування заочна 180 год Березень 

2022 р. 

Полтавський 

національний 

університет імені 

В.Г.Короленка  



71. Дігтяр Наталія 

Миколаївна 

доцент, завідувач  

кафедри 

образотворчого та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва 

стажування  за програмою 

«INTERNATIONALIZATION OF 

THE EDUCATIONAL PROCESS», 

сертифікат № 028/0619,  від 23.06. 

2019 р., Польща  

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

72. Гуржій Інна 
Анатоліївна  

старший викладач 
кафедри 

образотворчого та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва 

стажування на кафедрі 
образотворчого мистецтва ПНПУ 

імені В.Г.Короленка,  посвідчення 

№ 180 від 29.12.2017 р. 

вебінари, тренінги, 
конференції різних 

рівнів 

очна, 
дистанцій

на 

30 год упродовж 
навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 
Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

73. Коршунов 

Дмитро 

Олександрович 

старший викладач 

кафедри 

образотворчого та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва 

стажування на кафедрі 

образотворчого мистецтва ПНПУ 

імені В.Г.Короленка,  посвідчення 

№ 179 від 29.12.2017 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

74. Поліщук Тетяна 

Володимирівна  

викладач кафедри 

образотворчого та 
декоративно-

прикладного 

мистецтва 

- вебінари, тренінги, 

конференції різних 
рівнів 

очна, 

дистанцій
на 

30 год упродовж 

навчально
го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 
ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

75. Соболєвський 

Олексій 

Валерійович 

викладач кафедри 

образотворчого та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва 

- вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

76. Шелупахіна 

Тетяна 

Володимирівна 

завідувач кафедри 

культурології та 

кіно-

телемистецтва, 

доцент 

участь у Міжнародній науково-

практичній конференції, 

сертифікат № 3/0177, 2021 р. 

науково-практичні 

конференції та он-лайн 

семінари міжнародного 

рівня 

дистанцій

на 

1,5 

кредити 

упродовж 

навчально

го року 

ЛНУ імені Тараса 

Шевченка 

77. Красносельська 

Катерина 
Миколаївна 

доцент кафедри 

культурології та 
кіно-телемистецтва 

участь у Міжнародній науково-

практичній конференції, 
сертифікат № 3/0175, 2021 р. 

науково-практичні 

конференції та он-лайн 
семінари міжнародного 

рівня 

дистанцій

на 

1,5 

кредити 

упродовж 

навчально
го року 

ЛНУ імені Тараса 

Шевченка 

78. Терещенко 

Альона  

Валеріївна 

викладач кафедри 

культурології та 

кіно-телемистецтва 

участь в онлайн-вебінарі «Кар’єрні 

можливості для молоді в структурі 

Агентства ООН у справах біженців 

в Україні», 2021 р. 

 

науково-практичні 

конференції та он-лайн 

семінари; 

навчання в магістратурі 

на спеціальності 

«Аудіовізуальне 

мистецтво та 

виробництво» 

дистанцій

на 

1,5 

кредити 

упродовж 

навчально

го року 

ЛНУ імені Тараса 

Шевченка 



79. Калашник 

Олександр 

Павлович 

викладач кафедри 

культурології та 

кіно-телемистецтва 

участь у майстер класі в рамках 10-

го Всеукраїнського екологічного 

Фестивалю документальних 

фільмів «Полтава-Док», 2021 р. 

науково-практичні 

конференції та он-лайн 

семінари різних рівнів 

дистанцій

на 

1,5 

кредити 

упродовж 

навчально

го року 

ЛНУ імені Тараса 

Шевченка 

80. Підпалий 

Ростислав 

Юрійович 

викладач кафедри 

культурології та 

кіно-телемистецтва 

 навчання в магістратурі 

на спеціальності 

«Аудіовізуальне 
мистецтво та 

виробництво» 

 1,5 

кредити 

упродовж 

навчально

го року 

ЛНУ імені Тараса 

Шевченка 

81. Бурім Олена 

Василівна 

викладач кафедри 

культурології та 

кіно-телемистецтва 

участь в онлайн – тренінгу «Школа 

практичної медіаграмотності для 

педагогів», 

сертифікат KAS.UA-202-

161704/2021 

вебсемінар «Від 

дезінформації до 

фейків: декодування 

маніпулятивного 

контенту» 

дистанцій

на 

0,2 

кредити 

20-23 

вересня 

2021 р. 

Академія української 

преси 

науково-практичні 

конференції та он-лайн 

семінари різних рівнів 

дистанцій

на 

1,3 

кредити 

упродовж 

навчально

го року 

ЛНУ імені Тараса 

Шевченка 

82. Палій Катерина 

Сергіївна 

викладач кафедри 

культурології та 

кіно-телемистецтва 

участь в інтенсиві «Як навчитися 

вчити» від гуманітарної освітньої 

платформи Litosvita, 2021 р. 

науково-практичні 

конференції та он-лайн 

семінари різних рівнів 

дистанцій

на 

1,5 

кредити 

упродовж 

навчально

го року 

ЛНУ імені Тараса 

Шевченка 

83. Соколенко 

Олена Іванівна 

завідувач кафедри 

теорії та методики 
фізичного 

виховання 

2013 р. стажування дистанцій

на 

180 год 11.10.2021

- 
01.02.2021 

Wyższa Szkoła Techni

czna w Katowicach 

84. Ливацький 

Олександр 

Васильович 

доцент кафедри 

теорії та методики 

фізичного 

виховання 

2016 р. стажування заочна 180 год 2022  р. Донбаський 

державний 

педагогічний 

університет 

85. Михальський 

Ігор Сергійович 

в.о. завідувача 

кафедри 

всесвітньої історії 

та міжнародних 

відносин 

2019 р. стажування заочна 180 год січень-

лютий 

2022 р. 

Ужгородський 

національний 

університет 

86. Верховод Лілія 

Іванівна 

доцент кафедри 

філософії та 

соціології 

2014 р. семінар дистанційн

а 

60 год упродовж 

навчально

го року 

Prometheus – 

платформа онлайн-

освіти в Україні 

87. Алексєєва 

Оксана 
Радислаівна 

доцент кафедри 

педагогіки 

Серія- семінарів «Інноваційні 

підходи до забезпечення якості 
освіти, наукових досліджень та 

технологічних процесів», 

сертифікат IQP 320/|2021 від 15-

19.02. 2021р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 
рівнів 

очна, 

дистанцій
на 

30 год упродовж 

навчально
го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 
ЗВО України та 

зарубіжжя 

88. Бутенко 

Людмила 

доцент кафедри 

педагогіки 

Міжнародна програма підвищення 

кваліфікації керівників закладів 

захист дисертацїі на 

здобуття наукового 

  30.09.2021 ДЗ «Луганський 

національний 



Леонідівна освіти, педагогічних та науково-

педагогічних працівників «Разом із 

Визначними Лідерами Сучасності: 

Цінності, Досвід, Знання, 

Компетентності і Технології для 

Формування Успішної Особистості 
та Трансформації Оточуючого 

Світу» 

Міжнародний сертифікат № 127/15 

липня 2021  р 

ступеня доктора 

педагогічних наук 

університет імені 

Тараса Шевченка» 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів  

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

Українська асоціація 

дослідників освіти, 

ClarivateWeb of 

Science, «Всеосвіта»  

89. Котєнєва Ірина 

Сергіївна 

доцент кафедри 

педагогіки 

курс «Наукова комунікація в 

цифрову епоху», сертифікат: 

8c16d19ebee84a6fb538735f6265aede 

від 09.07.2021 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

зарубіжжя 

90. Курліщук Інна 

Іванівна 

доцент кафедри 

педагогіки 

Серія- семінарів 

«Інноваційні підходи до 

забезпечення якості освіти, 

наукових досліджень та 

технологічних процесів», 

сертифікат IQP 157|2021 від 15-19 
2021р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

