
  
  

ПЛАН – ГРАФІК 

підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників ЗУІ 
  на 2022 рік 

 

 Кафедра «Педагогіки 
та психології» 

     

1.  Біда Олена Анатоліївна Професор  Доктор 
педагогічних 

наук 

 Підвищенно кваліфікацію 
у формі стажування в 
Рівненському державному 
гуманітарному університеті 
на кафедрі педагогіки 
початкової, інклюзівної та 
вищої освіти з 05 квітня 2021 
р. по 06 червня 2021 р. Обсяг: 
год. 180/6 кредитів. 

Назва програми 
підвищення кваліфікації: 
«Сучасні технології та 
інновації у педагогіці вищої 
школи». Сертифікат: 
№25736989/000600-21 

У 2021 році пройшла 
закордонне стажування у 
Пряшівському університеті. 
м. Пряшів (Словакія). Обсяг 
годин: 30 годин/ 1 кредит. 

 

 



 
2.  Силадій Іван 

Михайлович 
Доцент  Доктор 

педагогічних 
наук 

Підвищення кваліфікації: НПУ 
ім. М.П. Драгоманова, від 7 
грудня 2018 р. 

12 СС 02125295 

 

Захист докторської дисертації 
21.12.21 року, НПУ імені М.П. 
Драгоманова. 

Проходження стажування 
Винницький державний 
педагогічний університет імені 
Михайла Коцюбинського 
сертифікат НВ 
№02125094/055-20 від 
28.08.2020 р. при кафедрі 
педагогіки, професійної освіти 
та управління освітніми 
закладами, 1 кредит. 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації НПУ ім. М.П. 
Драгоманова 12СC02125295 
/062578-20 від 26.02.2020 р. 
«Громадські організації в 
системі управління закладами 
освіти», «Інноватика у 
викладанні дисциплін по 

  



питанням життедіяльності» - 6 
кредитів. 

 

3.  Бергхауер-Олас 
Емьовке Ласлівна 

   Підвищення кваліфікації у 
формі стажування із 
застосуванням інноваційних 
технологій у підготовці 
майбутніх учителів 
початкових класів на кафедрі 
педагогіки, психології, 
початкової освіти та 
освітнього менеджменту 
Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-
педагогічна академія»  
Харківської обласної ради з 05 
квітня по 04 червня 2021 року.  
Тема: «Застосування 
інноваційних технологій у 
підготовці майбутніх учителів 
початкових класів до 
організаційно-методичного 
забезпечення освітнього 
процесу»  
№ 01-12/376/1 
Обсяг: год. 180/6 кредитів. 

 

4.  Чопак Єва Василівна    Участь у Першій Міжнародній 
науково-практичній 
конференції «Світові виклики 
сучасній освіті»  
ГО «МАСОНК», м. Умань,  20-
22 жовтня 2021 р. 

 



Обсяг: год. 16/0,5 кредитів. 
5.  Депчинська Іветта 

Аттілівна 
   Пройшла підвищення 

кваліфікації у формі очно-
заочного стажування із 
застосуванням інноваційних 
технологій у підготовці 
майбутніх учителів 
початкових класів при 
кафедрі педагогіки 
дошкільної, початкової 
освіти та освітнього 
менеджменту Мукачівського 
державного університету з 25 
серпня по 7 жовтня 2021 
року.  

Сертифікат № 0173 

Індивідуальний план 
виконано повністю (тема: 
«Підготовка майбутніх 
учителів початкових класів 
до використання 
інноваційних технологій в 
НУШ»). Обсяг: год. 180/6 
кредитів. 

 

 

6.  Габода Єва Бейлівна   Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації НПУ ім. М.П. 
Драгоманова 12СC02125295 
/061925-18 від 07.12.2018 р. 
«Інновації у навчанні 

  



психолого-педагогічних 
дисциплін» - 108 годин. 

7.  Гаврилюк Ілона 
Юліївна  

Викладач  Спеціаліст Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації НПУ ім. М.П. 
Драгоманова 12СC02125295 
/042765-21 від 26.02.2021 р. 
«Інновації у навчанні 
психолого-педагогічних 
дисциплін» - 6 кредитів. 

