
План-графік підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників  

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна на 2018/2023 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.  Газарян 

Світлана 

Вікторівна,  

професор 

 

1970 2021 Університет економіки, MSAP, 

Краків, I семестр 2018/2019 н.р. 

 

    

4.  Дидок Юлія 

Валентинівна,  

професор 

1975 2021  Захист 

докторської 

дисертації, 

ХарРІ 

НАДУ, 

2020 р. 

   

5.  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. 

  

6.  Золотарьов 

Володимир 

Федорович,  

професор 

1955 2022    ХарРІ НАДУ, під-

вищення кваліфіка-

ції «Стратегічне 

управління та пла-

нування», I семестр 

2020/2021 н.р.,  

 

7.  Кирій  

Сергій 

Леонідович,  

доцент 

1977 2021 Стажування Західно-Фінляндсь-

кий Коледж м. Гуйттінен за 

програмою «Особливості фінсь-

кої системи освіти», I семестр 

2021/2022 н.р. 
 

  Проект «Розвиток 

співпраці бізнесу та 

освіти «Uni-Biz 

Bridge», I семестр 

2022/2023 н.р. 
 

 

8.  Коротич  

Олена 

Борисівна,  

професор 

1966 2021    Вебінар з наукомет-

рії: «Між-народний 

досвід у публікацій-

ній сфері. Успішні 

пуб-лікації у Scopus 

 



та Web of Science» 

від ТОВ «Наукові 

публікації», I семе-

стр 2021/2022 н.р.  
 

9.  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. 

  

10.  Олешко 

Олексій 

Миколайович,  

ст. викладач 

1978 2021 Cracow University of Economics, 

Malopolska School of Public 

Administration (м. Краків, Поль-

ща), І  семестр 2020/2021 н.р., 
 

 Міжрегіональна Академія 

управління персоналом,  

м. Київ, ІІ семестр, 

2018/2019 н.р. 

 

  

11.  Куц  

Юрій  

Олексійович,  

професор 

1959 2022 Школа педагогічної майстерно-

сті, Національна академія дер-

жавного управління при Прези-

дентові України, II семестр 

2020/2021 н.р. 
 

  

 

  

12.  Конотопцев 

Олег 

Сергійович,  

До  доцент 

1975 2022 Професійне навчання за прог-

рамою підготовки тренерів-кон-

сультантів з питань місцевого 

економічного розвитку, Націо-

нальна академія державного 

управління при Президентові 

України, м. Київ, II семестр 

2018/2019 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. Латинін  

Микола 

Анатолійович, 

професор 

1968 2021 

 

Університет залізничного 

транспорту, за темою "Сучасні 

тенденції підвищення якості 

освіти майбутніх менеджерів", 

I-II семестр 2019/2020 н.р.  

 

 ТОВ «Компанія Сімкорд», курс 

«Блокчейн як децентралізована 

система обліку й управління 

активами», II семестр 2019/2020 

н.р. 

 

Екзамен з української 

мови на рівень вільного 

володіння державною 

мовою в Нацкомісії зі 

стандарту державної 

мови  
 

 

2. Бабаєв  

Валерій  

Юрійович,  

доцент 

1979 2021 

 
Університет залізничного 

транспорту, за темою "Іннова-

ційні методи реалізації змісту 

навчання з використанням 

дистанційних та інформацій-

но-комунікативних техноло-

гій". I-II cеместр 2019/2020 р,  

 Навчання у Весняній школі 

докторів філософії. Національ-

ної академії державного управ-

ління при Президентові Украї-

ни. Напрям: «Сучасні тренди і 

виклики підготовки докторів 

філософії за спеціальністю 

«Публічне управління та 

адміністрування», II семестр 

2017/2018 н.р.,  м. Київ.  