зарубіжжя 

91. Мамиченко 

Сергій 

Анатолійович 

асистент 

кафедри 

педагогіки 

захист дисертації на здобуття 

ступеня доктора філософії з 

педагогіки 

27.11.2020р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

зарубіжжя  

92. Мороз 

Володимир 

Петрович 

доцент кафедри 

педагогіки 

стажування у ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 

університет», 2020 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

зарубіжжя  

93. Павленко Ірина 

Грирорівна 

доцент кафедри 

педагогіки 

The world of science and innovation : 

the 10th International scientific and 

practical conference London, May 5–

7, 2021 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

зарубіжжя 

94. Севаст’янова 

Олена 
Анатоліївна 

доцент кафедри 

педагогіки 

VI International Scientific and 

Practical Conference 
«WORLD SCINCE PROBLEMS, 

PROSPECTS AND 

INNOVATIONS» TORONTO, 23-25 

february, 2021 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 
рівнів 

очна, 

дистанцій
на 

30 год упродовж 

навчально
го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 
ЗВО України та 

зарубіжжя 

95. Шама Ірина 

Петрівна 

старший викладач 

кафедри педагогіки 

курс «Інтерактивні технології 

навчання», сертифікат СТ № 

02071010 / 00299 – 19 від 

01.02.2019 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

зарубіжжя 

96. Швирка 

Вікторія 

в.о. завідувача 

кафедри 

навчальний курс «Зміцнення 

викладання та організаційного 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

очна, 

дистанцій

30 год упродовж 

навчально

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 



Миколаївна педагогіки, доцент управління в університетах», 

сертифікат 

3430aa58dd5f4a23bc467d2805c65e4f 

від 25.01.2021 

рівнів на го року ЗВО України та 

зарубіжжя 

97. Мордовцева 

Наталія 

Валеріївна 

 

в.о. завідувача  

кафедри 

філологічних 
дисциплін 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації: Agenda of 

the international online-seminar 
«Models, innovations and 

international trends in career 

guidance, 

2021 р.  

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на  
 

 

 

30 год  

 

 
 

 

упродовж 

навчально

го року  
 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 
зарубіжжя 

98. Кизилова 

Віталіна 

Володимирівна 

професор кафедри 

філологічних 

дисциплін 

стажування у Варшавському 

університеті, 2021 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на  

 

30 год  

 

упродовж 

навчально

го року  

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

зарубіжжя 

99. Починкова 

Марія 

Миколаївна 

професор кафедри 

філологічних 

дисциплін 

стажування за програмою 

підвищення кваліфікації 

«Фандрейзинг та організація 

проєктної діяльності в закладах 

освіти: європейський досвід» 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на  

 

30 год  

 

упродовж 

навчально

го року  

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

зарубіжжя 

100. Цалапова 
Оксана 

Миколаївна 

доцент кафедри 
філологічних 

дисциплін 

стажування за програмою 
підвищення кваліфікації 

Zustricz Foundation  

Career Development Center of NGO 

Sobornist  

Luhansk Regional Institute of 

Postgraduate Pedagogical Education, 

2021 р. 

вебінари, тренінги, 
конференції різних 

рівнів 

очна, 
дистанцій

на  

 

 

30 год  
 

 

 

 

упродовж 
навчально

го року  

ДЗ «ЛНУ імені 
Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

зарубіжжя 

101. Маркотенко 

Тамара 

Савеліївна 

доцент кафедри 

філологічних 

дисциплін 

програма підвищення кваліфікації 

«Методи активізації навчального 

процесу: сучасні тренди», 

свідоцтво СП№05408289/1916-20,  

2020 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на  

 

30 год  

 

упродовж 

навчально

го року  

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

зарубіжжя 

102. Мельник 

Лариса 
Володимирівна 

доцент кафедри 

філологічних 
дисциплін 

програма підвищення кваліфікації 

«Методи активізації навчального 
процесу: сучасні тренди», 

свідоцтво СП№05408289/1916-20,  

2020 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 
рівнів 

очна, 

дистанцій
на  

 

30 год  

 

упродовж 

навчально
го року  

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 
ЗВО України та 

зарубіжжя 

103. Рудь Світлана 

Михайлівна 

асистент кафедри 

філологічних 

дисциплін 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації: Agenda of 

the international online-seminar 

«Models, innovations and 

international trends in career 

guidance, 

 2021 р.  

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на  

 

30 год  

 

упродовж 

навчально

го року  

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

зарубіжжя 



104. Правова Нінель 

Володимирівна 

асистент кафедри 

філологічних 

дисциплін 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації: Agenda of 

the international online-seminar 

«Models, innovations and 

international trends in career 

guidance,  
2021 р.  

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на  

 

30 год  

 

упродовж 

навчально

го року  

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

зарубіжжя 

105. Пушко Віра 

Федорівна 

доцент кафедри 

філологічних 

дисциплін 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації: Agenda of 

the international online-seminar 

«Models, innovations and 

international trends in career 

guidance,  

2021 р.  

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на  

30 год  

 

упродовж 

навчально

го року  

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

зарубіжжя 

106. Слободян 

Олена 

Вікторівна 

доцент кафедри 

філологічних 

дисциплін 

участь у тренінгу, 2018 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на  

30 год  

 

упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

зарубіжжя 

107. Харченко Сергій 

Якович 

завідувач кафедри 

соціальної 
педагогіки, професор 

стажування ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 
університет», кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної роботи, 

2019 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 
рівнів 

очна, 

дистанцій
на 

30 год упродовж 

навчально
го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 
ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

108. Краснова Наталія 

Павлівна 

доцент кафедри 

соціальної 

педагогіки 

стажування ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 

університет», кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної роботи, 

2018 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

109. Харченко 

Людмила 

Георгіївна 

доцент кафедри 

соціальної 

педагогіки 

тренінг «Формування 

стресостойкості у людей 

комунікативних професій», м. Київ, 

16.03.2020, учбовий центр 

УкрТренінг 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

110. Юрків Ярослава 

Ігорівна 

доцент кафедри 

соціальної 
педагогіки 

стажування ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 
університет», кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної роботи, 

2018 р. 

навчання в 

докторантурі за 
спеціальністю 231 

Соціальна робота 

 

денна 

 

 2020-2022 

рр. 
 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка» 

111. Тунтуєва 

Світлана 

Володимирівна 

доцент кафедри 

соціальної 

педагогіки 

тренінг «Протидія сексуальному 

насильству щодо дітей в Україні», 

липень 2021 р. 

навчання в 

магістратурі, 

спеціальність 

053 Психологія 

заочна  2021-

2023 н.р. 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка» 

112. Степаненко 

Вікторія Іванівна 

доцент кафедри 

соціальної 

педагогіки 

захист докторської дисертації, 2020 

р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 



близького зарубіжжя 

113. Шабаєва Наталія 

Сергіївна 

доцент кафедри 

соціальної 

педагогіки 

стажування ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний 

університет», кафедра соціальної 

педагогіки та соціальної роботи 

2019 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

114. Сьомкіна Інна 

Сергіївна 

доцент кафедри 

соціальної 
педагогіки 

програма управлінського розвитку 

«Управління навчанням. Системний 
підхід до L & D», 27-29 лютого 2020 

р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 
рівнів 

очна, 

дистанцій
на 

30 год упродовж 

навчально
го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 
ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

115. Мальцева 

Ольга Іванівна 

доцент кафедри 

соціальної 

педагогіки 

онлайн-курс «Організація 

адвокаційної кампанії на місцевому 

рівні», 2021 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

116. Литвинова 

Наталія 

Анатоліївна 

доцент кафедри 

соціальної 

педагогіки 

онлайн-практикум «Людина та її 

здатність до навчання: генетичні 

аспекти», сертифікат № 1603.20 

навчання в 

магістратурі, 

спеціальність 

053 Психологія 

заочна  2021-

2023 н.р. 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка» 

117. Отрощенко 

Наталія 

Леонідівна 

доцент кафедри 

соціальної 

педагогіки 

стажування у ЄС ((ISMA, Riga, 

Latvia) «Теорія і практика науково-

пдагогічних підходів в освіті»; № 

01-18/247-21, 26.05.2021 

серія вебінарів у 

рамках проєкту «Як 

знайти власний шлях 

до успіху у програмах 
ЄС (Горизонт 2020) для 

реалізації цифрових 

інновацій» 

дистанцій

на 

(онлайн) 

 
 

 

 

30 год 

 

 

 
 

 

 

вересень-

листопад 

2021 р. 

