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ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
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Київ 2021 р.

№
з/
п
1

Термін
проходження,
Примітки
обсяг (тривалість)
2
3
4
5
6
7
КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА-КОНАШЕВИЧА САГАЙДАЧНОГО

Прізвище, ім’я та по
батькові НПП

Посада

Суб’єкт підвищення

Вид, форма, тема підвищення кваліфікації

ФАКУЛЬТЕТ СУДНОВОДІННЯ

1.

Єлєазаров
Олександр Петрович

декан
факультету

Центральний інститут
післядипломної освіти
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
НАПН України

Підвищення кваліфікації для категорії
«Директори (заступники директорів)
інститутів, декани (заступники деканів)
факультетів університетів, академій,
інститутів»
Очно-дистанційна форма навчання*

січень-червень
2021 р.

*За
умови
продовження
карантину
форма
навчання
дистанційна

квітень-жовтень
2021 р.

*За
умови
продовження
карантину
форма
навчання
дистанційна

Кафедра експлуатації засобів транспорту на внутрішніх водних шляхах

2.

Войченко Тетяна
Олександрівна

завідувач
кафедри

Центральний інститут
післядипломної освіти
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
НАПН України

Підвищення кваліфікації для категорії
«Завідувачі (начальники) кафедр та
структурних підрозділів університетів,
академій, інститутів»

Кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням та гуманітарних дисциплін

3.

Цюрупа Михайло
Володимирович

професор

Вища філософська школа
Інституту філософії
ім. Г.С. Сковороди НАПН
України

4.

Баранник Михайло
доцент
Васильович

Центральний
інститут
післядипломної
педагогічної освіти, ДВНЗ
«Університет менеджменту
освіти» НАПН України

5.

Піщана Вікторія
Миколаївна

Центральний
післядипломної

старший
викладач

інститут

Навчання за програмою підвищення
кваліфікації.
Тема «Актуальні проблеми філософських
досліджень та їх викладання у вищій
школі»
Очно-дистанційна форма
Навчання за програмою підвищення
кваліфікації.
Тема «Сучасні проблеми викладання
соціально-гуманітарних дисциплін у
закладах вищої освіти»
Очно-дистанційна форма*
Навчання за програмою підвищення
кваліфікації.

лютий – червень
2021 р.

лютий – червень
2021 р.

*За умови
продовження
карантину
форма
навчання дистанційна

лютий – червень
2021 р.

*За умови
продовження
карантину

педагогічної освіти
ДВНЗ
«Університет
менеджменту
освіти»
НАПН України

доцент

Центральний інститут
післядипломної освіти
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
НАПН України

7.

Майборода
Олександр
Миколайович

завідувач
кафедри

Міжнародна школа
інтерактивного навчання

8.

Дембрович
Олександр
Олександрович

старший
викладач

ПАТ «Київський річковий
порт», м. Київ

9.

Коломієць Дмитро
Павлович

старший
викладач

ПАТ «Київський річковий
порт», м. Київ

6.

Бондаренко Євген
Михайлович

Тема «Сучасні проблеми викладання
психології та педагогіки у закладах вищої
освіти»
Очно-дистанційна форма*
Навчання за програмою підвищення
кваліфікації
Тема: «Психологічні засади розвитку
січень-червень
конкурентоздатності науково2021 р.
педагогічних і педагогічних працівників
на засадах коучингових технологій»
Очно-дистанційна форма навчання*

форма
навчання дистанційна

*За умови
продовження
карантину
форма
навчання дистанційна

Кафедра судноводіння
Заочна форма навчання , набуття нової

професійної мовленнєвої компетентності
з англійської мови
Заочна форма; стажування на суднах
річкового та змішаного плавання.
Тема: «Підвищення якості діяльності
оператора при оцінці обстановки в
складних умовах управління рухом
судна»
Заочна форма; стажування на суднах
річкового та змішаного плавання.
Тема: «Підвищення якості вирішення
ситуаційних задач управління судном в
умовах сучасного інформаційного
простору»

протягом 2021 р.

липень 2021 р.

липень 2021 р.

ФАКУЛЬТЕТ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

Сьомін Олександр

10. Анатолійович

декан
факультету

Центральний інститут
післядипломної освіти
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
НАПН України

Кафедра вищої та прикладної математики

Підвищення кваліфікації для категорії
«Директори (заступники директорів)
інститутів, декани (заступники деканів)
факультетів університетів, академій,
інститутів «
Очно-дистанційна форма навчання*

січень-червень
2021 р.

