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                Додаток 1 

до наказу № 496 

                 від «_29_»____09___ 2016р. 

 

 

 

План підвищення кваліфікації за фаховим модулем (стажування) 

науково-педагогічних працівників  

Київського університету імені Бориса Грінченка на 2016-2017 навчальний рік 

 

№ 

п/п 
ПІБ працівника Посада Кафедра 

Інституту філології 

1.  Ананьєва Людмила Валентинівна доцент 
кафедра романських мов та порівняльно-

типологічного мовознавства 

2.  Бабіч Наталія Олександрівна викладач кафедра англійської філології та перекладу 

3.  Бітківська Галина Володимирівна  доцент кафедра світової літератури 

4.  Блохіна Наталія Олексіївна старший викладач кафедра української літератури і 
компаративістики 

5.  Боришполець Юлія Василівна старший викладач кафедра східних мов та перекладу 

6.  Боса Віта Петрівна старший викладач 
кафедра романських мов та порівняльно-
типологічного мовознавства 

7.  Бровко Олена Олександрівна професор 
кафедра української літератури і 
компаративістики 

8.  Василенко Мирослава Іванівна старший викладач 
кафедра романських мов та порівняльно-

типологічного мовознавства 
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9.  Волошук Лариса Валентинівна доцент 
кафедра української літератури і 
компаративістики 

10.  Говорун Надія Володимирівна викладач кафедра германської філології 

11.  Грипас Оксана Юріївна доцент кафедра української мови 

12.  Доценко Олена Леонідівна  

заступник директора з 
наукової роботи і 
міжнародних проектів, 
доцент 

кафедра української мови 

13.  Зайченко Олена В’ячеславівна старший викладач кафедра германської філології 

14.  Зарудня Ольга Миколаївна викладач кафедра української мови 

15.  Зверева Марина Анатоліївна доцент кафедра романських мов та порівняльно-
типологічного мовознавства 

16.  Калитюк Лілія Петрівна доцент кафедра германської філології 

17.  Коновал Оксана Валентинівна викладач кафедра романських мов та порівняльно-
типологічного мовознавства 

18.  Лагутіна Анастасія Костянтинівна старший викладач кафедра германської філології 

19.  Ліхоманова Наталя Олександрівна доцент кафедра світової літератури 

20.  Макарчук Олександра Григорівна викладач кафедра східних мов та перекладу 

21.  Павлюк Наталія Веніамінівна доцент кафедра англійської філології та перекладу 

22.  Палійчук Еліна Олександрівна старший викладач кафедра англійської філології та перекладу 

23.  Санчес Діас Хуан Хосе викладач 
кафедра романських мов та порівняльно-

типологічного мовознавства 

24.  Соловей Людмила Сергіївна доцент кафедра англійської філології та перекладу 
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25.  Карбонель Марзал Хоакін викладач 
кафедра романських мов та порівняльно-
типологічного мовознавства 

26.  Чернецька Надія Валеріївна викладач кафедра романських мов та порівняльно-
типологічного мовознавства 

27.  Юніна Ольга Євгенівна викладач кафедра англійської філології та перекладу 

Інститут журналістики 

28.  Афанасьєв Ілля Юрійович доцент кафедра реклами і зв’язків з громадськістю 

29.  Бєлофастова Таїсія Юріївна 

проректор з науково-
педагогічної та 
соціально-гуманітарної 
роботи, професор 

кафедра реклами і зв’язків з громадськістю 

30.  Женченко Ігор Вікторович старший викладач кафедра видавничої справи 

31.  Золотоноша Лілія Анатоліївна доцент кафедра реклами і зв’язків з громадськістю 

32.  Кияниця Євгенія Олегівна старший викладач кафедра реклами і зв’язків з громадськістю 

33.  Лісневська Аліна Леонідівна доцент кафедра журналістики та нових медіа 

34.  Новохатько Леонід Михайлович 
завідувач кафедри, 
професор 

кафедра реклами і зв’язків з громадськістю 

35.  Одаренко Оксана Василівна старший викладач кафедра журналістики та нових медіа 