 
 

 

 

Національний 

контактний пункт 

програми Горизонт 

2020 та ГО Агенція  
Європейських 

Інновацій (м. Львів) 

 

 онлайн-курс «Школа 

стартапів Y 

Combinator!»; 

дистанцій

на 

упродовж 

навчально

го року 

https://prometheus.org.

ua/courses-catalog/ 

 

онлайн-курс «Жінки та 

чоловіки: гендер для 

всіх» 

дистанцій

на 

упродовж 

навчально

го року 

Міжнародні 

організації USAID, 

ПРООН 

118. Дуванська 

Катерина 

Олександрівна 

асистент кафедри 

соціальної 

педагогіки 

участь у семінарі-практикумі з 

елементами тренінгу в Школі 

академічної доброчесності, 2021 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

119. Караман Олена 

Леонідівна 

професор кафедри 

соціальної 

педагогіки 

підвищення кваліфікації НАПН 

України ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» Центральний 
інститут післядипломної освіти, 

2019 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 
близького зарубіжжя 

120. Бадер Світлана 

Олександрівна 

завідувач кафедри 

дошкільної та 

початкової освіти 

«Models, innovations and 

international trends in career 

guidance. Educational models and 

practices of working with gifted 

стажування дистанцій

на 

180 год 11.09.2021

-

17.10.2021 

Кафедра польсько-

українських студій 

Ягеллонського 

університету (м. 

https://prometheus.org.ua/courses-catalog/
https://prometheus.org.ua/courses-catalog/


children» 00797, June 1–14, 2021 Краків, Польща) 

121. Черв’якова 

Наталія 

Іванівна 

доцент кафедри 

дошкільної та 

початкової освіти 

участь у конференції, 2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год 

 

упродовж 

року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

122. Докучаєва 

Вікторія 

Вікторівна 

професор кафедри 

дошкільної та 

початкової освіти 

участь у конференції, 2021 р., 

сертифікат № 3 / 0194 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 
близького зарубіжжя 

123. Коваленко 

Тамара 

Василівна 

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент 

участь у конференції, 2021 р., 

сертифікат №3\0198 

 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка» 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

124. Варяниця 

Людмила 

Олександрівна 

доцент кафедри 

дошкільної та 

початкової освіти 

семінар-практикум з елементами 

тренінгу «Школа академічної 

доброчесності», сертифікат 

№ 3/0192 

програма ПК 

«Медіаграмотність або 

чому вірити в 

сучасному 

інформаційному 

суспільстві» 

мережева 30 год 

 

01.12.2021 

-

07.12.2021 

Сумський державний 

університет 

125. Гречишкіна 

Ірина 

Анатоліївна 

асистент кафедри 

дошкільної та 

початкової освіти 

участь у конференції, 2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 
близького зарубіжжя 

126. Зажарська 

Ганна Петрівна 

асистент кафедри 

дошкільної та 

початкової освіти 

участь у конференції, 2021 р., 

сертифікат №3/0197 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

127. Єпіхіна Марина 

Анатоліївна 

доцент кафедри 

дошкільної та 

початкової освіти 

наукова онлайн школа для 

докторантів, аспірантів, молодих 

учених та магістрантів, сертифікат 

ГШ-85 від 14.05.2021 р. 

Наукова  школа для 

докторантів, аспірантів, 

молодих учених та 

магістрантів  

очна 30 год 2022 р. Київський 

університет імені 

Бориса Грінченка 

128. Кравчишина 

Олена 

Олександрівна 

старший викладач 

кафедри 

дошкільної та 

початкової освіти 

участь у конференції, 2021 р., 

сертифікат сертифікат  

№ 3/0199 

стажування дистанцій

на 

180 год 11.09.2021

-

17.10.2021 

Кафедра польсько-

українських студій 

Ягеллонського 

університету 

(м.Краків, Польща) 

129. Дудник Оксана 

Миколаївна 

доцент кафедри 

дошкільної та 
початкової освіти 

участь у конференції, сертифікат 

3/0195  

вебінари, тренінги,  

конференції різних 
рівнів 

очна, 

дистанцій
на 

30 год упродовж 

навчально
го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 
ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

130. Борисенко 

Карина Юріївна 

асистент кафедри 

дошкільної та 

початкової освіти 

семінар-практикум з елементами 

тренінгу в Школі академічної 

доброчесності, сертифікат 

12/0092, 2021 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 



131. Сіненко Ксенія 

Олегівна  

асистент кафедри 

дошкільної та 

початкової освіти 

участь у конференції, 2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

132. Григор’єва Інна 

Олександрівна  

доцент кафедри 

дефектології та 

психологічної 
корекції 

участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Актуальні 

проблеми спеціальної та 
інклюзивної освіти», сертифікат 

№1/0661, 2021 р. 

курси підвищення 

кваліфікації 

дистанцій

на 

30 год 

 

01.10.2021

-

10.10.2021 
р. 

 

Інститут спеціальноі ̈

педагогіки і 

психологіі ̈ім. 
М. Ярмаченка.  

 

133. Мухіна 

Анастасія 

Юріївна 

доцент кафедри 

дефектології та 

психологічної 

корекції 

участь у Всеукраїнській науково-

практичної конференції «Актуальні 

проблеми спеціальної та інклюзивної 

освіти»; сертифікат №1/0674, 2021 р. 

курси підвищення 

кваліфікації 

дистанцій

на 

30 год 01.10.2021

-

10.10.2021 

р. 

Інститут спеціальноі ̈

педагогіки і 

психологіі ̈ім. 

М. Ярмаченка 

134. Сєромаха 

Наталія 

Євгеніївна  

доцент кафедри 

дефектології та 

психологічної 

корекції 

участь у Всеукраїнській науково-

практичної конференції «Актуальні 

проблеми спеціальної та 

інклюзивної освіти»; сертифікат 

№1/0684, 2021 р. 

курси підвищення 

кваліфікації 

 

дистанцій

на 

60 год 01.07.2021 

– 

01.10.2021 

Міжнародна 

тренінгова компанія 

«Osnova» (м. Київ) за 

участю спеціалісті 

НПУ імені М.П. 

Драгоманова 

135. Махукова 

Тетяна 
Віталіївна 

доцент кафедри 

дефектології та 
психологічної 

корекції 

участь у Всеукраїнській науково-

практичної конференції «Актуальні 
проблеми спеціальної та 

інклюзивної освіти»; сертифікат 

№1/0671, 2021 р. 

курси підвищення 

кваліфікації  

дистанцій

на 

30 год 16.05.2022

-
23.05.2022 

Інститут спеціальноі ̈

педагогіки і 
психологіі ̈ім. 

М. Ярмаченка 

136. Макаренко 

Ірина 

Володимирівна 

доцент кафедри 

дефектології та 

психологічної 

корекції 

участь у Всеукраїнській науково-

практичної конференції «Актуальні 

проблеми спеціальної та 

інклюзивної освіти»; сертифікат 

№1/0668, 2021 р. 

курси підвищення 

кваліфікації  

дистанцій

на 

30 год 16.05.2022

-

23.05.2022 

Інститут спеціальноі ̈

педагогіки і 

психологіі ̈ім. 

М. Ярмаченка 

137. Ужченко Ірина 

Юріївна 

доцент кафедри 

дефектології та 

психологічної 

корекції 

участь у Всеукраїнській науково-

практичної конференції «Актуальні 

проблеми спеціальної та 

інклюзивної освіти»; сертифікат 

№1/0690, 2021 р. 