*За умови
продовження
карантину
форма
навчання дистанційна

11.

Гейлик Анастасія
Вадимівна

доцент

Литовська морська
академія

12.

Чабак Любов
Михайлівна

доцент

Литовська морська
академія

Закордонне стажування, підвищення
кваліфікації; дистанційна форма;
Тема «Розвиток інновацій у вищій освіті
транспортної галузі в європейському
просторі вищої освіти»
Закордонне стажування, підвищення
кваліфікації; дистанційна форма
Тема: «Розвиток інновацій у вищій освіті
транспортної галузі в європейському
просторі вищої освіти»

грудень 2020 –
січень 2021 р.

грудень 2020 –
січень 2021 р.

Кафедра фізичного виховання та морально-вольової підготовки

Подлесная
13. Наталія
Миколаївна

14.

Трутовський
Генріх Йосипович

Брайковська Надія

15. Сергіївна

старший
викладач

доцент

директор
інституту

Центр підвищення
кваліфікації та
перепідготовки
Національного
університету фізичного
виховання і спорту України
Центр підвищення
кваліфікації та
перепідготовки
Національного
університету фізичного
виховання і спорту України

Очна форма, навчання за програмою
підвищення кваліфікації для
тренерів(тренерів-викладачів) вищої
категорії
Очна форма, навчання за програмою
підвищення кваліфікації для
тренерів(тренерів-викладачів) вищої
категорії

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Центральний інститут
Директори (заступники директорів)
післядипломної освіти
інститутів, декани (заступники деканів)
факультетів університетів, академій,
ДВНЗ «Університет
інститутів
менеджменту освіти»
Очно-дистанційна форма навчання*
НАПН України

травень 2021 р.

*За умови
продовження
карантину
форма
навчання дистанційна

травень 2021 р.

*За умови
продовження
карантину
форма
навчання дистанційна

січень-червень
2021 р..

*За умови
продовження
карантину
форма
навчання дистанційна

ФАКУЛЬТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ

Кафедра вагонів та вагонного господарства
16. Нечипорук Аліна старший
Філія «Науково-дослідний

Стажування, очно-дистанційна форма.

квітень – травень

Вікторівна

викладач

та конструкторськотехнологічний інститут
залізничного транспорту»
АТ «Українська залізниця»

Тема (напрям):
«Впровадження сучасних технологій
обслуговування та ремонту вагонів»

Стажування, очно-дистанційна форма.
Тема (напрям): «Впровадження сучасної
Осьмак Віктор
нормативно-технічної документації в
17.
доцент
Євгенійович
вагонному господарстві та застосування
систем автоматизації під час ремонту та
обслуговування вагонів»
Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій транспорту
Стажування, очно-дистанційна форма.
Тема: «Ознайомлення з процесом
Філія «Головний
організації та функціонування
Воронко Ірина
старший
інформаційноІнформаційно-обчислювального центру з
18.
Олександрівна
викладач
обчислювальний центр»
метою покращення професійних навиків
АТ «Українська залізниця» викладача, набуття нових компетентностей
та розширення можливостей професійної
діяльності»
Кафедра залізничної колії та колійного господарства
Стажування, очно-дистанційна форма
Тема: «Ознайомлення з новими методами
Даніленко Едуард завідувач
АТ «Дніпропетровський
19.
та засобами сучасного виробництва
Іванович
кафедри
стрілочний завод»
стрілочної
продукції.
Впровадження
набутих навичок у освітній процес»
Філія «Науково-дослідний
та конструкторськотехнологічний інститут
залізничного транспорту»
АТ «Українська залізниця »

2021 р.

жовтень-листопад
2021 р.

квітень –травень
2021 р.

жовтень-листопад
2021 р.

Кафедра теоретичної і прикладної механіки

20.

Бамбура Ольга
Василівна

доцент

Національний технічний
університет України
"Київський політехнічний
інститут ім. Ігоря
Сікорського"

Кафедра тягового рухомого складу залізниць
Дубравін Юрій
Локомотивне депо «Київ21.
доцент
Федорович
Пасажирський» (ТЧ-1)

Навчання за програмою підвищення
кваліфікації: «Використання розширених
сервісів Google для навчальної діяльності»

лютий-березень
2021 р.

