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№ 

з/п 
ПІБ 

Назва виду підвищення 

кваліфікації: 

1) навчання за програмою 

підвищення кваліфікації у тому 

числі участь у  семінарах, 

практикумах, тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо;  2) 

стажування;  

3) наукове стажування;  

4)  участь у програмі академічної 

мобільності;  

5) самоосвіта, 6) здобуття наукового 

ступеня, вищої освіти
 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

(інституційна 

(очна (денна, 

вечірня), заочна, 

дистанційна, 

мережева), 

дуальна, на 

робочому місці, 

на виробництві 

тощо) 

Суб’єкт підвищення кваліфікації
 

(
заклад освіти (його структурний 

підрозділ), наукова установа, інша 

юридична чи фізична особа, у тому 

числі фізична особа – підприємець, 

що надає освітні послуги з 

підвищення кваліфікації), онлайн-

платформа
 

Обсяг 

академічних 

годин (для 

педагогічних 

працівників – 

30 год. щорічно, 

у т.ч. ПФО не 

менше 24 год. 

щорічно, 

//кредитів 

ЄКТС (для 

науково 

педагогічних 

працівників не 

менше 6 

кредитів за 5 

років) 

Джерела 

фінансування 

1 2 3 4 5 6 7 

КАФЕДРА КОМПЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

1.  Хотунов В.І. 

V відкритий навчально-методичний 

міжгалузевий семінар «Сучасні 

методичні аспекти викладання 

дисциплін інженерії програмного 

забезпечення та бізнесу» 

дистанційно 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ», м.Харків 

30 безкоштовно 

2.  Захарова М.В. 

V відкритий навчально-методичний 

міжгалузевий семінар «Сучасні 

методичні аспекти викладання 

дисциплін інженерії програмного 

забезпечення та бізнесу» 

дистанційно 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ», м.Харків 

30 безкоштовно 

3.  Бурмістров С.В. 

V відкритий навчально-методичний 

міжгалузевий семінар «Сучасні 

методичні аспекти викладання 

дисциплін інженерії програмного 

забезпечення та бізнесу» 

дистанційно 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ», м.Харків 

30 безкоштовно 

4.  Михайлюта С.Л. 

1) Курс  “Підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників: нові вимоги і 

можливості”.  

2) Курс Мережної Академії Cisco 

Introduction to Networks 

 

дистанційно 
Prometheus 

 

 

 

Мережна Академія Cisco, 

netacad.com 

15 

 

 

 

 

70 

 

 

безкоштовно 

5.  Холупняк К.О. 

Академічна доброчесність: онлайн-

курс для викладачів 

 

дистанційно 

Prometheus 

60 безкоштовно 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+AI101+2021_T2/course/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+AI101+2021_T2/course/
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2. ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ТА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 

6.  Грек Л.К. Стартуємо до успішної школи дистанційно Prometheus 30 безкоштовно 

7.  Кацімон О.В. 
Протидія та попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти 

дистанційно Prometheus 80 безкоштовно 

8.  Косімова А.О. 
Освітні інструменти критичного 

мислення 

дистанційно Prometheus 60 безкоштовно 

9.  Орел А.С. Впровадження інновацій в школах дистанційно Prometheus 60 безкоштовно 

10.  Проценко О.Л. 

Онлайн-курс “Академічна 

доброчесність: онлайн-курс для 

викладачів” 

дистанційно Prometheus 30 безкоштовно 

11.  Рубан Г.Я. 

V відкритий навчально-методичний 

міжгалузевий семінар «Сучасні 

методичні аспекти викладання 

дисциплін інженерії програмного 

забезпечення та бізнесу» 

дистанційно 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ», м.Харків 

30 безкоштовно 

12.  Фай В.С. 
Протидія та попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти  

дистанційно Prometheus 80 безкоштовно 

13.  Фастовська О.Т. 

Інформаційна гігієна. Як розпізнати 

брехню в інтернеті, соцмережах та 

на телебаченні 

дистанційно Prometheus 45 безкоштовно 

14.  Ходаковська О.О. 