курси підвищення 

кваліфікації  

дистанцій

на 

30 год 16.05.2022

-

23.05.2022 

Інститут спеціальноі ̈

педагогіки і 

психологіі ̈ім. 

М. Ярмаченка 

138. Данчак 

Вікторія 
Андріївна  

асистент кафедри 

дефектології та 
психологічної 

корекції 

участь у Всеукраїнській науково-

практичної конференції «Актуальні 
проблеми спеціальної та 

інклюзивної освіти»; сертифікат 

№1/0642, 2021 р. 

не передбачено 

139. Кукса Елла 

Валеріївна 

асистент кафедри 

дефектології та 

психологічної 

корекції 

участь у Всеукраїнській науково-

практичної конференції «Актуальні 

проблеми спеціальної та 

інклюзивної освіти»; сертифікат 

№1/0661, 2021 р. 

навчання в аспірантурі 

НАПН України 

Інститут спеціальноі ̈

педагогіки і психологіі ̈

ім. М. Ярмаченка 

заочна 

 

  НАПН Украін̈и  

Інститут спеціальноі ̈

педагогіки 

і психологіі ̈ім. 

М.Ярмаченка 

курси підвищення дистанцій 30 год 16.05.2022



кваліфікації: 

«Організаційно-

методичні умови 

діяльності інклюзивно-

ресурсних центрів» 

на -

23.05.2022 

140. Сєногонова 

Людмила 
Іванівна 

доцент кафедри 

товарознавства, 
торговельного 

підприємництва та 

експертизи товарів  

Certifikate PROUDLY PRESENTED 

TO. Food Safety Culture – Part of 6: 
How to get Buy-In. Develor/ and 

Properly Implement. May 26, 2020 

підвищення 

кваліфікації НАПН 
України, вебінари, 

тренінги, конференції 

різних рівнів 

очна, 

дистанцій
на 

30 год упродовж 

навчально
го року 

НАПН України, 

ДЗ «ЛНУ імені 
Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

141. Володавчик 

Вікторія 

Сергіївна 

асистент кафедри 

товарознавства, 

торговельного 

підприємництва та 

експертизи товарів  

сертифікат про підвищення 

кваліфікації № 623766685-13 від 

25.06.2020 

 

підвищення 

кваліфікації НАПН 

України, вебінари, 

тренінги, конференції 

різних рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 годин упродовж 

навчально

го року 

НАПН України, 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», ЗВО 

України та близького 

зарубіжжя 

142. Омельченко 

Наталія 

Володимирівна 

професор кафедри 

товарознавства, 

торговельного 

підприємництва та 

експертизи товарів  

стажування, сертифікат SZFL-

000428, 2021 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчальног

о року 

НАПН України, 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», ЗВО 

України та близького 

зарубіжжя 

143. Браїлко Анна 
Сергіївна 

доцент кафедри 
товарознавства, 

торговельного 

підприємництва та 

експертизи товарів  

стажування, сертифікат SZFL-
000253, 2021 р. 

вебінари, тренінги, 
конференції різних 

рівнів 

очна, 
дистанцій

на 

30 год упродовж 
навчальног

о року 

НАПН України, 
ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», ЗВО 

України та близького 

зарубіжжя 

144. Морозова 

Марія 

Миколаївна 

доцент кафедри 

товарознавства, 

торговельного 

підприємництва та 

експертизи товарів 

PSA Grower 

Training Course 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год. упродовж 

навчальног

о року 

НАПН України, 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», ЗВО 

України та близького 

зарубіжжя 

145. Дудла Іраїда 

Олександрівна 

професор кафедри 

товарознавства, 

торговельного 

підприємництва та 

експертизи товарів  

- вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчальног

о року 

НАПН України, 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», ЗВО 

України та близького 

зарубіжжя 

146. Либань 
Михайло 

Петрович 

асистент кафедри 
товарознавства, 

торговельного 

підприємництва та 

експертизи товарів  

- вебінари, тренінги, 
конференції різних 

рівнів 

очна, 
дистанцій

на 

30 год упродовж 
навчальног

о року 

НАПН України, 
ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», ЗВО 

України та близького 

зарубіжжя 

147. Боярчук Олена 

Дмитрівна 

завідувач кафедри 

анатомії, фізіології 

людини та тварини 

участь у семінарі-практикумі з 

елементами тренінгу, сертифікат 

№12/0003, 2021 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

148. Бондаренко доцент кафедри участь у семінарі-практикумі з вебінари, тренінги, очна, 30 год упродовж ДЗ «ЛНУ імені 



Ольга 

Володимирівна 

анатомії, фізіології 

людини та тварини 

елементами тренінгу, сертифікат 

№12/0004, 2021 р. 

конференції різних 

рівнів 

дистанцій

на 

навчально

го року 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

149. Грановський 

Олексій 

Едуардович 

доцент кафедри 

анатомії, фізіології 

людини та тварини 

- вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

150. Львов 
Олександр 

Сергійович 

асистент кафедри 
анатомії, фізіології 

людини та тварини 

підвищення кваліфікації в 
Національній медичній академії 

післядипломної освіти імені П.Л. 

Шупіка, 2016 р. 

вебінари, тренінги, 
конференції різних 

рівнів 

очна, 
дистанцій

на 

30 год упродовж 
навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 
Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

151. Олійник Олена 

Олександрівна 

доцент кафедри 

анатомії, фізіології 

людини та тварини 

Інститут післядипломної освіти і 

дистанційного навчання СНУ ім. 

В. Даля, 2012 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

152. Коржова 

Наталія 

Олександрівна 

асистент кафедри 

біології та 

агрономії 

навчання в аспірантурі за 

спеціальністю 201 Агрономія 

 

навчання в аспірантурі 

за спеціальністю 

201 Агрономія 

денна  упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка» 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

153. Вовк Сергій 
Володимирович 

доцент кафедри 
біології та 

агрономії 

участь у дистанційному курсі на 
платформі Prometheus, 2021 р. 

вебінари, тренінги, 
конференції різних 

рівнів 

  

очна, 
дистанцій

на 

 

30 год 
  

упродовж 
навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 
Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

154. Шарай Дар’я 

Сергіївна 

асистент кафедри 

біології та 

агрономії 

стажування в Полтавському 

національному педагогічному 

університеті імені В.Г. Короленка, 

сертифікат №28/01-75/26, 2021 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

 

очна, 

дистанцій

на 

 

30 год упродовж 

навчально

го року 

 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

155. Маслійов  

Сергій  

Володимирович 

завідувач кафедри 

біології та 

агрономії, 

професор 

участь у роботі Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Сучасна наука: стан, проблеми, 

перспективи», 2021 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

  

очна, 

дистанцій

на 

 

30 год 

 

упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

156. Шевченко 

Анатолій 

Михайлович  

профессор кафедри 

біології та 

агрономії 

участь у семінарі-практикумі з 

елементами тренінгу в Школі 

академічної доброчесності ДЗ 

«Луганський національний 
університет імені Тараса  

Шевченка», 2021 р. 

 вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

 

очна, 

дистанцій

на 

 

30 год  ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

157. Аксьонов Ігор 

Вікторович 

 професор кафедри 

біології та 

агрономії 

участь у роботі Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Наукові здобутки: проєкти, 

дослідження, перспективи», 2020 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

 

очна, 

дистанцій

на 

 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 



158. Гаврилюк Юлія 

Володимирівна 

завідувач кафедри 

садово-паркового 

господарства та 

еколоії 

стажування в Полтавському 

національному педагогічному 

університеті імені В.Г.Короленка, 

2021 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

 

очна, 

дистанцій

на 

 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

159. Євтушенко 

Галина 

Олександрівна 

доцент кафедри 

біології та 

агрономії 

курси підвищення кваліфікації на 

базі ДУ Інституту зернових культур 

НААН України, свідоцтво 
№00496662/000029-19, 2019 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 
 

очна, 

дистанцій

на 
 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 
близького зарубіжжя 

160. Литвиненко 

Сергій 

Павлович 

асистент кафедри 

біології та 

агрономії 

курси підвищення кваліфікації на 

базі Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. 

