
План-графік підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників  

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на 2023/2025 роки 

 

Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління» 

 

Кафедра публічного управління та державної служби 

 

№

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 

та  

по-батькові 

викладача, 

посада 

Рік 

народ-

ження 

З якого 

року 

працює 

на 

кафедрі 

Форми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Приміт 

ки Стажування (обов’язково 

вказати навчальний рік, 

семестр та місце стажування) 

Захист 

дисертації 

(рік) 

Навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

(рік, місце) 

Інші форми 

1.  Мартиненко  

Василь 

Миколайович,  

професор 

1957 2021   VIII Міжнародна програма 

підвищення кваліфікації керів-

ників закладів освіти і науки, а 

також педагогічних та науко-

во-педагогічних працівників 

“Разом із визначними лідерами 

сучасності: цінності, досвід, 

знання, компетентності ітех-

нології для формування успіш-

ної особистості та трансфор-

мації оточуючого світу”, 

International Historical 

Biographical Institute,  

1 семестр, 2022/2023 н.р. 

  

2.  Боковикова 

Юлія 

Володимирівна 

доцент 

1971 2021   VIII Міжнародна програма 

підвищення кваліфікації ке-

рівників закладів освіти і 

науки, а також педагогічних 

та науково-педагогічних  пра-

цівників “Разом із визнач-

ними лідерами сучасності: 

цінності, досвід, знання, 

компетентності і технології 

для формування успішної 

особистості та трансформації 

оточуючого світу”, 

  



International Historical 

Biographical Institute,  

1 семестр, 2022/2023 н.р. 
 

3.  Євдокимов 

Вадим 

Олександрович 

доцент 

1974 2021 Курс навчання «Персональне 

авторське мистецтво». Tallin 

Schooi of management 

I семестр 2022–2023 н.р  

 VII Міжнародна програма  

наукового стажування “Нобе-

лівські лауреати: вивчення 

досвіду та професійних досяг-

нень для формування успішної 

особистості та трансформації 

оточуючого світу“. 

International Historical 

Biographical Institute,  

1 семестр, 2022/2023 н.р. 

  

4.  Набока 

Людмила 

Віталіївна,  

доцент 

1974 2021   VII Міжнародна програма нау

кового стажування “Нобелів-

ські лауреати: вивчення досві-

ду та професійних досягнень 

для формування успішної осо-

бистості та трансформації 

оточуючогосвіту“.International 

Historical Biographical Institute,  

1 семестр, 2022/2023 н.р. 

  

 

Кафедра економічної політики та менеджменту 

 

№№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та 

по-батькові 

викладача, посада 

Рік 

народ-

ження 

З якого 

року 

працює 

на 

кафедрі 

Форми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Приміт-

ки 

Стажування (обов’язково 

вказати навчальний рік, 

семестр та місце стажування) 

Захист 

дисертації 

(рік) 

Навчання за програмою 

підвищення кваліфікації  

(рік, місце) 

Інші форми 

1. Коваленко 

Наталія 

Володимирівна, 

доцент   

1974 2022  
Доктора-

нтура 

2020-

2022 н.р. 

  

 

 

2. Луговенко  

Наталія 

Вікторівна,  

доцент 

1980 2022  Докторан

тура 

2020/ 

2022 н.р. 

________ .  

  



 

Кафедра соціальної та гуманітарної політики 

 

№№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та 

по-батькові 

викладача, 

посада 

Рік 

народж

ення 

З якого 

року 

працює 

на 

кафедрі 

Форми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Приміт ки Стажування (обов’язково 

вказати навчальний рік, 

семестр та місце 

стажування) 

Захист 

дисертації 

(рік) 

Навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

(рік, місце) 

Інші форми 

1.  Єлагін  

Віктор  

Павлович,  

професор 

1948 1996 Центр електронного навчан-

ня ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

II семестр 2022/2023 н.р. 