  

3. Ваніна  

Яна  

Адольфівна,  

доцент 

1967 2021 

 
Підвищення кваліфікації в 

інституті міжнародної освіти та 

підвищення кваліфікації Хар-

ківського національного аграр-

ного університету ім. В.В. 

Докучаєва за темою «Іннова-

ційні форми та технології 

навчання в організації навчаль-

ного процесу закладів вищої 

освіти, I семестр 2018/2019 н.р.  
 

Університет залізничного 

транспорту, за темою "Удос-

коналення організації навчаль-

ного процесу із використанням 

інноваційних методів викла-

 Міжнародне стажування за 

програмою міжнародного 

проекту Interintelligent науково-

інноваційного центру компанії 

Sustainable development Ltd 

(Словенія, Любляна). Напрям 

стажування: «Міжнародна 

економіка і фінанси». Тема: 

«Economics, management and 

financial accountability»,  

II семестр 2019/2020 н.р.,  

Сертифікат відповідно 

до Загальноєвропейської 

рекомендації з мовної 

освіти на рівні В2 з 

англійської мови 

(Certificate of attainment 

in modern languages; 

English, Level B2, May 

28, 2020). 

 



дання, навчання й менедж-

менту",  I-II семестр 2019/2020 

н.р,  
 

4. Горбань  

Аліна  

Ігорівна, 

ст.викладач 

1988 2021 

 
Університет залізничного 

транспорту, за темою "Сучасні 

тенденції удосконалення нав-

чального процесу, з викорис-

танням досвіду застосування 

інновацій в освітньому менед-

жменті". I-II семестр 

2019/2020 н.р,,  

  Сертифікат відповідно 

до Загальноєвропейської 

рекомендації з мовної 

освіти на рівні В2 з 

англійської мови 

(Certificate of attainment 

in modern languages; 

English, Level B2, 

February 23, 2022). 

 

5. Дунаєв  

Ігор 

Володимирович, 

професор 

1979 2021 

 
Університет залізничного 

транспорту, за темою "Форму-

вання змісту професійного 

навчання та організація навча-

льного процесу на основі 

широкого використання віт-

чизняного та зарубіжного 

досвіду в сфері професійної 

підготовки". I-II семестр  

2019/ 2020 н.р,  
 

Малопольська школа публіч-

ного управління при Краків-

ському економічному універ-

ситеті, курс «Нові та іннова-

ційні методи викладання» 

(Республіка Польща). 110 год., 

I семестр 2018/2019 н.р. 

Захист 

докторсь-

кої ди-

сертації, 

2018 

Неополітична освітня ініціа-

тива «Кадровий резерв Украї-

ни», навчальний курс «Перспек-

тива», м. Київ,   

I семестр 2019/2020 н.р. 
 

ТОВ «Компанія Сімкорд», курс 

«Блокчейн як децентралізована 

система обліку й управління 

активами», 48 год., II семестр 

2019/2020 р. 
 

НАДУ при Президентові, курс 

«Школа професійної майстер-

ності»,  12 год., м. Київ,            II 

семестр 2020/2021 н.р. 

Сертифікат 

відповідно до Загально-

європейської рекомен-

дації з мовної освіти на 

рівні В2 з англійської 

мови (Certificate of 

attainment in modern 

languages; English, Level 

B2, March 10, 2020). 

 

6. Клименко  

Наталія 

Григорівна, 

доцент 

1975 2021 

 
Підвищення кваліфікації на 

кафедрі економіки та права 

ХГУ НУА, II семестр 

2017/2018 н.р.  
 

Підвищення кваліфікації в 

інституті міжнародної освіти 

та підвищення кваліфікації 

Харківського національного 

аграрного університету ім. 

В.В. Докучаєва за темою 

«Інноваційні форми та техно-

    



логії навчання в організації 

навчального процесу закладів 

вищої освіти», I семестр 

2018/2019 н.р.  
 