С. Сковороди, посвідчення № 06/23-

475, 2019 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

161. Маслійов Євген 

Сергійович 

асистент кафедри 

біології та 

агрономії 

участь у роботі Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Наукові здобутки: проєкти, 

дослідження, перспективи», 2020 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

 

очна, 

дистанцій

на 

 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

162. Латка Аліна 

Сергіївна 

асистент кафедри 

біології та 

агрономії 

участь у семінарі-практикумі з 

елементами тренінгу в Школі 

академічної доброчесності ДЗ 

«Луганський національний 
університет імені Тараса  

Шевченка», 2021 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

 

очна, 

дистанцій

на 

 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 
 

163. Мельник Ірина 

Геннадіївна 

завідувач кафедри 

географії 

 

тренінг з викладацької ̈майстерності 

для викладачів переміщених та 

східних ЗВО, 2019 р. 

 

стажування 

 

дистанційна 

 

 

3 кредити 

 

лютий – 

травень 

2022 р. 

ЗВО Польщі 

 

курс «BLEND_IT: 

опануємо змішане 

навчання».  

дистанційна 

 

1 кредит лютий – 

травень 

2022 р. 

Платформа ЕdERA 

164. Удовиченко 

Микола 

Іванович 

доцент кафедри 

географії 

стажування в Університеті 

природничих наук в Любліні 

(Польща), 2020 р. 

конференція-семінар 

 

дистанцій

на 

0,5 

кредити 

жовтень 

2021 р. 

Інститут геологічних 

наук НАН України 

165. Гаврюшенко 

Ганна 
Воодимирівна 

старший викладач 

кафедри географії 

 стажування у Вищій школі 

менеджменту інформаційних систем 
(ISMA, Latvia), 2021 р. 

тренінги, курс «Школа 

для всіх» для вчителів 
про організацію 

інклюзивного освітнього 

середовища 

дистанцій

на 

1 кредит лютий – 

квітень 
2022 р. 

Платформа ЕdERA 

166. Братішко 

Андрій 

Володимирович 

доцент кафедри 

географії 

стажування з виконання наукового 

проекту «Cenozoic otoliths and 

nannofossils of the Gulf of Mexico», 

2016 р. 

стажування дистанцій

на 

6 кредитів жовтень 

2021 р. 

BugWare, Inc. Oilfield 

paleontology. 

Таллагассі, Флорида, 

США 

167. Кисельова 

Октябрина 

Олександрівна 

доцент кафедри 

географії 

стажування на кафедрі фізичної 

географії та природокористування, 

ОДУ імені І. І. Мечникова, 2019 р. 

тренінги, вебінари дистанцій

на 

1 кредит лютий – 

травень 

2022 р. 

Платформа ЕdERA 



168. Губська Ольга 

Петрівна 

старший викладач 

кафедри садово-

паркового 

господарства та 

екології 

стажування у Полтавському  

національному педагогічному 

університеті імені В. Г. Короленка, 

2021 р. 

курси зі спеціальних 

дисциплін  

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

Coursera 

169. Демідова 

Наталія 
Володимирівна 

старший викладач 

кафедри садово-
паркового 

господарства та 

екології 

стажування у Національному 

лісотехнічному університеті 
України, 2021 р. 

курси зі спеціальних 

дисциплін на порталі 
Coursera 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчальног
о року 

Coursera 

170. Бордюгова 

Олена Іванівна  

асистент кафедри 

садово-паркового 

господарства та 

екології 

- курси зі спеціальних 

дисциплін на порталі 

Coursera 

дистанційна 30 год упродовж 

навчальног

о року 

Coursera 

171. Островка 

Віктор Іванович 

старший викладач 

кафедри садово-

паркового 

господарства та 

екології 

Східноукраїнський національний 

університет ім. В. Даля, 2020 р. 

курси зі спеціальних 

дисциплін на порталі 

Coursera 

дистанційна 30 год упродовж 

навчальног

о року 

Coursera 

172. Соколов Сергій 

Олександрович 

доцент кафедри 

садово-паркового 
господарства та 

екології 

стажування у Національному 

лісотехнічному університеті 
України, 2021 р. 

курси зі спеціальних 

дисциплін на порталі 
Coursera 

дистанційна 30 год упродовж 

навчальног
о року 

Coursera 

173. Петренко 

Сергій 

Віталійович 

доцент кафедри 

садово-паркового 

господарства та 

екології 

стажування у Національному 

лісотехнічному університеті 

України, 2021 р. 

курси зі спеціальних 

дисциплін на порталі 

Coursera 

дистанційна 30 год упродовж 

навчальног

о року 

Coursera 

174. Скаковський 

Сергій Іванович 

асистент кафедри 

садово-паркового 

господарства та 

екології 

стажування у  

Національному лісотехнічному 

університеті України, 2021 р. 

курси зі спеціальних 

дисциплін на порталі 

Coursera 

дистанційна 30 год упродовж 

навчальног

о року 

Coursera 

175. Шевченко 

Анатолій 

Михайлович 

професор кафедри 

садово-паркового 

господарства та 

екології 

курси підвищення кваліфікації в 

Інституті зернових культур НААН 

України, 2018 р. 

курси зі спеціальних 

дисциплін на порталі 

Coursera 

дистанційна 30 год упродовж 

навчальног

о року 

Coursera 

176. Попов Євген 

Вадимович 

професор кафедри 

садово-паркового 
господарства та 

екології 

- курси зі спеціальних 

дисциплін на порталі 
Coursera 

дистанційна 30 год упродовж 

навчальног
о року 

Coursera 

177 Тупіков Андрій 

Ігорович 

старший викладач 

кафедри садово-

паркового 

господарства та 

екології 

- курси зі спеціальних 

дисциплін на порталі 

Coursera 

дистанційна 30 год упродовж 

навчальног

о року 

Coursera 



178. Перегрим 

Микита 

Миколайович 

старший викладач 

кафедри садово-

паркового 

господарства та 

екології 

- курси зі спеціальних 

дисциплін на порталі 

Coursera 

дистанційна 30 год упродовж 

навчальног

о року 

Coursera 

179. Березенко 

Катерина 
Сергіївна 

старший викладач 

кафедри садово-
паркового 

господарства та 

екології 

навчання за програмою, 2021 р. 

 

курси зі спеціальних 

дисциплін на порталі 
Coursera 

дистанційна 30 год упродовж 

навчальног
о року 

Coursera 

180. Лазарєв Денис  

Олександрович 

асистент кафедри 

садово-паркового 

господарства та 

екології 

- курси зі спеціальних 

дисциплін на порталі 

Coursera 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

Coursera 

181. Степаненко 

В’ячеслав 

Володимирович

. 

в.о. завідувача 

кафедри 

лабораторної 

діагностики, хімії 

та біохімії 

2014 р. курси підвищення 

кваліфікації  

очна 

(денна) 

156 год весна 2022 

р. 

Національний 

медичний 

університет імені 

О.О. Богомольця, 

інститут 

післядипломної 
освіти 

182. Хорошилов 

Геннадій 

Євгенович 

доцент кафедри 

лабораторної 

діагностики, хімії 

та біохімії 

2019 р. стажування денна 180 год серпень – 

вересень 

2022 р. 