V відкритий навчально-методичний 

міжгалузевий семінар «Сучасні 

методичні аспекти викладання 

дисциплін інженерії програмного 

забезпечення та бізнесу» 

дистанційно 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ», м.Харків 

30 безкоштовно 

15.  Красюк В.Л. 

1. Онлайн курс “Підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників: нові вимоги і 

можливості” 

2. Онлайн-курс “Лайфхаки з 

української мови” 

дистанційно 

Prometheus 

 

ЕDERA 

30 безкоштовно 

16.  Кабанюк С.С. 

1. Онлайн курс “Підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників: нові вимоги і 

можливості” 

2. Онлайн-курс “Лайфхаки з 

української мови” 

дистанційно 

Prometheus 

 

ЕDERA 

30 безкоштовно 

17.  Дражан Н.С. 
Онлайн-курс “Впровадження 

інновацій в школах” 

дистанційно Prometheus 60 
безкоштовно 

18.  Жуган Н.А. 

Академічна доброчесність: он-лайн 

курс для викладачів 

 

дистанційно Prometheus 60 

безкоштовно 
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3. ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ДИЗАЙНУ 

19.  

Музиченко В.М. Проходження майстер-класів 

провідних науковців та дизайнерів 

України  

Онлайн курс “Критичне мислення 

для освітян” 

Очна 

 

 

дистанційно 

Обласний художній музей 

 

 

Prometheus 

 

 

 

30 

безкоштовно 

20.  
Носова-Єлісєєва О.О. Онлайн курс “Критичне мислення 

для освітян” 

дистанційно Prometheus 30 
безкоштовно 

21.  
Вакуленко О.В. "Google Analytics for Beginners" 

“Google Adds” 

дистанційно Google 30 
безкоштовно 

22.  

Гладько М.В. Проходження майстер-класів 

провідних науковців та дизайнерів 

України 

очна 
 Обласний художній музей. 

 
30  безкоштовно 

23.  
Гребенюк А.Ю. Онлайн курс “Критичне мислення 

для освітян” 

дистанційно Prometheus 30 
безкоштовно 

24.  
Куколь С.Є. онлайн курс “Освітні інструменти 

критичного мислення” 
дистанційна Prometheus 30  безкоштовно 

25.  
Бойко О.І. онлайн курс “Критичне мислення 

для освітян” 
дистанційна Prometheus 30  безкоштовно 

26.  
Сакун І.С Академічна доброчесність: он-лайн 

курс для викладачів 

дистанційно Prometheus 60 
безкоштовно 

27.  Ребякова Н.В. 
Академічна доброчесність: он-лайн 

курс для викладачів 

дистанційно Prometheus 60 безкоштовно 

4. ЦИКЛОВА КОМІСІЯ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

28.  Козенкова Л.О. 

Онлайн-курс «Освіта для всіх: 

різноманітність, інклюзія та 

фізичний розвиток» 

дистанційно Prometheus 30 безкоштовно 

29.  Крижановська О.М. 

Онлайн-курс «Освіта для всіх: 

різноманітність, інклюзія та 

фізичний розвиток» 

дистанційно Prometheus 30 безкоштовно 

30.  Шеревеня А.Д. 

Онлайн-курс «Освіта для всіх: 

різноманітність, інклюзія та 

фізичний розвиток» 

дистанційно Prometheus 30 безкоштовно 

31.  Куксенко С.І. Захист прав людей з інвалідністю дистанційно Prometheus 30 безкоштовно 

32.  Щербина С.І. 
Академічна доброчесність: онлайн-

курс для викладачів 
дистанційно Prometheus 30 годин  безкоштовно 

5. ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

33.  Іванова І.В. 