36.  Пінчук Олена Михайлівна викладач кафедра реклами і зв’язків з громадськістю 

37.  Полковенко Тарас Вікторович доцент кафедра видавничої справи 

Педагогічний інститут 

38.  Бєлєнька Ганна Володимирівна завідувач кафедри, 
професор 

кафедра дошкільної освіти 
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39.  Волинець Катерина Іванівна професор кафедра дошкільної освіти 

40.  Головчук Світлана Юріївна доцент кафедра теорії та історії педагогіки 

41.  Літіченко Олена Дмитрівна викладач кафедра дошкільної освіти 

42.  Музика Олена Оксентівна доцент кафедра педагогіки та психології 

43.  Прошкуратова Тамара Сергіївна доцент кафедра початкової освіти 

44.  Соломаха Анжеліка Вікторівна доцент кафедра іноземних мов і методик їх навчання 

Інститут мистецтв 

45.  Бабієнко Ірина Іванівна концертмейстер кафедра академічного та естрадного вокалу 

46.  Васильківська Олена Іванівна  доцент кафедра дизайну 

47.  Гаврилова Ольга Ігорівна викладач кафедра образотворчого мистецтва 

48.  Гаркуша Діана Григорівна концертмейстер кафедра академічного та естрадного вокалу 

49.  Гунька Анна Миколаївна викладач кафедра образотворчого мистецтва 

50.  Кондратенко Ганна Григорівна 

заступник директора з 
науково-педагогічної то 
соціально-гуманітарної 
роботи, доцент 

кафедра теорії та методики музичного мистецтва 

51.  Коновалова Ольга Володимирівна доцент кафедра образотворчого мистецтва 

52.  Кузьменко Костянтин Євгенійович концертмейстер кафедра академічного та естрадного вокалу 

53.  Кунаєва Олена Олександрівна концертмейстер кафедра академічного та естрадного вокалу 
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54.  Куришев Євген Володимирович доцент 
кафедра інструментально-виконавської 
майстерності 

55.  Лєжнєв Олександр Олександрович викладач кафедра дизайну 

56.  Макарова Емма Вікторівна  старший викладач  кафедра академічного та естрадного вокалу 

57.  Мустафаєв Фемій Мансурович професор кафедра академічного та естрадного вокалу 

58.  Нижник Тетяна Михайлівна викладач кафедра академічного та естрадного вокалу 

59.  Олексюк Ольга Миколаївна 
завідувач кафедри, 
професор 

кафедра теорії та методики музичного мистецтва 

60.  Поліщук Алла Анатоліївна старший викладач кафедра дизайну 

61.  Полянський Тимур В’ячеславович професор кафедра академічного та естрадного вокалу 

62.  Румянцева Світлана Віталіївна старший викладач кафедра академічного та естрадного вокалу 

63.  Рябчук Леся Вікторівна старший викладач кафедра образотворчого мистецтва 

64.  Світлична Олена Миколаївна доцент кафедра дизайну 

65.  Тітович Валерій Іванович доцент кафедра інструментально-виконавської 
майстерності 

66.  Ткач Марія Михайлівна доцент кафедра теорії та методики музичного мистецтва 

67.  Яковенко Віра Григорівна старший викладач кафедра академічного та естрадного вокалу 

Інститут людини 

68.  Вінник Наталія Дмитрівна старший викладач 
кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології 

69.  Коханова Олена Петрівна доцент  
кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології 
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70.  Маланьїна Тетяна Михайлівна доцент кафедра практичної психології 

71.  Мартинчук Олена Валеріївна 
завідувач кафедри, 

доцент 

кафедра спеціальної психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

72.  Мельніченко Тетяна Василівна старший викладач 
кафедра спеціальної психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

73.  Москальов Максим Володимирович доцент  
кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології 

74.  Музиченко Ірина Вікторівна доцент  кафедра практичної психології 

75.  Найда Юлія Михайлівна старший викладач  
кафедра спеціальної психології, корекційної та 

інклюзивної освіти 

76.  Першко Галина Олексіївна старший викладач  
кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи 

77.  Тохтамиш Олександр Михайлович доцент кафедра практичної психології 

78.  Фірсова Ірина Миколаївна викладач 
кафедра соціальної педагогіки та соціальної 