Інститут 

біоорганічної хімії та 

нафтохімії НАН 

України 

183. Нікітіна Алла 

Василівна  

професор кафедри 

української мови 

стажування в Волинському 

національному університеті імені 

Лесі Українки, свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

(стажування) від 30.06.2021 р. № 

116/21 

участь у вебінарах, 

конференціях різного 

рівня 

заочна, 

дистанцій

на 

відповід

но до 

програм 

протягом 

навчально

го року 

ДЗ „Луганський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка”, 

ЗВО України 

184. Клєщова Оксана 

Євстахіївна 

завідувач кафедри 

української мови 

стажування в Дрогобицькому 

державному педагогічному 

університеті імені Івана Франка, 

довідка про проходження 
стажування від 30.11.2020 р. № 

1652 

участь у вебінарах, 

конференціях різного 

рівня 

заочна, 

дистанцій

на 

відповід

но до 

програм 

протягом 

навчально

го року 

ДЗ „Луганський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка”, 
ЗВО України 

185. Барилова Галина 

Кіндратівна 

доцент кафедри 

української мови 

стажування в відділі стилістики, 

культури мови та соціолінгвістики 

Інституту української мови 

Національної академії наук 

України,  

довідка від 01.04.2019 р. № 307/163 

участь у вебінарах, 

конференціях різного 

рівня 

заочна, 

дистанцій

на 

відповід

но до 

програм 

протягом 

навчально

го року 

ДЗ „Луганський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка”, 

ЗВО України 

186. Карлова Надія 

Миколаївна 

старший викладач 

кафедри 

стажування в відділі стилістики, 

культури мови та соціолінгвістики 

здобуття наукового 

ступеня кандидата 

очна  вересень 

2021 р. 

Черкаський 

національний 



української мови Інституту української мови 

Національної академії наук 

України,  

довідка від 01.04.2019 р. № 307/161 

філологічних наук університет імені 

Богдана 

Хмельницького 

187. Кравченко 

Маргарита 

Віталіївна  

доцент кафедри 

української мови 

стажування в відділі стилістики, 

культури мови та соціолінгвістики 

Інституту української мови 
Національної академії наук 

України,  

довідка від 25.05.2018 р. № 307/244 

участь у вебінарах, 

конференціях різного 

рівня 

заочна, 

дистанцій

на 

відповід

но до 

програм 

протягом 

навчально

го року 

ДЗ „Луганський 

національний 

університет імені 
Тараса Шевченка”, 

ЗВО України 

188. Черниш Олег 

Олександрович 

асистент кафедри 

журналістики та 

видавничої справи 

навчання в аспірантурі стажування дистанцій

на 

180 год січень-

лютий 

2022 р. 

Міжнародний 

економіко- 

гуманітарний 

університет імені 

академіка Степана 

Дем’янчука 

189. Ульянова 

Катерина 

Миколаївна 

доцент кафедри 

журналістики та 

видавничої справи 

стажування в Університеті 

Collegium Civitas у місті Варшава, 

Польща (Collegium Civitas, XII 

floor of the Palace of Culture and 
Science, Warsaw, Poland), 

сертифікат №36/2020 

стажування дистанцій

на 

180 год січень-

лютий 

2022 р. 

Міжнародний 

економіко- 

гуманітарний 

університет імені 
академіка Степана 

Дем’янчука 

190. Галич Артем 

Олександрович 

завідувач кафедри 

журналістики та 

видавничої справи, 

професор 

стажування в Кременчуцькому 

національному університеті імені 

Михайла Остроградського, кафедра 

філології та видавничої справи, 

реєстраційний №32/19 

стажування дистанційна 180 год січень-

лютий 

2022 р. 

Міжнародний 

економіко- 

гуманітарний 

університет імені 

академіка Степана 

Дем’янчука 

191. Куцевська 

Ольга 

Станіславівна 

доцент кафедри 

журналістики та 

видавничої справи 

стажування в Кременчуцькому 

національному університеті імені 

Михайла Остроградського, кафедра 

філології та видавничої справи, 

реєстраційний №33/19 

стажування дистанційна 180 год січень-

лютий 

2022 р. 

Міжнародний 

економіко- 

гуманітарний 

університет імені 

академіка Степана 

Дем’янчука 

192. Волошинова 
Марина 

Олексіївна 

в.о. доцента 
кафедри 

української 

філології та 

загального 

мовознавства 

навчання в магістратурі,  
2020 р. 

вебінари, тренінги, 
конференції різних 

рівнів 

вебінари, 
тренінги, 

конференції 

різних 

рівнів 

30 год упродовж 
навчально

го року 

ДЗ „Луганський 
національний 

університет імені 

Тараса Шевченка”, 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

193. Безгодова Надія 

Семенівна 

доцент кафедри 

української 

філології та 

загального 

мовознавства 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

(стажування) у Національному 

технічному університеті 

„Дніпровська політехніка”, 2021 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ „Луганський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка”, 

ЗВО України та 



близького зарубіжжя 

194. Глуховцева 

Катерина 

Дмитрівна 

професор кафедри 

української 

філології і 

загального 

мовознавства 

стажування в Університеті 

економіки в Кракові,  

NR 2706/ MSAP / 2021 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

 

30 год упродовж 

навчально

го року  

ДЗ „Луганський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка”, 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

195. Колесникова 
Лариса 

Леонідівна 

доцент кафедри 
української 

філології та 

загального 

мовознавства 

- навчання за програмою 
підвищення 

кваліфікації; 

стажування 

заочна 
 

120 год  упродовж 
навчально

го року 

Полтавський 
університет 

економіки і торгівлі 

196. Нікодаєнко 

Ірина 

Олександрівна 

доцент кафедри 

української 

філології та 

загального 

мовознавства 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

(стажування) у Національному 

технічному університеті 

„Дніпровська політехніка”, 2021 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ „Луганський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка”, 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

197. Лєснова 

Валентина 

Володимирівна 

доцент кафедри 

української 

філології та 
загального 

мовознавства 

триденний семінар „Університети 

майбутнього”, 2019 р. 

навчання за програмою 

підвищення 

кваліфікації; 
стажування 

заочна 6 

кредитів 

ЄКТС 

упродовж 

навчально

го року 

Інститут української 

мови НАН України, 

відділ діалектології 

198. Найрулін 

Анатолій 

Олександрович 

доцент кафедри 

української 

філології та 

загального 

мовознавства 

стажування за програмою у відділі 

історії мови та ономастики 

Інституту української мови 

НАН України. Довідка № 307/162, 

2019 р. 

не передбачено 

199. Бойцун Ірина 

Євгеніївна 

доцент кафедри 

української 

літератури 

вебінар „Організація освітнього 

процесу в TEAMS для закладу 

освіти”, 2020 р. 

 

навчання в магістратурі  

 

 

заочна 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2023 

н.р. 

 

 

ДЗ «Луганський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка» 

вебінари онлайн 30 год вересень 

2021 р.  

ТОВ «Всеосвіта» 

200. Негодяєва 

Світлана 

Анатоліївна 

доцент кафедри 

української 

літератури 

стажування на кафедрі української 

літератури Волинського 

національного університету імені 
Лесі Українки № 115/21, 2021 р. 

семінари, практикуми, 

тренінги, вебінари, 

майстер-класи 

заочна, 

дистанцій

на 

1 кредит 

ЄКТС 

 

1-2 кв. 

2022 р. 

Сумський державний 

педагогічний 

університет імені 
А.С. Макаренка 

201. Скиба Ольга 

Володимирівна 

доцент кафедри 

української 

літератури 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації,  

2020 р. 

 

навчання за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанцій

на 

0,2 

кредити 

ЄКТС 

11.09.2021

- 

12.09.2021 

Сумський державний 

педагогічний 

університет імені 

А.С. Макаренка 

202. Пінчук Тетяна 

Степанівна 

декан, професор 

кафедри 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

очна, 

дистанцій

1,5 

кредити 

упродовж 

навчально

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 



української 

літератури 

ПК №02125510/000363-17 

Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С. Макаренка 

рівнів на ЄКТС го року ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

203. Лапко Олена 

Анатоліївна 

завідувач кафедри 

української 

літератури, доцент 

2021 р. стажування заочна, 

дистанцій

на 

6 

кредитів 

ЄКТС 

квітень – 

червень 

2022 р. 

Волинський 

національний 

університет імені 

Лесі Українки 

204. Двуличанська 
Олена 

Аркадіївна 

доцент кафедри 
української 

літератури 

2020 р. семінари, вебінари дистанцій
на 

1,5 
кредити 

ЄКТС 

січень – 
червень 

2022 р. 