7. Коваленко 

Микола 

Миколайович, 

професор 

1975 2022 Сертифікат про участь у 

Тренінгу з підвищення 

кваліфікації в рамках проекту 

USAID «Decentralization brings 

better results and effectiveness» 

Малопольської  школи з пуб-

лічного управління та Краків-

ського університету з економі-

ки, II семестр 2017/2018 н.р. 

(м. Харків; м. Краків,).  
 

Сертифікат про участь у 

Тренінгу з підвищення 

кваліфікації в рамках проекту 

USAID «Decentralization brings 

better results and effectiveness» 

Малопольської  школи з пуб-

лічного управління та Краків-

ського університету з економі-

ки, I семестр 2018/2019 н.р. (м. 

Харків; м. Краків, Польща).  

 Участь у Весняній школі 

докторів філософії «Сучасні 

тренди і виклики підготовки 

докторів філософії за спеціаль-

ністю «Публічне управління та 

адміністрування», II семестр 

2017/2018 н.р. (м. Київ).  
 

Національне агентство із 

забезпечення якості освіти. 

Онлайн курс «Експерт з 

акредитації освітніх програм: 

онлайн тренінг». II семестр 

2020/2021 н.р.  

Сертифікат відповідно 

до Загальноєвропейської 

рекомендації з мовної 

освіти на рівні В2 з 

англійської мови 

(Certificate of attainment 

in modern languages; 

English, Level B2, April 

02, 2018). 

 

 

 

8. Коваленко 

Наталія 

Володимирівна, 

доцент   

1974 2022 Стажування: Вища Школа 

Лінгвістична (м. Ченстохова, 

Польща). European educational 

project “The innovative Methods 

and Technologies of Teaching: 

Public Management and 

Administration. Тема: «Філосо-

фія механізмів державного 

впливу в ринковому середови-

щі: досвід України». 180 год.  

II семестр 2017/2018 н.р. 
 

Доктора-

нтура 

2020-

2022 н.р. 

 Сертифікат відповідно 

до Загальноєвропейської 

рекомендації з мовної 

освіти на рівні В2 з 

англійської мови 

(Certificate of attainment 

in modern languages; 

English, Level B2, 

November 23, 2017). 

 

 

 

9. Косенко  

Аліса 

Володимирівна, 

доцент 

1979 2021 

 
Підвищення кваліфікації в 

інституті міжнародної освіти 

та підвищення кваліфікації 

Харківського національного 

аграрного університету ім. 

  Стажування у Поморській 

Академії, (м. Слупськ, Польща). 

I семестр 2019/2020 н.р. 
 

Міжнародна Літня школа з 

Публічного управління.  

Сертифікат відповідно-

сті до Загальноєвро-

пейської рекомендації з 

мовної освіти  на рівні 

В2 з англійської мови 

 



В.В. Докучаєва за темою 

«Інноваційні форми та техно-

логії навчання в організації 

навчального процесу закладів 

вищої освіти».  I семестр 

2018/2019 н.р.  
 

Університет залізничного 

транспорту, за темою "Удоско-

налення навчально-виховного 

процесу із використанням 

активних технологій навчання, 

впровадження у практику 

навчання кращих досягнень та 

методів самостійної роботи 

студентів". I-II семестр 

2019/2020 н.р. 

I семестр 2019/2020 н.р.  

(м. Афіни, Греція), сертифікат 

СА №00497. 
 

Навчання «Організація дистан-

ційного навчання за допомогою  

Google Класу», II семестр 

2019/2020 н.р.,  

(Certificate of attainment 

in modern languages; 

Endlish, Level B2, June, 

13, 2018. II семестр 

2017/2018 н.р.  