роботи 

79.  Циганчук Тетяна Володимирівна доцент кафедра практичної психології 

80.  Чала Олена Андріївна старший викладач 
кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології 

81.  Шпильова Інна Сергіївна викладач 
кафедра загальної, вікової та педагогічної 

психології 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

82.  Беззуб Юрій Віленович викладач  
кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти 

та виховання 

83.  Жарікова Людмила Миколаївна старший викладач  кафедра методики мов та літератури 

84.  Трухан Олександр Феодосійович доцент  кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти 
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та виховання 

Історико-філософський факультет 

85.  Астряб Наталія Борисівна викладач кафедра філософії 

86.  Богород Анатолій Володимирович  старший викладач  кафедра філософії 

87.  Виноградов Степан Васильович  доцент кафедра історії України 

88.  Голованов Сергій Олександрович доцент  кафедра всесвітньої історії 

89.  Горбань Олександр Володимирович професор кафедра філософії 

90.  Іванюк Олег Леонідович  доцент кафедра історії України 

91.  Ковальчук Наталія Дмитрівна  професор кафедра філософії 

92.  Купрій Тетяна Георгіївна  доцент кафедра філософії 

93.  Ломачинська Ірина Миколаївна 
завідувач кафедри, 

професор 
кафедра філософії 

94.  Мартич Руслана Василівна  доцент кафедра філософії 

95.  Мохнатюк Ігор Олексійович 

заступник з науково-
педагогічної та соціально-
гуманітарної роботи, 
доцент 

кафедра історії України 

96.  Надтока Геннадій Михайлович професор кафедра всесвітньої історії 

97.  Панасюк Леонід Валерійович  доцент кафедра філософії 

98.  Пасько Ярослав Ігорович  професор кафедра філософії 
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99.  Супруненко Анна Петрівна  доцент кафедра філософії 

Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту 

100.  Бірючинська Світлана Віталіївна викладач кафедра фітнесу та рекреації 

101.  Боляк Андрій Анатолійович 
завідувач кафедри, 
професор  

кафедра фітнесу та рекреації 

102.  Боляк Наталія Леонідівна старший викладач кафедра фітнесу та рекреації 

103.  Гацко Олена Володимирівна старший викладач кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 

104.  Гнутова Наталія Павлівна старший викладач кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 

105.  Данило Любов Ігорівна старший викладач кафедра фітнесу та рекреації 

106.  Євдокимова Лілія Григорівна старший викладач кафедра спортивної підготовки 

107.  Іванько Валентина Володимирівна старший викладач кафедра спортивної підготовки 

108.  Іскра Уляна Володимирівна доцент кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 

109.  Корж Євген Миколайович старший викладач кафедра спортивної підготовки 

110.  Пітенко Сергій Леонідович старший викладач кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 

111.  Полковенко Ольга Володимирівна доцент кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 

112.  Портна Ірина Леонідівна старший викладач кафедра спортивної підготовки 

113.  Рижковський Володимир Олегович доцент кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 

114.  Сегеда Тетяна Прокопівна професор кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 