навчання за програмою підвищення 

кваліфікації у тому числі участь у  

семінарах, практикумах, тренінгах, 

вебінарах, майстер-класах тощо 

 

дистанційна 

ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн», The 

National Geographic Learning, 

Pearson Education 

30 год безкоштовно 



5 

 

34.  Борисенко О.І. 
онлайн курс “Освітні інструменти 

критичного мислення” 
дистанційна Prometheus 30 год безкоштовно 

35.  Григораш О.А. 
онлайн курс “Освітні інструменти 

критичного мислення” 
дистанційна Prometheus 30 год безкоштовно 

36.  Мустафа О.О. 
онлайн курс “Освітні інструменти 

критичного мислення” 
дистанційна Prometheus 30 год безкоштовно 

37.  Прозоровська І.М. 
онлайн курс “Медіаграмотність для 

освітян” 
дистанційна Prometheus 30 год безкоштовно 

38.  Гудкова О.Є. 

онлайн курс “Інформаційна гігієна. 

Як розпізнати брехню в 

соцмережах, в інтернеті та на 

телебаченні” 

дистанційна Prometheus 30 год безкоштовно 

39.  Мишенко М.В. 

онлайн курс “Інформаційна гігієна. 

Як розпізнати брехню в 

соцмережах, в інтернеті та на 

телебаченні” 

дистанційна Prometheus 30 год безкоштовно 

40.  Устиченко С.В. 
1. участь у вебінарах. 

2. Курс Business English 
дистанційно 

1.Dinternal Education,  MM 

Publication, National Geographic 

2. Prometheus 

30 безкоштовно 

6. КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МАРКЕТИНГУ 

41.  Куклін О.В. 
Участь у наукових проектах, 

програмах обміну 
очно За окремим планом 3 кредити ЄКТС безкоштовно 

42.  Азьмук Н.А. 
Онлайн курс «Інформаційна 

безпека» 
дистанційно Prometheus 30 год. безкоштовно 

43.  Дернова І.А. 
Онлайн-курс «Критичне мислення 

для освітян» 
дистанційно Prometheus 30 год. безкоштовно 

44. 1 Боровик Т.М. 

1. Онлайн курси “Цифровий 

маркетинг”, “Підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників: нові вимоги і 

можливості”, “ Академічна 

доброчесність: онлайн-курс для 

викладачів” 

2. V відкритий навчально-

методичний міжгалузевий семінар 

«Сучасні методичні аспекти 

викладання дисциплін інженерії 

програмного забезпечення та 

бізнесу» 

дистанційно 

Prometheus 

 

 

 

 

 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ», м.Харків 

30 безкоштовно 

45.  Пустовійт Р.Ф. 
Онлайн-курс “Критичне мислення 

для освітян” 
дистанційно Prometheus 30 год. безкоштовно 

46.  Кузнецова Н.Б. 
навчання в докторантурі КНЕУ 

 
очно КНЕУ ім. В. Гетьмана 30 год безкоштовно 
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47.  Іванова І.В. 

навчання за програмою підвищення 

кваліфікації у тому числі участь у  

семінарах, практикумах, тренінгах, 

вебінарах, майстер-класах тощо 

дистанційна 

ТОВ «Дінтернал Ед’юкейшн», The 

National Geographic Learning, 

Pearson Education 

30 год = 

48.  Хлєбнікова Н.Б. 

V відкритий навчально-методичний 

міжгалузевий семінар «Сучасні 

методичні аспекти викладання 

дисциплін інженерії програмного 

забезпечення та бізнесу» 