10. Косенко  

Віктор 

Вікторович,  

доцент 

1976 2021 

 
Університет залізничного 

транспорту, за темою "Сучасні 

тенденції організації освіт-

нього процесу шляхом форму-

вання нових професійних ком-

петентностей менеджерів в 

науково-дослідній, організа-

ційно-управлінській діяльно-

сті", I-II семестр 2019/2020 

н.р.,  

 

 

 

 

 

11. Луговенко  

Наталія 

Вікторівна,  

доцент 

1980 2022 Міжнародне стажування 

«Інноваційні освітні техноло-

гії: європейський досвід та 

його впровадження в підготов-

ку фахівців з економіки та 

управління» (Вища школа 

бізнесу і управління, 

м. Островець, Польща),  

Докторан

тура 

2020/ 

2022 н.р. 

Участь у міжнародному науко-

вому співробітництві: «Іннова-

ційний розвиток економіки: 

глобальні тенденції та націона-

льні особливості» (м. Каунас, 

Литва), II семестр 2017/2018н.р.  
 

Міжнародне стажування у 

Школі Соціального підприємн-

ицтва Д-ра Яна Урбана Сандала 

(Норвегія). Отримано димлом та 

сертифікати «Сервісний менед-

жмент» (Service Vision Manage-

ment); Управління інноваціями 

(Innovation management); Соціа-

льне підприємництво (Social 

Міжнародний сертифі-

кат В2 з англійської 

мови. Іспит IELTS, 

Cambridge Assessment 

English, Британська рада 

(Україна); 04.01.2021р. 
 

Міністерство цифрової 

трансформації України. 

Національне агентство 

державної служби. 

Дистанційний курс 

«Онлайн сервіси для 

вчителів». II семестр 

2019/2020 н.р. 

 

 



intrepreneurship). II семестр 

2020/2021 н.р.  
 

Проходження навчання і стажу-

вання в українсько-ізраїльській 

компанії Hillel. I семестр 

2021/2022 н.р. 

________ .  

12. Тимоха  

Денис 

Анатолійович, 

доцент 

1975 2021 

 
Університет залізничного 

транспорту, за темою "Удоско-

налення навчального процесу 

із використанням досвіду у 

проведенні занять з викорис-

танням технічних засобів та 

інтенсивних технологій навча-

ння". I-II семестр 2019/2020 

н.р. 

    

13.  Ульянченко  

Юрій 

Олександрович, 

професор 

1979 2021 Університет залізничного 

транспорту, за темою "Органі-

зація навчального процесу від-

повідно до потреб економіч-

ного і соціального розвитку 

держави на основі впровад-

ження результатів сучасних 

наукових досліджень". I-II 

семестр 2019/2020 н.р.. 

 

 

 Міжнародний проект «Профе-

сіоналізація та стабілізація 

управління українським кому-

нальним господарством-ІІ». 

Організатори: Національна ака-

демія державного управління 

при Президентові України, 

Hochschule der Wirtschaft fur 

Management (HdWM) 

Mannheim, I-II семестр 2017/ 

2018 н.р.  
 

Міжнародна Літня школа з 

публічного управління, Греція. 

Організатори: Асоціація  «Су-

часні аргонавти», Харківський 

університетський консорціум,  

I-II семестр 2017/ 2018 н.р.  

Сертифікат відповідно-

сті до Загальноєвропей-

ської рекомендації з 

мовної освіти  на рівні 

В2 з англійської мови 

(Certificate of attainment 

in modern languages; 

Endlish, Level B2, 

Oktober, 21, 2017 

 

 

 

 

 

 



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.  Карамишев  

Дмитро  

Васильович,  

професор 

1970 2021   Uniwersytet Ekonomiczny w 

Krakowie Malopolska Szkola 

Administracji Publicznej 

«Management in local self-

government bodies».  

II семестр 2017/2018 н.р.  
 

National Office Erasmus+UA  

Міжнародний семінар 

«Особливості конструю-

вання освітніх програм на 

основі міжнародного дос-

віду в межах національного 

законодавства». I семестр 

2019/2020, м. Київ.  
 