ДЗ «ЛНУ імені 
Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

205. Биндас Олена 

Миколаївна 

завідувач кафедри 

романо-

германської 

філології 

West Finland College, Фінляндія, м. 

Гуйттінен, сертифікат 

№ 07022020/1008, 2020 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

 

30 год упродовж 

навчального 

року 

 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

206. Шехавцова 

Світлана 

Олександрівна 

професор кафедри 

романо-

германської 

філології 

West Finland College, Фінляндія, м. 

Гуйттінен, сертифікат 

№ 07022020/07, 2020 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

 

30 год упродовж 

навчального 

року 

 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

207. Шаповалова 

Людмила 

Всеволодівна 

доцент кафедри 

романо-

германської 
філології 

стажування на базі ЗВО 

Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», 
сертифікат №ПК 01597997/00840-

2020 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна 30 год упродовж 

навчального 

року 
 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 
близького зарубіжжя 

208. Кокнова Тетяна 

Анатоліївна 

доцент кафедри 

романо-

германської 

філології 

захист докторської дисертації, 2021 

р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна 30 год упродовж 

навчального 

року 

 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

209. Сергєєва 

Вікторія 

Євгеніївна 

доцент кафедри 

романо-

германської 

філології 

літня навчальна школа «BRITISH 

COUNCIL», 

2016 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна 30 год упродовж 

навчального 

року 

 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

210. Мигович Ірина 

Вікторівна 

професор кафедри 

романо-

германської 

філології 

захист докторської дисертації, 2020 

р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчального 

року 

 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

211. Бледнова Ольга 

Григорівна 

викладач кафедри 

романо-
германської 

філології 

DLL 7: PRÜFEN, TESTEN, 

EVALUIEREN, 2020 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 
рівнів 

очна, 

дистанцій
на 

30 год упродовж 

навчального 
року 

 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 
ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

212. Савельєва 

Наталія 

Олександрівна 

доцент кафедри 

романо-

германської 

філології 

Cambridge English Centre BOIKO 

School, сертифікат В2314212 CEA, 

2020 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчального 

року 

 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 



213. Окунькова 

Лілія 

Олексіївна 

старший викладач 

кафедри романо-

германської 

філології 

підвищення кваліфікації,  

2017 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчального 

року 

 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

214. Морозова 

Маргарита 

Вячеславівна 

викладач кафедри 

романо-

германської 
філології 

35-годинний курс ,,Іноземна мова за 

професійним спрямуванням”, 2018 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчального 

року 
 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 
близького зарубіжжя 

215. Шкарлет 

Валерія 

Олександрівна 

викладач кафедри 

романо-

германської 

філології 

участь у конференції, 2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчального 

року 

 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

216. Паславська 

Ірина Сергіївна 

викладач кафедри 

романо-

германської 

філології 

підвищення кваліфікації, свідоцтво 

про підвищення кваліфікації СПК 

02125131 № 8488-20, 2020 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчального 

року 

 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

217. Овчарова 

Людмила 

Андріївна 

викладач кафедри 

романо-

германської 

філології 

участь у конференції, 2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанційна 
30 год упродовж 

навчального 

року 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», ЗВО 

України та близького 

зарубіжжя 
218. Комлик Наталія 

Юріївна 

викладач кафедри 

романо-
германської 

філології 

участь у конференції, 2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 
рівнів 

очна, 

дистанційна 
30 год упродовж 

навчального 
року 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», ЗВО 
України та близького 

зарубіжжя 
219. Склярова Ірина 

Вікторівна 

викладач кафедри 

романо-

германської 

філології 

участь у конференції, 2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанційна 
30 год упродовж 

навчального 

року 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», ЗВО 

України та близького 

зарубіжжя 
220. Харковський 

Євген 

Миколайович 

викладач кафедри 

романо-

германської 

філології 

участь у конференції, 2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанційна 
30 год упродовж 

навчального 

року 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», ЗВО 

України та близького 

зарубіжжя 
221. Федічева 

Наталія 

Володимирівна 

завідувач кафедри 

східних мов 

онлайн-тренінг «Глобальна освіта 

для вчителів. GLOBAL EDUCATION 

FOR TEACHERS», 2021 р. 

Онлайн-тренінг  

“EXCELLENCE IN 

TEACHING: 

AMERICAN 

EXPERIENCE” 

дистанційна 30 год вересень-

жовтень 

2021 р. 

Центр 

американських 

досліджень 

Львівський 

національний 
університет імені 

Івана Франка 

за підтримки Відділу 

зв’язків з 

громадськістю 

Посольства США в 

Києві 

222. Подмарьов викладач кафедри участь у вебінарах в Інституті вебінари, тренінги, очна, 30 год упродовж ДЗ «ЛНУ імені 



Олександр 

Олександрович 

східних мов Конфуція Харківського 

національного університета імені 

В.Н.Каразіна,  

2020 р. 

конференції різних 

рівнів 

дистанційна навчального 

року 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

223. Борзова 

Олександра 

Дмитрівна 

викладач кафедри 

східних мов 

завершила навчання в аспірантурі, 

2020 р. 

передзахист та 

презентація 

дисертаційної роботи за 
спеціальністю 

«Філологія» на здобуття 

наукового ступеня 

доктора філософії 

  2022 р. Інститут філології 

КНУ імені Тараса 

Шевченка 

224. Гусакова 

Оксана 

Олександрівна 

викладач кафедри 

східних мов 

навчання в аспірантурі вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанційна 

30 год упродовж 

навчального 

року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

225. Малахова Юлія 

Володимирівна 

доцент кафедри 

східних мов 

вебінар «Таємніці успішних 

програм: від ідеї до вдалого 

набору». Fulbright в Україні, 2021 

р. 

стажування очна, 

дистанційна 

180 год 2022 р. Хэйлунцзянский 

інститут іноземних 

мов 

226. Перепадя Дар’я 

Олександрівна 

доцент кафедри 

східних мов 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації,  
2020 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 
рівнів 

очна, 

дистанційна 

30 год упродовж 

навчального 
року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 
ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

227. Козуб Олена 

Олександрівна 

викладач кафедри 

східних мов 

- стажування 

 

заочна 180 год 2022 р. ЗВО України 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанційна 

30 год упродовж 

навчального 

року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

228. Овчаренко 

Олена 

Анатоліївна 

викладач кафедри 

східних мов 

- навчання в аспірантурі очна - упродовж 

навчального 

року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка»,  

229. Перова 

Світлана 

В᾽ячеславівна 

завідувач кафедри 

теорії та практики 

перекладу, доцент 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

(Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації ПК 01597997\00597-18 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і торгівлі»), 

2018 р. 

навчання в 

докторантурі  

очна 

 

 

 

2020-2022 

рр. 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка» 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

 
 

очна, 

дистанцій

на 

 

30 год 

 

упродовж 

навчально

го року 

 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

230. Крисало Ольга 

Вікторівна  

доцент кафедри 

теорії та практики 

перекладу 

 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

(Свідоцтво  

ПК 01597997 00598-18, ВНЗ 

Укоопспілки «Полтавський 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

 

 

очна, 

дистанцій

на 

 

30 год 

 

упродовж 

навчально

го року 

 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 



університет економіки і торгівлі»), 

2018 р. 

 

 

231. Демченко Надія 

Олександрівна 

доцент кафедри 

теорії та практики 

перекладу 

 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

(Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації ПК  

01597997\00599-18), 2018 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

 

 

очна, 

дистанцій

на 

 

30 год 

 

упродовж 

навчально

го року 

 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

232. Тернієвська 
Євгенія 

Йосипівна 

викладач кафедри 
теорії та практики 

перекладу 

навчання за програмою Сумський 
державний університет, назва 

програми (свідоцтво СП 

№05408289 / 1201-20 ) 

навчання в аспірантурі  очна  2017-2021 
н.р. 