  

8.  Островська Маріанна 
Ярославівна 

Доцент  Кандидат 
педагогічних 

наук 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації НПУ ім. М.П. 
Драгоманова 12СC02125295 
/042764-21 від 26.02.2021 р. 
«Інноваційні методи та 
прийоми викладання 
української мови, як 
іноземної» - 6 кредитів. 

  

9.   Гуттерер Єва 
Войтехівна 

   ) Участь у роботі Всеукраїнської 
інтернет-конференції з проблем 
вищої освіти і наукиТема: 
«Інноваційно-технологічна 
підготовка майбутніх учителів 
початкової школи у закладі вищої 
освіти»  

Миколаївський національний 
університет ім. В. О. 
Сухомлинського, 2 грудня 2021 р. 

Обсяг: год. 8/0,25 кредитів. 

 



2) Участь у Першій Міжнародній 
науково-практичній конференції 
«Світові виклики сучасній освіті»  

ГО «МАСОНК», м. Умань,  20-22 
жовтня 2021 р. 

Обсяг: год. 16/0,5 кредитів. 

Пройшла підвищення 
кваліфікації у формі 
стажування із застосуванням 
інноваційних технологій у 
підготовці майбутніх учителів 
початкових класів на кафедрі 
педагогіки, психології, 
початкової освіти та 
освітнього менеджменту 
Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» 
Харківської обласної ради з 05 
квітня по 04 червня 2021 року. 
Індивідуальний план виконано 
повністю (тема: «Застосування 
інноваційних технологій у 
підготовці майбутніх учителів 
початкових класів до 
організаційно-методичного 
забезпечення освітнього 
процесу»). № 01-12/371/1 

Обсяг: год. 180/6 кредитів 

 



 

 
10.   Конц Тімеа Степанівна   Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації НПУ ім. М.П. 
Драгоманова 12СC02125295 
/061932-18 від 07.12.2018 р. 
«Інновації у навчанні 
психолого-педагогічних 
дисциплін» - 108 годин. 

Участь у Першій Міжнародній 
науково-практичній конференції 
«Світові виклики сучасній освіті»  

ГО «МАСОНК», м. Умань,  20-22 
жовтня 2021 р. 

Обсяг: год. 16/0,5 кредитів. 

Навчається в за спеціальністю 
«Ментальної гігієни» 

 

11.   Кулін Агнеш 
Золтанівна 

  Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації НПУ ім. М.П. 
Драгоманова 12СC02125295 
/062577-20 від 23.10.2020 р. 
«Інновації у навчанні 
психолого-педагогічних 
дисциплін» - 6 кредитів. 

  

12.   Кучай Тетяна Петрівна   Стажування від 15.05.2020р. 
Сертифікат №0105/03, Польша 
м.Люблін, 180 годин. 

Участь у Першій Міжнародній 
науково-практичній конференції 
«Світові виклики сучасній освіті»  

ГО «МАСОНК», м. Умань,  20-22 
жовтня 2021 р. 

Обсяг: год. 16/0,5 кредитів. 

 

 

13.   Орос Ільдіко Імріївна   Проходження стажування 
Науковий університет 
Трансельванії від 12.04.2021, 
№ 2021/4-19/1 Угорщина, 30 

Пройшла підвищення 
кваліфікації у формі 
стажування із застосуванням 
інноваційних технологій у 
підготовці майбутніх учителів 

 



годин 1-кредит, « Керівництво 
закладом освіти». 

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації НПУ ім. М.П. 
Драгоманова 12СC02125295 
/061932-18 від 07.12.2018 р. 
«Інновації у навчанні 
психолого-педагогічних 
дисциплін» - 108 годин. 