  

5.  Вашев Олег  

Єгорович,  

доцент 

1959 2021    In formal recognition 

of the completion of 

the international on-

 



line‐internship 

«Modern approaches 

to medical education 

in the context of 

global challenges and 

digital transformation 

of medical educati-

on» II семестр 

2021/2022 н.р. 
 

6.  Кулініч  

Олег 

Васильович,  

ст. викладач 

1967 2006 
Малопольська школа 

публічного адмініструван-

ня), II семестр 2019/2020 н.р. 

 

 Навчання тренерів-консу-

льтантів за професійною 

програмою підвищення 

кваліфікації держав-них 

службовців та посадових 

осіб місцевого самовря-

дування з питань місцевого 

економічного розвитку,      

II семестр 2018/2019 н.р. 

Тренінг для викла-

дачів програми піс-

лядипломного нав-

чання «Управління 

в українських орга-

нах місцевого само-

врядування для лі-

дерів, фахівців з 

пубічних послуг 

громади» в рамках 

проєкту «Децентра-

лізація приносить 

кращі результати та 

ефективність 

(DOBRE)» (Мало-

польська школа 

публічного адміні-

стрування),  

II семестр  

2019/2020 н.р.  
 

 

7.  Меляков  

Антон 

Володимирович,  

доцент 

1975 2004   Регіональний центр 

підвищення кваліфікації 

Київської області,   

II семестр 2021 р. 

 

Академічна добро-

чесність: онлайн- 

курс для виклада-

чів. Prometeus,  

I семестр  

2022/2023 н.р.  
 

 

8.  Тамм  

Анатолій  

Євгенович, 

доцент 

1951 2004 Центр електронного навчан-

ня ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

II семестр 2022/2023 н.р. 

    



9.  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. 

  

10.  Гришина 

Наталія 

Михайлівна, 

доцент 

1975 2022 Центр електронного навчан-

ня ХНУ ім. В.Н. Каразіна 

ІІ 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 2022/2023 н.р. 

  

11.  Шур  

Валерій  

Матвійович,  

доцент 

1946 1996 Харківський національний 

університет радіоелектроні-

ки, кафедра іноземних мов, І 

семестр 2022/2023 н.р. 
 

    

12.  Ігнатенко  

Ліна  

Юріївна,  

ст. викладач 

1978 2021 Підвищення кваліфікації для 

викладачів англійської мови 

від міжна-родного освітньо-

методич-ного центру 

«Дінтернал Ед’юкейшн». II 

семестр 2020/2021 н.р.  
 

Харківський національний 

університет радіоелектроні-

ки, Кафедра іноземних мов, 

ІІ семестр 2022/2023 н.р. 

    

13.  Михайлець  

Лариса 

Михайлівна,  

ст. викладач 

1965 2021 Міжнародне підвищення 

кваліфікації наукових, нау-

ково-педагогічних праців-

ників ЗВО та працівників 

закладів освіти на тему: «Ви-

користання можливостей 

хмарних сервісів в он-лайн 

навчанні для гуманітарних 

спеціальностей з викорис-

танням платформ Zoom  та 

Moodle» (м. Люблін),  

II семестр 2021/2022 н.р.,  
 

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   Програма підвищення ква-

ліфікації науково-педагогіч-

них працівників «Публічне 

управління в умовах гібрид-

них загроз», Проєкт 

Professional development,  

Професійний розвиток пра-

цівників освіти та інших 

професійних спільнот,  

І семестр 

2022/2023 н.р., м. Харків 
 

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.  Котуков  

Олександр  

Анатолійович,  

доцент 

1976 2021   Інститут підготовки керів-

них кадрів для служби 

зайнятості, І семестр 

2022/2023 н.р., м. Київ 
 

Програма підвищення ква-

ліфікації науково-педаго-

гічних працівників «Пуб-

лічне управління в умовах 

  



гібридних загроз», Проєкт 

Professional development, 

Професійний розвиток 

працівників освіти та ін-ших 

професійних спільнот,  

І семестр 2022/2023 н.р., 
м. Харків. 
 