ДЗ «ЛНУ імені 
Тараса Шевченка» 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год  ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

тренінг  дистанцій

на 

15 год 27-30 

вересня 

2021 р. 

Полтавський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

В.Г. Короленка 

233. Корінська 

Ольга Олегівна 

викладач кафедри 

теорії та практики 

перекладу 

 навчання в аспірантурі  очна  2021-2025 ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка» 

234. Хриков Євген 

Миколайович 

завідувач кафедри 

публічної служби 
та управління 

навчальними й 

соціальними 

закладами 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 
СП 35830447/3670-19, 2019 р. 

 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 
рівнів 

очна, 

дистанцій
на 

30 год упродовж 

навчально
го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 
ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

235. Сич Тетяна 

Володимирівна 

доцент кафедри 

публічної служби 

та управління 

навчальними й 

соціальними 

закладами 

захист докторської дисертації, 2021 

р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

236. Кравченко 

Олена Іванівна 

доцент кафедри 

публічної служби 

та управління 

навчальними й 
соціальними 

закладами 

стажування з питань розвитку 

територіальних громад «Розвиток 

територіальних громад: правові, 

економічні та соціальні аспекти», 
2021 р. 

 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

237. Саєнко Ольга 

Олександрівна 

доцент кафедри 

публічної служби 

та управління 

навчальними й 

соціальними 

закладами 

курс «Формування громадянських 

компетентностей у державних 

службовців» для викладачів вищих 

навчальних закладів, які 

здійснюють підготовку магістрів за 

спеціальністю «Публічне 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 



 

 

управління та адміністрування» 

Свідоцтво майстер-тренер № 

29112017-25   

238. Птахіна Ольга 

Миколаївна 

доцент кафедри 

публічної служби 

та управління 

навчальними й 
соціальними 

закладами 

стажування у Черновецькому 

національному університеті імені 

Юрія Федьковича,  

2019 р. 
 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

239. Рoзсказов 

Андрій 

Григорович 

доцент кафедри 

публічної служби 

та управління 

навчальними й 

соціальними 

закладами 

  

стажування 

«Інноваційні освітні технології: 

європейський досвід та його 

впровадження в підготовку 

фахівців з економіки та 

управління», довідка №26/01-19, 

2019 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

240. Васиньова 

Надія Сергіївна 

старший  викладач 

кафедри публічної 

служби та 

управління 
навчальними й 

соціальними 

закладами 

стажування з питань розвитку 

територіальних громад,  

2021 р. 

 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

241. Іванов Євген 

Вікторович 

старший  викладач 

кафедри публічної 

служби та 

управління 

навчальними й 

соціальними 

закладами 

стажування в Університеті Марії 

Кюрі-Склодовської  

Республіка Польща, 2019 р. 

 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

242. Терентьєва 

Ольга 

Леонідівна 

старший  викладач 

кафедри публічної 

служби та 

управління 
навчальними й 

соціальними 

закладами 

тренінгу «Формування 

стратегічних програм та проектів 

розвитку», 2019 р. 

 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

  

очна, 

дистанцій

на 

30 год упродовж 

навчально

го року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

243. Павлюк Олена 

Михайлівна 

доцент кафедри 

олімпійського і 

професійного 

спорту 

2017 р. стажування заочна 180 год 2021 р. Донбаська державна 

машинобудівна 

академія  

м.Краматорськ 

244. Брусак 

Олександр 

Михайлович 

старший викладач 

кафедри 

олімпійського і 

професійного 

2017 р. навчання за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

 120 год упродовж 

навчальног

о року 

ДЗ «ЛНУ ім. Тараса 

Шевченко» 



спорту 

245. Шинкарьов 

Сергій Іванович 

доцент кафедри 

олімпійського і 

професійного 

спорту 

2017 р. стажування заочна 180 год упродовж 

навчальног

о року 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія   

246. Ворошилов 

Олександр 

Евгенович 

викладач кафедри 

олімпійського і 

професійного 
спорту 

2019 р. навчання за програмою 

підвищення 

кваліфікації 

заочна 120 год упродовж 

навчальног

о року 

ДЗ «ЛНУ ім. Тараса 

Шевченко» 

247. Ковальов 

Максим 

Геннадійович 

викладач кафедри 

олімпійського і 

професійного 

спорту 

2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

 

заочна 30 год упродовж 

навчальног

о року 

ДЗ «ЛНУ імені 

Тараса Шевченка», 

ЗВО України та 

близького зарубіжжя 

248. Омельченко 

Аліна 

Олександрівна 

викладач кафедри 

олімпійського і 

професійного 

спорту 

навчання в аспірантурі стажування заочна 180 год упродовж 

навчальног

о року 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія   

249. Дубовой 

Володимир 

Володимирович 

викладач кафедри 

олімпійського і 

професійного 

спорту 

навчання в аспірантурі  стажування / навчання 

за програмою 

 

заочна 180 год упродовж 

навчальног

о року 

Харківська академія 

фізичної культури 

250. Гордієнко Павло 

Юрійович 

викладач кафедри 

олімпійського і 
професійного 

спорту 

навчання в аспірантурі стажування   заочна 180 год упродовж 

навчальног
о року 

Донбаська державна 

машинобудівна 
академія   

251. Пономарьов 

Олег Борисович 

викладач кафедри 

олімпійського і 

професійного 

спорту 

2018 р. стажування / навчання 

за програмою 

 

заочна 180 год упродовж 

навчальног

о року 

Харківська академія 

фізичної культури 

252. Андреєв Павло 

Юрійович 

доцент кафедри 

олімпійського і 

професійного 

спорту 

2016 р. стажування / навчання 

за програмою 

 

заочна 180 год упродовж 

навчальног

о року 

Харківська академія 

фізичної культури 

253. Гадючко 

Олександр 

Сергійович 

викладач кафедри 

олімпійського і 

професійного 

спорту 

навчання в аспірантурі стажування   

 

заочна 180 год упродовж 

навчальног

о року 

Донбаська державна 

машинобудівна 

академія   

254. Світличний 

Ігор 
Валерійович 

викладач кафедри 

олімпійського і 
професійного 

спорту 

2017 р. навчання за програмою 

підвищення 
кваліфікації 

заочна 100 год упродовж 

навчальног
о року 

ДЗ «ЛНУ ім. Тараса 

Шевченко» 

255. Шинкарьова 

Олена 

Дмитрівна 

асистент кафедри 

олімпійського і 

професійного 

захист кандидатської дисертації, 

2021 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

заочна 30 год упродовж 

навчальног

о року 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», ЗВО 

України та близького 



спорту зарубіжжя 

256. Дубовой 

Олександр 

Володимирович 

доцент кафедри 

олімпійського і 

професійного 

спорту 

стажування, 2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

заочна 30 год упродовж 

навчальног

о року 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», ЗВО 

України та близького 

зарубіжжя 

257. Саєнко 

Володимир 

Григорович 

доцент кафедри 

олімпійського і 

професійного 
спорту 

участь у конференції, 2021 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

заочна 30 год упродовж 

навчальног

о року 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», ЗВО 

України та близького 
зарубіжжя 

258. Толчєва Ганна 

Вікторівна 

доцент кафедри 

олімпійського і 

професійного 

спорту 

2018 р. вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

заочна 30 год упродовж 

навчальног

о року 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», ЗВО 

України та близького 

зарубіжжя 

260. Шеховцов 

Мехайло 

Олексійович 

викладач кафедри 

олімпійського і 

професійного 

спорту 

захист кандидатської дисертації, 

2021 р. 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

заочна 30 год упродовж 

навчальног

о року 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», ЗВО 

України та близького 

зарубіжжя 

261. Бабич Вячеслав 

Іванович 

професор кафедри 

олімпійського і 

професійного 

спорту 

стажування, 2020 р. 

 

вебінари, тренінги, 

конференції різних 

рівнів 

заочна 30 год упродовж 

навчальног

о року 

ДЗ «ЛНУ імені Тараса 

Шевченка», ЗВО 

України та близького 

зарубіжжя 

 