Стажування, очно-дистанційна форма
Тема: «Підвищення надійності пасажирських

травень 2021 р.

електровозів ЧС-4»
Моторвагонне депо Фастів
Стажування, очно-дистанційна форма
Фащевський
старший
регіональної філії «ПівденноТема(напрям) «Адитивні технології на
22. Андрій
викладач
Західна залізниця» АТ
транспорті. Варіанти застосування 3D-друку в
Валентинович
«Українська залізниця»
умовах моторвагонного депо Фастів»»
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ
Кафедра екології та безпеки життєдіяльності

23.

24.

25.

Висоцька Тетяна
Іванівна

доцент

Пічкур Тетяна
Валеріївна

доцент

Сорочинська
Олена Леонідівна

доцент

Управління екологічного
менеджменту
АТ «Українська залізниця»

Управління екологічного
менеджменту
АТ «Українська залізниця»

Департамент охорони праці
та промислової безпеки
АТ «Українська залізниця»

Стажування, очно-дистанційна форма
Тема: «Професійна підготовка щодо
поводження з небезпечними відходами»
Стажування, очно-дистанційна форма
Тема : «Професійна підготовка щодо
поводження з небезпечними відходами»
Стажування, очно-дистанційна форма
Тема: «Удосконалення системи управління
охороною праці в АТ «Укрзалізниця» з
урахуванням вимог міжнародних
стандартів»

лютий-березень
2021 р.

лютий-березень
2021 р.
лютий-березень
2021 р.

жовтень-листопад
2021 р.

Кафедра управління комерційною діяльністю залізниць

завідувач
кафедри

Департамент комерційної
роботи АТ «Українська
залізниця»

26.

Мироненко
Віктор Кімович

27.

Габа Василь
Васильович

професор

Департамент комерційної
роботи АТ «Українська
залізниця»

28.

Грушевська
Тетяна
Миколаївна

доцент

Департамент комерційної
роботи АТ «Українська
залізниця»

Стажування, очно-дистанційна форма
Тема:
«Визначення
можливостей
використання
науково-педагогічних
результатів за профілем дисциплін, що
викладаються, у практичній діяльності
комерційної експлуатації залізниць»
Стажування, очно-дистанційна форма
Тема: «Дослідження ефективності роботи
підрозділів Укрзалізниці у сфері надання
транспортних послуг з перевезення
вантажів
користувачам
в
умовах
реформування залізниць»
Стажування, очно-дистанційна форма
Тема: «Використання в практичній
діяльності сучасних основ комерційної
експлуатації залізниць при викладанні

лютий-березень
2021 р.

березень-квітень
2021 р.

березень-квітень
2021 р.

29.

Торопов Борис
Іванович

30.

Юрченко Оксана
Григорівна

доцент

Департамент комерційної
роботи АТ «Українська
залізниця»

доцент

Департамент комерційної
роботи АТ «Українська
залізниця»

31.

Рудюк Марина
Василівна

старший
викладач

Департамент комерційної
роботи АТ «Українська
залізниця»

32.

Алексійчук Надія
Миколаївна

старший
викладач

Департамент комерційної
роботи АТ «Українська
залізниця»

33.

Васілова Галина
Сергіївна

доцент

Департамент комерційної
роботи АТ «Українська
залізниця»

дисциплін «Умови навантаження та
кріплення вантажів», «Проектний аналіз»»
Стажування, очно-дистанційна форма
Тема:
«Визначення
можливостей
використання
науково-педагогічних
результатів за профілем дисципліни
Транспортна інфраструктура та проектний
аналіз
та
інших
дисциплін,
що
викладаються, у практичній діяльності
комерційної експлуатації залізниць»
Стажування, очно-дистанційна форма
Тема: «Формування нових професійних
компетентностей в сучасних умовах
комерційної експлуатації залізниць для
використання результатів за профілем
дисциплін «Комерційна та вантажна
робота на залізничному транспорті»,
«Залізничні станції та вузли»»

квітень-червень
2021 р.

квітень-червень
2021 р.