4.  Котукова  

Тетяна  

Валентинівна,  

доцент 

1974 2021   Інститут підготовки ке-

рівних кадрів для служби 

зайнятості, І семестр 

2022/2023 н.р., м. Київ 
 

 

Програма підвищення ква-

ліфікації науково-педаго-

гічних працівників «Пуб-

лічне управління в умовах 

гібридних загроз», Проєкт 

Professional development, 

Професійний розвиток пра-

цівників освіти та інших 

професійних спільнот,  

І семестр, 2022/2023 н.р., 

м. Харків 
 

  

5.  Крутій  

Олена  

Миколаївна,  

професор 

1959 2021   Інститут підготовки керів-

них кадрів для служби 

зайнятості, І семестр 

2022/2023 н.р., м. Київ 
 

 

Програма підвищення ква-

ліфікації науково-педаго-

гічних працівників «Пуб-

лічне управління в умовах 

гібридних загроз», Проєкт 

Professional development, 

Професійний розвиток пра-

цівників освіти та інших 

професійних спільнот,  

І семестр, 2022/2023 н.р.  
 

  



6.  Макаренко  

Олександр  

Михайлович,  

доцент 

1972 2021   Інститут підготовки керів-

них кадрів для служби 

зайнятості, І семестр 

2022/2023 н.р., м. Київ 
 

 

Програма підвищення квалі-

фікації науково-педагогіч-

них працівників «Публічне 

управління в умовах гібрид-

них загроз», Проєкт Profes-

sional development, Профе-

сійний розвиток працівників 

освіти та інших професійних 

спільнот, І семестр 

2022/2023 н.р., м. Харків,  
 

  

7.  Соболь  

Роман  

Георгійович,  

доцент 

1977 2021   Інститут підготовки керів-

них кадрів для служби 

зайнятості, І семестр 

2022/2023 н.р., м. Київ 
 

Програма підвищення ква-

ліфікції науково-педагогіч-

них працівників «Публічне 

управління в умовах гібрид-

них загроз», Проєкт Profes-

sional development, Профе-

сійний розвиток працівників 

освіти та інших професійних 

спільнот, І семестр 

2022/2023 н.р., м. Харків 
 

  

8.  Орлов  

Олександр  

Валентинович,  

професор 

1957 2022 Підвищення кваліфікації на 

кафедрі МТЕ Харківського 

національного університету 

радіоелектроники, I семестр 

2018/2019 н.р. 

    

9.  Іванова  

Ірина  

Дмитрівна,  

ст. викладач 

1960 2022 Курс «Цифрові інструменті 

Google для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти», 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку», I семестр 

2021/2022 н.р. 

    



10.  Серенок  

Артем  

Олексійович,  

доцент 

1979 2022   Інститут підготовки керів-

них кадрів для служби 

зайнятості, І семестр 

2022/2023 н.р., м. Київ 
 

 

Програма підвищення ква-

ліфікації науково-педагогіч-

них працівників «Пуб-лічне 

управління в умовах гібрид-

них загроз», Проєкт 

Professional development, 

Професійний розвиток пра-

цівників освіти та інших 

професійних спільнот,  

І семестр, 2022/2023 н.р.,  
 

  

11.  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 
 

  

12.  Черноіваненко  

Аліна  

Володимирівна,  

ст. викладач 

1986 2022   Інститут підготовки керів-

них кадрів для служби 

зайнятості, І семестр 

2022/2023 н.р., м. Київ 
 

 

Програма підвищення ква-

ліфікації науково педагогіч-

них працівників «Публічне 

управління в умовах гібрид-

них загроз», Проєкт Profes-

sional development, Профе-

сійний розвиток працівни-

ків освіти та інших 

професійних спільнот, 

І семестр, 2022/2023 н.р., 

м. Харків 

  

 



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 

1971 2021   Програма підвищення квалі-

фікації науково-педагогічних 

працівників «Публічне управ-

  



Володимирівна, 

доцент 

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.  Статівка  

Наталія  

Валеріївна, 

професор 

1971 2021 Підвищення кваліфікації на 

кафедрі економіки, бізнесу та 

управління персоналом на 

транспорті УДУЗТ,  

I-II семестр 2019/2020 р.  
 