     

2.  Бєлова  

Людмила  

Олександрівна,  

професор 

1951 2021 Прикарпатський національ-

ний університет імені Василя 

Стефаника, стажування, ка-

федра педагогіки та освіт-

нього менеджменту,  

II семестр 2022/2023 н.р. 

    

3.  Бульба  

Володимир  

Григорович,  

професор 

1953 2004 Центр електронного навчан-

ня ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

1 семестр 2022/ 2023 н.р 

     

4.  Меляков  

Антон 

Володимирович,  

доцент 

1975 2004    Академічна добро-

чесність: онлайн- 

курс для виклада-

чів. Prometeus,  

I семестр  

2022/2023 н.р.  
 

 

5.  Тамм  

Анатолій  

Євгенович, 

доцент 

1951 2004 Центр електронного навчан-

ня ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

II семестр 2022/2023 н.р. 

    

6.  Редін  

Петро  

Олексійович,  

доцент 

1957 2022 Центр електронного навчан-

ня ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

II семестр 2022/ 2023 н.р. 

 Курси ХНУ ім. В.Н. Кара-

зіна за програмою: «Украї-

нська мова як державна в 

професійному спрямуван-

ні», І семестр 2023/2024 н.р. 

  



7.  Гришина 

Наталія 

Михайлівна, 

доцент 

1975 2022 Центр електронного навчан-

ня ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

ІІ семестр 2022/ 2023 н.р. 

    

8.  Шур  

Валерій  

Матвійович,  

доцент 

1946 1996 Харківський національний 

університет радіоелектроні-

ки, кафедра іноземних мов, І 

семестр 2022/2023 н.р. 
 

    

9.  Ігнатенко  

Ліна  

Юріївна,  

ст. викладач 

1978 2021 Харківський національний 

університет радіоелектроні-

ки, Кафедра іноземних мов, 

ІІ семестр 2022/2023 н.р. 

    

10.  Михайлець  

Лариса 

Михайлівна,  

ст. викладач 

1965 2021 Харківський національний 

університет радіоелектроні-

ки, кафедра іноземних мов, 

ІІ семестр 2022/2023 н.р. 

    

 

Кафедра публічної політики 

 

№№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та 

по-батькові 

викладача, 

посада 

Рік 

народ

ження 

З якого 

року 

працює 

на 

кафедрі 

Форми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Приміт 

ки 
Стажування (обов’язково 

вказати навчальний рік, 

семестр та місце 

стажування) 

Захист 

дисерта--

ції (рік) 

Навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

(рік, місце) 

Інші форми 

1.  Дзюндзюк  

Вячеслав  

Борисович, 

професор 

1968 2021   Інститут підготовки керів-

них кадрів для служби 

зайнятості, І семестр 

2022/2023 н.р., м. Київ 

  

2.  Козлов  

Костянтин  

Іванович,  

доцент 

1975 2021   Одеський державний уні-

верситет внутрішніх справ 

Центр українсько-європей-

ського наукового співро-

бітництва, Всеукраїнське 

науково-педагогічне 

підвищення кваліфікації, 

І-ІІ семестр,2022/2023 н.р. 

  



3.  Кобзєв  

Ігор  

Володимирович,  

доцент 

1966 2022   Одеський державний уні- 

верситет внутрішніх справ, 

Центр українсько-європей-

ського наукового співробіт-

ництва Всеукраїнське науко-

во-педагогічне підвищення 

кваліфікації, І-ІІ семестр 

2022/2023 н.р., м. Одеса 
 

  

 

Кафедра права, національної безпеки та європейської інтеграції 

 

№№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та 

по-батькові 

викладача, 

посада 

Рік 

народ

ження 

З якого 

року 

працює 

на 

кафедрі 

Форми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Приміт 

ки 

Стажування (обов’язково 

вказати навчальний рік, 

семестр та місце 

стажування) 

Захист 

дисертац

ії (рік) 

Навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

(рік, місце) 

Інші форми 

1.  Величко  

Лариса  

Юріївна,  

професор 

 

1971 2021   Програма підвищення квалі-

фікації науково-педагогічних 

працівників «Публічне управ-

ління в умовах гібридних 

загроз», ФОП Лунячек В.Е.,  

II семестр 2022/2023 н.р. 
 

