
ВІДОМОСТІ 

про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 

012 Дошкільна світа 

на рівні фахової  передвищої освіти 

 

Найменування навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я та по 

батькові педагогічного 

працівника 

Найменування 

посади (для осіб, що 

працюють за 

сумісництвом, - 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, 

який закінчив 

педагогічний працівник 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Категорія, педагогічне звання 

(в разі наявності науковий 

ступінь, шифр і найменування 

наукової спеціальності, тема 

дисертації (серія, номер, дата, 

ким виданий диплом), вчене 

звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

(серія, номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації педагогічного 

працівника (найменування 

закладу, вид документа, тема, 

дата видачі, кількість 

навчальних  кредитів (годин) 

Фаховий молодший бакалавр (ОПП 2020) 

І. ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА 

I.1. Базові дисципліни 

Українська мова  Груздьова Олена Вікторівна Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний  

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

інститут імені Г.С. 

Сковороди, 1998 р. 

Спеціальність: 

«Українська мова і 

література», кваліфікація: 

вчитель української мови 

і літератури 

Спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

філології, кафедра української 

мови, стажування, довідка від 

17.01.2022 р., № 4. Тема: Наукові 

та науково-методичні засади 

викладання дисципліни «Сучасна 

українська мова», 120 годин 

Українська мова Горніцька Анастасія 

Вікторівна 

Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний  

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2016 р. Спеціальність: 

«Українська мова і 

література», кваліфікація: 

спеціаліст з української 

мови і літератури, 

філолог, вчитель 

української мови і 

літератури 

Спеціаліст другої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

філології, кафедра української 

мови, стажування, довідка  від 

17.01.2022 р., № 3. Тема: Наукові 

та науково-методичні засади 

викладання дисципліни «Сучасна 

українська мова», 120 год 

Українська література Розінкевич Наталія 

Василівна 

Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Кандидат педагогічних наук, 

Присуджено науковий ступінь 

кандидата філологічних наук, 

2020 р. 



української філології; 

Штатний 
2007 р. Спеціальність: 

«Українська мова та 

література», кваліфікація: 

викладач української 

мови та літератури 

2020 р. 10.01.01 – українська 

література (ДК № 056252 від 26 

лютого 2020р. Київський 

університет імені Бориса 

Грінченка). Тема дисертації: 

«Українська мандрівна проза 

початку ХХІ століття: тематика, 

проблематика, поетика»                

Іноземна мова Кірюшина Катерина 

Костянтинівна 

Викладач; Циклова 

комісія іноземних 

мов; Штатний 

Київський національний 

лінгвістичний 

університет, 2007 р. 

Спеціальність: «Мова та 

література (англійська)», 

кваліфікація: філолог, 

викладач англійської 

мови та зарубіжної 

літератури 

Спеціаліст вищої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

права та міжнародних відносин, 

кафедра англійської мови, довідка 

про проходження стажування від 

16.11.2018 № 193 

Іноземна мова Якуш Юлія Миколаївна Викладач; Циклова 

комісія іноземних 

мов; Штатний 

Приватне акціонерне 

товариство «Вищий 

навчальний заклад 

«Київська гуманітарна 

академія», 2013 р. 

Спеціальність: «Мова і 

література (англійська, 

французька)», 

кваліфікація: магістр з 

філології, викладач двох 

іноземних мов 

(англійська, французька) 

та зарубіжної літератури 

Спеціаліст другої категорії   

 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

педагогічної освіти, 

кафедра іноземних мов і методик 

їх навчання, стажування «Наукові 

та навчально-методичні засади 

викладання дисципліни 

«Англійська мова»», довідка про 

проходження стажування від 

10.11.2022 № 22, 4 кредити 

Історія України * Казаков Олександр 

Олексійович 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені М.П. Драгоманова, 

1992 р. Спеціальність: 

«Історія і педагогіка», 

кваліфікація: вчитель 

історії та методист 

виховної роботи 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Кандидат історичних наук, 1999 

р. 07.00.02 – Всесвітня історія 

(ДК №003032 від 14 квітня 1999 

р. Запорізький державний 

університет.). Тема дисертації: 

«Московсько-литовська боротьба 

за давньоруські землі в кінціXV- 

на початку XVI ст.» 

 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

суспільно-гуманітарних наук, 

кафедра всесвітньої історії (з  

03.10.2022 по31.10. 2022 р.) 

Довідка про проходження 

стажування від 15.12.2022 року 

№67, 150 годин/5 кредитів 



Доцент кафедри історії, 2002 р. 