початкових класів на кафедрі 
педагогіки, психології, 
початкової освіти та 
освітнього менеджменту 
Комунального закладу 
«Харківська гуманітарно-
педагогічна академія» 
Харківської обласної ради з 05 
квітня по 04 червня 2021 року. 
Індивідуальний план виконано 
повністю (тема: «Застосування 
інноваційних технологій у 
підготовці майбутніх учителів 
початкових класів до 
організаційно-методичного 
забезпечення освітнього 
процесу»). № 01-12/377/1 

Обсяг: год. 180/6 кредитів 

 
14.   Поллоі Каталін 

Дезидеривна 
   Прийняла участь у V міжнародній 

науково-практичній конференції 
«Освіта і формування 
конкурентноспроможності 
фахівців в умовах  євроінтеграції» 
21-22 жовтня 2021 р. 

Обсяг: год. 12/0,3 кредитів. 

Мукачівський державний 
університет 

Участь у XXI націаональній 
конференції на тему «Показники 

 



ефективності тудентів 
Закарпаття» 

Угощина, м. Сегед, 18-20 
листопада 2021 р. 

Обсяг: год. 0,7 кредитів. 

Навчається в аспірантурі. 

 
15.   Шовш Катерина 

Степанівна 
   Міжнародне стажування на 

базі Вищої школи міжнародних 
відносин та  суспільної 
комунікації в Хелмі (Польща), 
сертифікат № 402. Тема: «Вища 
освіта Польщі через призму 
освітніх систем країн 
Європейського Союзу»/ 
«Szkolnictvo wyzsze w Polsce 
prez pryzmat systemow 
edukacyjnich krajow Unii 
Europejskiej „протягом 
20.04.2021р.-25.06.2021р.,180 
годин/ 6 кредитів. 

 

 

16.   Греба Ілдіко 
Золтанівна 

Викладач  Магістр  Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації НПУ ім. М.П. 
Драгоманова 12СC02125295 
/062572-20 від 23.10.2020 р. 
«Інновації у навчанні 
психолого-педагогічних 
дисциплін» - 6 кредитів. 

Участь у Першій Міжнародній 
науково-практичній конференції 
«Світові виклики сучасній освіті»  

ГО «МАСОНК», м. Умань,  20-22 
жовтня 2021 р. 

Обсяг: год. 16/0,5 кредитів. 

 



17.  Балог Лівія Іванівна Ст. 
викладач 

Магістр Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації НПУ ім. М.П. 
Драгоманова 12СC02125295 
/062576-20 від 23.10.2020 р. 
«Інновації у навчанні 
психолого-педагогічних 
дисциплін» - 6 кредитів. 

  

18 Тягур Василь 
Михайлович 

викладач   Пройшов міжнародне 
стажування за програмою 
ФАНДРЕЙЗИНГ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ 
ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ДОСВІД 
і розробив свій освітній проект 
на тему  
Міжкультурна комунікація 
як фактор єдності та 
толерантності між різними 
етнолінгвістичними, 
релігійними та гендерними 
групами 
 
Сума: 180 годин / 6 кредитів 
ECTS 
Період стажування: з 24 квітня 
по 30 травня 2021 року 
 
Результат навчання: розвиток 
професійних компетентностей 
Серія та реєстраційний номер: 
SZFL-000199 
 

 



Польща 
19 Кузьмінський Анатолі 

Іванович 
професор   Пройшов підвищення 

кваліфікації у формі очно-
заочного стажування із 
застосуванням 
інноваційних технологій у 
підготовці майбутніх 
учителів початкових класів 
при кафедрі педагогіки 
дошкільної, початкової 
освіти та освітнього 
менеджменту 
Мукачівського державного 
університету з 25 серпня по 
7 жовтня 2021 року. 
Індивідуальний план 
виконано повністю (тема: 
«Підготовка майбутніх 
учителів початкових класів 
до використання 
інноваційних технологій в 
НУШ»). Обсяг: год. 180/6 
кредитів. 

Сертифікат №0172 
 

 

20 Чичук Антоніна 
Петрівна 

професор   У 2018 році пройшла 
стажування в 
Центральноукраїнському 
державному педагогічному 
університеті ім.. Володимира 
Винниченка (м. 
Кропивницький) Сертифікат 
№ 397-н від 25.10.2018 

 



 

 

 

У 2020 році пройшла 
закордонне стажування у м. 
Люблін (Польща). Сертифікат 
№ 0702 від 09.12.2020. 
 