Стажування, очно-дистанційна форма
Тема: «Формування нових професійних
компетентностей
в
сучасних
умовах
комерційної експлуатації залізниць для лютий-березень
використання
результатів
за
профілем 2021 р.
дисциплін «Комерційна та вантажна робота на
залізничному транспорті», «Залізничні станції
та вузли»»

Стажування за очно-дистанційною
формою з практичною спрямованістю у
сфері комерційної роботи»
Стажування, очно-дистанційна форма
Тема: «Формування нових професійних
компетентностей в сучасних умовах
комерційної експлуатації залізниць для
використання результатів за профілем
дисциплін «Комерційна та вантажна

березень-квітень
2021 р.

лютий-березень
2021 р.

робота на залізничному транспорті»,
«Залізничні станції та вузли»»
Кафедра філософії та історії науки та техніки
Переяслав-Хмельницький
Спис Ольга
34.
доцент
державний педагогічний
Анатоліївна
університет ім. Г. Сковороди
Київський національний
університет технологій і
Хромова Ольга
дизайну.
35.
доцент
Ігорівна
Кафедра філософії, політології
та українознавства

Стажування, очно-дистанційна форма
Тема: «Професійна лексика в діловому
мовленні»

березень-квітень
2021 р.

Стажування, очно-дистанційна форма
Тема: «Проблеми викладання
гуманітарних наук»

квітень-травень
2021 р.

ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ, ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРАВА

36

Зорька Олександр
Володимирович

директор
Інституту

Центральний інститут
післядипломної освіти
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
НАПН України

Підвищення кваліфікації для категорії
«Директори (заступники директорів)
інститутів, декани (заступники деканів)
факультетів університетів, академій,
інститутів»
Очно-дистанційна форма навчання*

січень-червень
2021 р.

*За умови
продовження
карантину
форма
навчання дистанційна

січень-червень
2021 р.

*За умови
продовження
карантину
форма
навчання дистанційна

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ І ТЕХНОЛОГІЙ

37

Боняр Світлана
Михайлівна

декан
факультету
управління
та
технологій

Центральний інститут
післядипломної освіти
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
НАПН України

Підвищення кваліфікації для категорії
«Директори (заступники директорів)
інститутів, декани (заступники деканів)
факультетів університетів, академій,
інститутів»
Очно-дистанційна форма навчання*

Кафедра бізнес-логістики та транспортних технологій

38.

Петренко Ольга
Іванівна

завідувач
кафедри

39.

Корнієнко Галина
Володимирівна

завідувач
лабораторії

Центральний інститут
післядипломної освіти
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
НАПН України
Центральний інститут
післядипломної освіти

Підвищення кваліфікації для категорії
«Завідувачі (начальники) кафедр та
структурних підрозділів університетів,
академій, інститутів»

квітень-жовтень
2021 р.

Підвищення кваліфікації для категорії
«Методисти університетів, академій,

лютий-вересень
2021 р.

*За умови
продовження
карантину
форма
навчання дистанційна
*За умови
продовження

кафедри

ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
НАПН України

карантину
форма
навчання дистанційна

інститутів»

Кафедра економіки, маркетингу та бізнес-адміністрування

40.

Пилипенко Олена
Віталіївна

доцент

Київський національний
університет
ім. Т. Шевченка,
Кафедри економіки
підприємства, міжнародної
економіки та маркетингу

Стажування, очно-дистанційна форма.
Тема: «Методика викладання економічних
дисциплін в умовах дистанційного
навчання та цифрової трансформації
суспільних процесів»

жовтень –
листопад 2021
року

Кафедра менеджменту, публічного управління та адміністрування

41.

Бакаєв Леонід
Олександрович

Власова
42. Валентина
Петрівна

43.

44.

Тарновська Ірина
Віталіївна

Харчук Олена
Георгіївна

професор

Таврійський національний
університет імені
В.І. Вернадського

Стажування за освітньою програмою
«Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності»

протягом 2021 р.

доцент

Центральний інститут
післядипломної освіти
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
НАПН України

Навчання за програмою підвищення
кваліфікації «Цифрові технології в
освітньому процесі освіти»
Очно-дистанційна форма навчання*

січень-червень
2021 р.