(Рішення Атестаційної колегії; 

Атестат доцента від 23 грудня 

2002 р.  протокол №5/21-Д) 

Громадянська освіта Пандазі Анастасія 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний 

Маріупольський 

державний університет, 

2019 р. Спеціальність:  

«Менеджмент», 

кваліфікація: магістр з 

управління. Керівник 

підприємства, установи  

та організації (у сфері 

освіти та виробничого 

навчання) 

 

Маріупольський 

державний університет, 

2019 р. Спеціальність: 

«Історія та археологія» , 

кваліфікація: магістр 

історії та археології, 

викладач закладу вищої 

освіти 

Спеціаліст другої категорії Курс на платформі освітнього 

проекту «На урок» «Ефективна 

взаємодія вчителя та учнів з 

особливими освітніми 

потребами» (23.09.2022, 30 год / 1 

кредит) 

 

Prometeus «Медіаграмотність для 

освітян (08.10.2022, 60 год / 2 

кредити) 

 

Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників з 

Дослідницьким модулем (базовий 

рівень) у Київському університеті 

імені Бориса Грінченка 

(22.12.2022, 30 год / 1 кредит) 

 

Prometeus «Медіаграмотність для 

освітян» (04.01.2023) 

Математика (Алгебра і 

початки аналізу та 

геометрія) 

Фіщук Тетяна 

Олександрівна 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2021 р. Спеціальність: 

«Математика»  

Спеціаліст другої  категорії Отримання документа про вищу 

освіту, 2021 р.: Київський 

університет імені Бориса 

Грінченка, спеціальність 

«Математика» 

Фізика і астрономія Чернюшок Юрій 

Володимирович 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Львівський ордена Леніна 

державний університет 

ім. І. Франка, 1981 р, 

Спеціальність: «Фізика», 

кваліфікація: Фізик, 

викладач фізики 

Спеціаліст вищої категорії 1. Київський університет імені 

Бориса Грінченка. Курси 

підвищення кваліфікації в 

Інституті післядипломної 

педагогічної освіти, професійно 

орієнтований курс для вчителів 

фізики і астрономії. Свідоцтво ПК 

02136554/6841-20 Тема: 

Організація педагогічної 

діяльності на компетентнісних 

засадах, виданий 30 січня 2020 р, 



(75год/2.5 кредити) 

 

2. Київський університет імені 

Бориса Грінченка. Курси 

підвищення кваліфікації в 

Інституті післядипломної 

педагогічної освіти для вчителів 

математики. Тема: «Застосування 

ІКТ в педагогічній діяльності». 

Довідка, видана 20 березня 2020 

року. 

 

3. Навчальний заклад «Київський 

інститут післядипломної освіти» 

Сертифікат№ 2355123048655, 

від 13.11.22р. Тема:Методи 

активної взаємодії на уроках 

дисциплін природничого циклу» 

(15 год/0,5 кредиту). 

Біологія і екологія * Остертаг Аліна Іванівна Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Полтавський 

національний 

педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка, 

2011 р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Біологія», кваліфікація: 

магістр педагогічної 

освіти, викладач біології 

Спеціаліст першої  категорії Prometheus, Сертифікат, Тема: 

Наука повсякденного мислення, 

виданий 15.10.2020 р., (80 год/2,6 

кред). 

 

Prometheus, Сертифікат, Тема: 

освітні інструменти критичного 

мислення, виданий  03.09.2020 р., 

(60 год/2 кред). 

 

Prometheus, Сертифікат, Тема: 

Дизайн- мислення в школі 

виданий 15.09.2020 р., (30 год/1 

кред). 

 

ТОВ «Едюкейшнал Ера», 

Сертифікат, Тема: Онлайн курс 

«Про дистанційний та змішаний 

формати навчання», виданий 

18.07.2021року,  (50 год ) 

 

Курс «Цифрові інструменти 



Google. З 25.07 по 07.08.2022,30 

год, сертифікат №GDTfE-01-

04741 від 08/08/2022 

Географія Мальцева Людмила 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Ніжинський педагогічний 

інститут імені М.В. 

Гоголя, 1995 р. 

Спеціальність: 

«Географія і біологія», 

кваліфікація: вчитель 

географії і біології 

Спеціаліст вищої категорії,  

викладач-методист 

Інститут післядипломної 

педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, Курси підвищення 

кваліфікації , Свідоцтво 

ПК02136554/1785-18, березень 

2018 р. Тема: Професійно 

орієнтований курс для вчителів 

географії, економіки, 

природознавства. Транспорт 

світу. Міжнародні транспортні 

коридори. (180 год/6 кредитів) 

 

Стажування Національний 

педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова, кафедра 

географії, Наказ №262 від 03.10. 