дистанційно 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ», м.Харків 

30 безкоштовно 

49.  Полях  С.С. 
IX Всеукраїнський бізнес-турніру 

"Стратегія фірми-2022" 
дистанційно 

ТОВ "Компанія інтелектуальних 

технологій" 
30 годин безкоштовно 

50.  Богун М.М. 
Онлайн-курс “Економіка на кожен 

день” 
дистанційна Prometheus 30 годин безкоштовно 

51.  Піскова С.П. 
Онлайн-курс «"Цифровий 

маркетинг» 
дистанційно Prometheus 30 годин безкоштовно 

52.  Долока Л.В. 
Онлайн-курс “Економіка на кожен 

день” 
дистанційна Prometheus 30 годин безкоштовно 

53.  Руденко А.Ю. 
Онлайн курс “Цифровий 

маркетинг” 
дистанційна Prometheus 30 годин безкоштовно 

54.  Залозна Т. Г 

Думай інакше: Зламай перешкоди 

на шляху до навчання та відкрий 

свій прихований потенціал 

Англійська для бізнесу та 

підприємництва 

дистанційна Prometheus 30 годин безкоштовно 

55. 1 Данилевська Л.С. 
Онлайн-курс "Критичне мислення 

для освітян" 
дистанційна Prometheus 30 годин безкоштовно 

56.  Волощенко О.В. 
Онлайн курс “Цифровий 

маркетинг” 
дистанційна Prometheus 30 годин безкоштовно 

57.  Цибань А.О. 

V-й відкритий навчально-

методичний міжгалузевий семінар 

«Сучасні методичні аспекти 

викладання дисциплін інженерії 

програмного забезпечення та 

бізнесу» 

дистанційно 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ» 

30 годин безкоштовно 

58. 1 Харченко С.В. 

V-й відкритий навчально-

методичний міжгалузевий семінар 

«Сучасні методичні аспекти 

викладання дисциплін інженерії 

програмного забезпечення та 

бізнесу» 

дистанційно 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ» 

30 годин безкоштовно 
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7. КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ 

59.  Здір В.А. 

V-й відкритий навчально-

методичний міжгалузевий семінар 

«Сучасні методичні аспекти 

викладання дисциплін інженерії 

програмного забезпечення та 

бізнесу» 

дистанційно 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ» 

30 годин безкоштовно 

60.  Криворучко М.Ю. 
Академічна доброчесність: онлайн-

курс для викладачів 
дистанційно Prometheus 

60 годин / 2 

кредити ЄКТС 
безкоштовно 

61.  Куксенко С.І. Захист прав людей з інвалідністю дистанційно Prometheus 30 годин безкоштовно 

62.  Гриліцька А.В. 

V-й відкритий навчально-

методичний міжгалузевий семінар 

«Сучасні методичні аспекти 

викладання дисциплін інженерії 

програмного забезпечення та 

бізнесу» 

дистанційно 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ» 

30 годин безкоштовно 

63.  Глигало Н.А. 
Академічна доброчесність: онлайн-

курс для викладачів 
    

64.  Кулик Ю.М 
Академічна доброчесність: онлайн-

курс для викладачів 
дистанційно Prometheus 30 годин безкоштовно 

65.  Шільвінська О.Л. 

V-й відкритий навчально-

методичний міжгалузевий семінар 

«Сучасні методичні аспекти 

викладання дисциплін інженерії 

програмного забезпечення та 

бізнесу» 

дистанційно 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«ХАІ» 

 

  

66.  Ткаченко А.А. 
Академічна доброчесність: онлайн-

курс для викладачів 
дистанційно Prometheus 

60 годин / 2 

кредити ЄКТС 
безкоштовно 

8. СОЦІАЛЬНІ ПЕДАГОГИ, ПРАКТИЧНІ ПСИХОЛОГИ ТА ВИХОВАТЕЛІ ГУРТОЖИТКУ 

67.  Коваленко А.С. 
Онлайн-курс “Психологія стресу та 

способи боротьби з ним” 
дистанційно Prometheus 60 годин  безкоштовно 

68.  Герасимчук Ю.В. 
Онлайн-курс “Психологія стресу та 

способи боротьби з ним” 
дистанційно Prometheus 60 годин  безкоштовно 

69.  Ситник І.П. 
Онлайн-курс “Психологія стресу та 

способи боротьби з ним” 
дистанційно Prometheus 60 годин  безкоштовно 

70.  Артеменко Р.І. 
Онлайн-курс “Психологія стресу та 

способи боротьби з ним” 
дистанційно Prometheus 60 годин  безкоштовно 

Всього 70 осіб      

 

 

Методист                 Боровик Т.М. 