http://fzfvs.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/kafedra-fitnesu-ta-rekreatsii/sklad.html?pid=348&sid=401:%D0%91%D1%96%D1%80%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://fzfvs.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/kafedra-fitnesu-ta-rekreatsii/sklad.html?pid=348&sid=393:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA-%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://fzfvs.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/kafedra-fitnesu-ta-rekreatsii/sklad.html?pid=348&sid=396:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA-%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://fzfvs.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/kafedra-fizychnoho-vykhovannia-i-pedahohiky-sportu/sklad.html?pid=346&sid=387:%D0%93%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://fzfvs.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/kafedra-fizychnoho-vykhovannia-i-pedahohiky-sportu/sklad.html?pid=346&sid=388:%D0%93%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://fzfvs.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/kafedra-fitnesu-ta-rekreatsii/sklad.html?pid=348&sid=397:%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://fzfvs.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/kafedra-sportyvnoi-pidhotovky/sklad.html?pid=345&sid=359:%D0%84%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F-%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://fzfvs.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/kafedra-sportyvnoi-pidhotovky/sklad.html?pid=345&sid=363:%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://fzfvs.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/kafedra-fizychnoho-vykhovannia-i-pedahohiky-sportu/sklad.html?pid=346&sid=381:%D0%86%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0-%D0%A3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://fzfvs.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/kafedra-sportyvnoi-pidhotovky/sklad.html?pid=345&sid=367:%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B6-%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://fzfvs.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/kafedra-fizychnoho-vykhovannia-i-pedahohiky-sportu/sklad.html?pid=346&sid=390:%D0%9F%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://fzfvs.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/kafedra-sportyvnoi-pidhotovky/sklad.html?pid=345&sid=364:%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://fzfvs.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/kafedra-fizychnoi-reabilitatsii-ta-biokineziolohii/sklad.html?pid=347&sid=375:%D0%A0%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://fzfvs.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/kafedra-fizychnoi-reabilitatsii-ta-biokineziolohii/sklad.html?pid=347&sid=373:%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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115.  Сторожик Анна Іванівна викладач кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 

116.  Туманова Валентина Миколаївна старший викладач кафедра спортивної підготовки 

117.  Тупиця Юрій Іванович старший викладач кафедра спортивної підготовки 

118.  Швець Сергій Володимирович старший викладач кафедра спортивної підготовки 

Факультет інформаційних технологій та управління 

119.  Альохіна Галина Михайлівна старший викладач кафедра інформаційних технологій і 
математичних дисциплін 

120.  Бодненко Дмитро Миколайович 

заступник декана з 
науково-методичної та 
навчальної роботи, 
доцент 

кафедра інформаційних технологій і 
математичних дисциплін 

121.  Вембер Вікторія Павлівна доцент кафедра інформаційних технологій і 
математичних дисциплін 

122.  Марухленко Оксана В’ячеславівна доцент кафедра управління 

123.  Машкіна Ірина Вікторівна доцент кафедра інформаційних технологій і 
математичних дисциплін 

124.  Радченко Сергій Петрович доцент 
кафедра інформаційних технологій і 
математичних дисциплін 

125.  Редько Сергій Іванович доцент кафедра управління 

126.  
Соболєва-Терещенко Олена 

Анатоліївна 
старший викладач кафедра управління 

127.  Фещук Марія Юриївна викладач кафедра фінансів та економіки 

Факультет права та міжнародних відносин 

http://fzfvs.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/kafedra-fizychnoho-vykhovannia-i-pedahohiky-sportu/sklad.html?pid=346&sid=391:%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BA-%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://fzfvs.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/kafedra-sportyvnoi-pidhotovky/sklad.html?pid=345&sid=366:%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://fzfvs.kubg.edu.ua/pro-fakultet/kafedry/kafedra-sportyvnoi-pidhotovky/sklad.html?pid=345&sid=370:%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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128.  Богашов Олексій Анатолійович доцент кафедра публічного та приватного права 

129.  Бойчук Дмитро Валерійович доцент кафедра публічного та приватного права 

130.  Брайчевська Олена Андріївна доцент 
кафедра міжнародних відносин та міжнародного 
права 

131.  Грицяк Ігор Андрійович 
декан факультету, 
професор 

кафедра міжнародних відносин та міжнародного 
права 

132.  Кравченко Олена Сергіївна доцент кафедра публічного та приватного права 

133.  Мельник Ганна Мирославівна доцент 
кафедра міжнародних відносин та міжнародного 
права 

134.  Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна доцент кафедра публічного та приватного права 

135.  Обловацька Наталія Олександрівна старший викладач кафедра публічного та приватного права 

136.  Ольшанський Дмитро Валентинович 
завідувач кафедри, 

доцент 
кафедра англійської мови 

137.  Павлюк Роман Олександрович 

заступник директора з 
науково-методичної та 
соціально-гуманітарної 
роботи, доцент 

кафедра англійської мови 

138.  Слюсаренко Ірина Юріївна доцент 
кафедра міжнародних відносин та міжнародного 
права 

139.  Чуркін Олександр Валерійович старший викладач кафедра публічного та приватного права 

 