Науково-педагогічне стажу-

вання на тему: «Інноваційні 

освітні технології: європейсь-

кий досвід та його впровад-

ження в підготовку фахівців з 

економіки та управління» за 

спеціальністю 051 «Економі-

ка» на базі Балтійського 

науково-дослідного інституту 

проблем трансформації еконо-

мічного простору. I семестр 

2022/2023 н.р..  

    

2.  Бублій  

Максим  

Петрович,  

доцент 

1974 2021 Підвищення кваліфікації на 

кафедрі економіки та права 

ХГУ НУА, 1 семестр 2023-

2024 н.р. 
 

    

3.  Гордієнко  

Євгенія  

Петрівна,  

ст. викладач 

1988 2021  Захист 

кандидат-

ської 

дисертації, 

I семестр 

2021/2022 

н.р 

   



4.  Дробязко  

Людмила  

Василівна,  

доцент 

1948 2021 Харківський національний 

аграрний університет ім. В.В. 

Докучаєва. Інститут міжна-

родної освіти та підвищення 

кваліфікації, I семестр 

2018/2019 н.р.  
 

Підвищення кваліфікації на 

кафедрі соціальної економі-

ки Харківського національ-

ного економічного універси-

тету імені Семена Кузнеця  

1 семестр 2023-2024 н.р. 
 

    

5.  Крамарева  

Ольга  

Сергіївна,  

доцент 

1956 2021 Підвищення кваліфікації на 

кафедрі економіки та права 

ХГУ НУА, I – II семестр 

2017/2018 н.р.  
 

Підвищення кваліфікації на 

кафедрі економіки та права 

ХГУ НУА, 

1 семестр 2023-2024 н.р. 
 

    

6.  Лєсная  

Олена  

Сергіївна,  

доцент 

1978 2021 VIII Міжнародна програма 

підвищення кваліфікації 

керівників закладів освіти і 

науки, а також педагогічних та 

науково-педагогічних праців-

ників “Разом із визначними 

лідерами сучасності: цінності, 

досвід, знання, компетентно-

сті і технології для форму-

вання успішної особистості та 

трансформації оточуючого 

світу».  

I семестр 2022/2023 н. р. 

 

 Міжнародне підвищення 

кваліфікації на тему: «Ака-

демічна доброчесність при 

підготовці магістрів та 

здобувачів доктора філо-

софії (PhD) в країнах Євро-

пейського Союзу та Украї-

ні» на базі Інституту Науко-

во-дослідного інституту 

Люблінського науко-во-

технологічного парку та 

IESF Міжнародна фундація 

науковців та освітян.  

I семестр 2022 /2023 н.р.  
 

Міжнародне дистанційне 

підвищення кваліфікації 

«Інтерактивні технології та 

хмарні сервіси в онлайн 

навчанні:  досвід країн Євро-

  



пейського союзу та України» 

на базі Науково-дослідного 

інституту Люблінського нау-

ково-технологічного парку 

та IESF Міжнародна фун-

дація науковців та освітян.  

I семестр 2022/2023 н.р.  
 

7.  Надточій  

Алла  

Олександрівна, 

доцент 

1980 2021 Стажування з питань "Public 

Sector Marketing in Poland" у 

Слупському Університеті,   

I семестр 2019/2020 н.р.,  

    

8.  Орел  

Юрій  

Леонідович,  

доцент 

1976 2021   Національна школа публіч-

ного управління ім. Леха 

Качинські (Польща). Сер-

тифікований спеціаліст у 

сфері впровадження проєк-

тного підходу у діяльності 

органів місцевої влади. I 

семестр 2021/2022 н.р.  
 