доцент

Центральний інститут
післядипломної освіти
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
НАПН України

доцент

Центральний інститут
післядипломної освіти
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
НАПН України

Кафедра обліку і оподаткування

Навчання за програмою підвищення
кваліфікації «Психологічні засади
розвитку конкурентоздатності науковопедагогічних і педагогічних працівників на
засадах коучингових технологій»
Очно-дистанційна форма навчання*
Навчання за програмою підвищення
кваліфікації «Психологічні засади
розвитку конкурентоздатності науковопедагогічних і педагогічних працівників на
засадах коучингових технологій»
Очно-дистанційна форма навчання*

*За умови
продовження
карантину
форма
навчання дистанційна
*За умови
продовження
карантину
форма
навчання дистанційна

січень-червень
2021 р.

*За умови
продовження
карантину
форма
навчання дистанційна

січень-червень
2021 р.

*За умови
продовження
карантину
форма
навчання дистанційна

45.

Шуляренко
Світлана
Миколаївна

46.

Шпирко Світлана
Миколаївна

завідувач
кафедри
доцент

Таврійський національний
університеті ім. В.І.
Вернадського
Таврійський національний
університеті ім. В.І.
Вернадського

Навчання за програмою підвищення
кваліфікації зі спеціальності «Облік і
оподаткування»
Навчання за програмою підвищення
кваліфікації зі спеціальності «Облік і
оподаткування

протягом 2021 р.
протягом 2021 р.

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра кримінального права

47.

Мусієнко
Анатолій
Володимирович

завідувач
кафедри

48.

Кобилянський
Олег Леонідович

професор

Національний університет
«Чернігівська політехніка»
Кафедра правоохоронної
діяльності та
загальноправових
дисциплін
Київський національний
університет
ім. Т. Шевченка
Кафедра кримінального
права

Стажування, очно-дистанційна форма
навчання
Тема «Методика викладання наукової
дисципліни «Кримінальне право»

лютий-березень
2021 р.

Стажування, очно-дистанційна форма
навчання Тема «Методи викладання у вищий
школі для правників»

лютий-березень
2021 р.

Стажування, очно-дистанційна форма
навчання
Тема: Методика викладання наукової
дисципліни «Цивільне право (Загальна
частина)»

лютий-березень
2021 р.

Кафедра цивільного права

Мусієнко
49. Володимир
Володимирович

Сарахман Ірина

50. Дмитрівна

51.

Велюханова Марія
Іванівна

завідувач
кафедри

начальник
відділу

методист
відділу

Київський національний
університет
ім. Т. Шевченка
Кафедра цивільного права

Центральний інститут
післядипломної освіти
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
НАПН України
Центральний інститут
післядипломної освіти
ДВНЗ «Університет

Навчальний відділ
Підвищення кваліфікації для категорії
«Начальники(завідувачі) навчальних
(навчально-методичних) відділів
університетів, академій, інститутів»

Очно-дистанційна форма навчання*
Підвищення кваліфікації для категорії
«Методисти університетів, академій,
інститутів»

березень-жовтень
2021 р.

*За умови
продовження
карантину
форма
навчання дистанційна

лютий-вересень
2021 р.

*За умови
продовження
карантину

менеджменту освіти»
НАПН України

52.

Гавижа Інна
Олександрівна

методист
відділу

53.

Канжаєва Світлана
Петрівна

методист
відділу

54.

Комар Оксана
Анатоліївна

методист
відділу

Очно-дистанційна форма навчання*

Навчально-методичний відділ
Центральний інститут
Підвищення кваліфікації для категорії
післядипломної освіти
«Методисти університетів, академій,
ДВНЗ «Університет
інститутів»
менеджменту освіти»
Очно-дистанційна форма навчання*
НАПН України
Центральний інститут
Підвищення кваліфікації для категорії
післядипломної освіти
«Методисти університетів, академій,
ДВНЗ «Університет
інститутів»
менеджменту освіти»
Очно-дистанційна форма навчання*
НАПН України
Центральний інститут
Підвищення кваліфікації для категорії
післядипломної освіти
Начальники (завідувачі) відділів якості освіти
та моніторингу університетів, академій,
ДВНЗ «Університет
інститутів
менеджменту освіти»
Очно-дистанційна форма навчання*
НАПН України

форма
навчання дистанційна

лютий-вересень
2021 р.

лютий-вересень
2021 р.

березень-жовтень
2021 р.

*За умови
продовження
карантину
форма
навчання дистанційна
*За умови
продовження
карантину
форма
навчання дистанційна
*За умови
продовження
карантину
форма
навчання дистанційна