  

2.  Білоконь  

Михайло 

Вячеславович,  

ст. викладач 

 

1984 2021   Програма підвищення квалі-

фікації науково-педагогічних 

працівників «Публічне управ-

ління в умовах гібридних 

загроз», ФОП Лунячек В.Е.,  

II семестр 2022/2023 н.р. 

  

3.  Дубовик  

Катерина  

Євгенівна,  

доцент 

1971 2021   Програма підвищення квалі-

фікації науково-педагогічних 

працівників «Публічне управ-

ління в умовах гібридних 

загроз», ФОП Лунячек В.Е.,  

II семестр 2022/2023 н.р. 

  



4.  Клімова  

Світлана  

Миколаївна,  

доцент 

1976 2021   Програма підвищення квалі-

фікації науково-педагогічних 

працівників «Публічне управ-

ління в умовах гібридних 

загроз», ФОП Лунячек В.Е.,  

II семестр 2022/2023 н.р. 

  

5.  Ковальова 

Тетяна 

Володимирівна, 

доцент 

1971 2021   Програма підвищення квалі-

фікації науково-педагогічних 

працівників «Публічне управ-

ління в умовах гібридних 

загроз», ФОП Лунячек В.Е.,  

II семестр 2022/2023 н.р. 

  

6.  Мирна  

Надія 

Володимирівна, 

доцент 

1975 2021   Програма підвищення квалі-

фікації науково-педагогічних 

працівників «Публічне управ-

ління в умовах гібридних 

загроз», ФОП Лунячек В.Е.,  

II семестр 2022/2023 н.р. 

  

7.  Тучак  

Микола 

Олексійович, 

доцент 

1958 2021   Програма підвищення квалі-

фікації науково-педагогічних 

працівників «Публічне управ-

ління в умовах гібридних 

загроз», ФОП Лунячек В.Е.,  

II семестр 2022/2023 н.р. 

  

 

Кафедра управління персоналом та підприємництва 

  

№№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 

та по-батькові 

викладача, 

посада 

Рік 

народж

ення 

З якого 

року 

працює 

на 

кафедрі 

Форми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Приміт 

ки 

Стажування (обов’язково 

вказати навчальний рік, 

семестр та місце 

стажування) 

Захист 

дисертації 

(рік) 

Навчання за програмою 

підвищення кваліфікації  

(рік, місце) 

Інші форми 

1.  Бублій  

Максим  

1974 2021 Підвищення кваліфікації на 

кафедрі економіки та права 

    



Петрович,  

доцент 

ХГУ НУА, 1 семестр 2023-

2024 н.р. 
 

2.  Гордієнко  

Євгенія  

Петрівна,  

ст. викладач 

1988 2021  Захист 

кандидат-

ської 

дисертації, 

I семестр 

2021/2022 

н.р 

   

3.  Дробязко  

Людмила  

Василівна,  

доцент 

1948 2021 Підвищення кваліфікації на 

кафедрі соціальної економі-

ки Харківського національ-

ного економічного універси-

тету імені Семена Кузнеця  

1 семестр 2023-2024 н.р. 
 

    

4.  Крамарева  

Ольга  

Сергіївна,  

доцент 

1956 2021 Підвищення кваліфікації на 

кафедрі економіки та права 

ХГУ НУА, 

1 семестр 2023-2024 н.р. 
 

    

5.  Покотило  

Тетяна  

Василівна,  

доцент 

1976 2021 Підвищення кваліфікації на 

кафедрі соціальної економі-

ки Харківського національ-

ного економічного універси-

тету імені Семена Кузнеця  

1 семестр 2023-2024 н.р. 
 

 

    

 

 

 

 