Програма підвищення ква-

ліфікації: «Fundamentals of 

international coaching» від 

Міжнародного університе-

ту тренерської діяльно-

сті «CoachingUP 

University».  I семестр 

2021/2022 н.р  
 

Курс з експорту та імпорту: 

Як почати міжнародний біз-

нес від ДІЯ: Бізнес  

(м. Харків, I семестр 

2021/2022 н.р  

Школа соціального під-

приємництва Д-ра Яна 

Урбана Сандала 

(Норвегія), (International 

Study Course in Social 

Entrepreneurship issued by 

Fil. Dr. Jan-U. Sandal 

Institute, Corse Code SE-

03-A) на базі ХНЕУ ім. 

Семена Кузнеця,  

I семестр 2021|2022 н.р.  

 

9.  Покотило  

Тетяна  

Василівна,  

доцент 

1976 2021 Підвищення кваліфікації в 

Інституті міжнародної освіти 

та підвищення кваліфікації 

Харківського національного 

аграрного університету імені 

В.В. Докучаєва за курсом 

«Інноваційні форми та тех-

нології навчання в органі-

    



зації навчального процесу 

закладів вищої освіти»,  

I cеместр  2018/2019 н.р.  
 

Підвищення кваліфікації на 

кафедрі соціальної економі-

ки Харківського національ-

ного економічного універси-

тету імені Семена Кузнеця  

1 семестр 2023-2024 н.р. 
 

 

10.  Смаглюк  

Анна  

Андріївна, 

 доцент 

1989 2021 Наукове стажування «Акаде-

мічна доброчесність: викли-

ки сучасності», організоване 

Польсько-українською фун-

дацією «Інститут Міжнарод-

ної Академічної та наукової 

Співпраці», м. Варшава, 

Польща, I семестр 2019/2020 

н.р.,  

 Навчання у Зимовій школі 

молодого науковця 2.0. 

Ради молодих вчених при 

Міністерстві освіти і науки 

України. I семестр 

2022/2023 н.р.,  
 

Навчання на тренінгу з 

фасилітації навчальних за-

ходів онлайн для виклада-

чів курсу «Демократія: від 

теорії до практики,  

I семестр 2021/2022 н.р.  
 

Навчання «Додатки Google 

в професійній діяльності» 

№273, I семестр  

2021/2022 н.р.:  

- «International Study Course 

in Innovation Management»,  

- «International Study Course 

in Social intrepreneurship»,  

- «International Study Course 

in Service Vision 

Management». 
 

 

Наукове стажування у 

школі соціального під-

приємництва д-ра Яна 

Урбана Сандала,  

I семестр 2021/2022 н.р. 

(на базі Харківського 

національного еконо-

мічного унівеситету ім.                    

С. Кузнеця  

 

 

11.  Кучерява  

Карина  

Якупівна,  

ст. викладач 

1985 2021 Дистанційне науково-педа-

гогічне стажування: Варнен-

ський університет управлін-

ня, «Інтернаціоналізація 

вищої освіти у контексті 

  Школа соціального під-

приємництва д-ра Яна 

Урбана Сандала 

(Норвегія), (International 

Study Course in Social 

Entrepreneurship issued by 

 



глобалізації інноваційного 

освітнього простору»,  

II семестр 2020/2021 н.р.,  

м. Варна, Болгарія,  

Fil. Dr. Jan-U. Sandal 

Institute, Corse Code SE-

03-A) на базі ХНЕУ ім. 

Семена Кузнеця,  

II семестр 2021/2022 н.р.  

 

Участь у проєкті Self-

Хакатон «Ми реформи» 

(Відкритий Університет 

Реформ), I семестр 

2021/2022 н.р. 
 

 

 

 