2022р. З 03 жовтня 2022р. по 30 

жовтня 2022 р 

Фізична культура Заєць Катерина Вадимівна Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Штатний 

Національний 

університет фізичного 

виховання і спорту 

України, 2021 р. 

Спеціальність: «Середня 

освіта», кваліфікація: 

магістр середньої освіти 

(фізична культура) 

Спеціаліст Національний університет 

фізичного виховання і спорту 

України, ОП «Середня освіта 

(Фізична культура)», здобула 

кваліфікацію: магістр середньої 

освіти (фізична культура), 2021р. 

Фізична культура Лобачов Геннадій Олегович Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Штатний 

Житомирський 

державний університет 

імені Івана Франка, 2008 

р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Біологія 

і фізична культура», 

кваліфікація: вчитель 

біології, фізичної 

культури, валеології та 

основ екології  

Спеціаліст вищої категорії Сертифікат онлайн курс ТОВ 

«Едюкейшнал ера». Тема: 

«Недискримінаційний підхід у 

навчанні» (32 години) від 

22.11.2020. 

 

Сертифікат онлайн курс Проекту 

EdEra «Про дистанційні та 

змішаний формати навчання» для 

педагогів та керівників закладів 

ПТО, (30 годин) від 22.11.2020. 



 

Сертифікат онлайн курс 

Prometheus «Нова фізична 

культура» (30 годин) від 

16.10.2020 

I.2. Вибірково-обов'язкові дисципліни 

Мистецтво  Рябоконь Юлія 

Станіславівна 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Ніжинський державний 

педагогічний університет 

імені Миколи Гоголя, 

2002 р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Історія 

та правознавство», 

кваліфікація: учитель 

історії та правознавства 

 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2021 р. Спеціальність: 

«Публічне управління та 

адміністрування»,  

Спеціаліст першої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної освіти, кафедра 

історичної та громадянської 

освіти (з 15.11.2022 р. по 

15.12.2022 р.). Довідка про 

проходження стажування від 

28.12.2022 № 86, 150 годин/5 

кредитів 

Мистецтво  Березовська Майя 

Григорівна 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2004 р. 

Спеціальність: «Історія»,  

кваліфікація: вчитель 

історії і правознавства 

 

Приватний вищий 

навчальний заклад 

Інститут 

землевпорядкування  та 

інформаційних 

технологій при 

Національному 

авіаційному університеті, 

2008 р. Спеціальність: 

«Правознавство», 

кваліфікація: юрист 

Спеціаліст першої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної освіти, кафедра 

історичної та громадянської 

освіти (з 15.11.2022 р. по 

15.12.2022 р.). Довідка про 

проходження стажування від 

28.12.2022  № 87, 150 годин/5 

кредитів 

 



I.3. Профільні дисципліни, спецкурси (розрахунок в годинах / кредитах) 

Педагогіка Кошіль Оксана Петрівна Викладач; Циклова 

комісія з педагогічної 

освіти; Штатний 

(суміщення) 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2014 р. Спеціальність: 

«Дошкільна освіта», 

кваліфікація: викладач 

дошкільної педагогіки і 

психології, організатор 

дошкільної освіти  

Спеціаліст вищої категорії 

 

Кандидат педагогічних наук, 

2021 р. 13.00.04 – Теорія і 

методика професійної освіти. 

(ДК № 061442, 29.06.2021 р., 

виданий Київським 

університетом імені Бориса 

Грінченка). Тема дисертації: 

«Підготовка майбутніх 

вихователів до проєктування 

освітнього середовища закладу 

дошкільної освіти» 

1. Аспірантура Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка 2016-2019. 

 

2. Інститут післядипломної освіти 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка. Навчальний 

модуль «Якість освіти: зміни 

заради прогресу» ( 30 год./ 1 

кредит ЄКТС, 19.10.2021 р. 

Сертифікат № 2021-7216) 

Література для дітей 

дошкільного віку з 

практикумом з виразного 

читання  

Груздьова Олена Вікторівна Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний  

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

інститут імені Г.С. 

Сковороди, 1998 р. 

Спеціальність: 

«Українська мова і 

література», кваліфікація: 

вчитель української мови 

і літератури 

Спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

філології, кафедра української 

мови, стажування, довідка від 

17.01.2022 р., № 4. Тема: Наукові 

та науково-методичні засади 

викладання дисципліни «Сучасна 

українська мова», 120 годин 

Малювання і ліплення з 

методикою організації 

образотворчої діяльності 

дітей  

Кормакова Тетяна 

Леонідівна 

Викладач; Циклова 

комісія 

образотворчого 

мистецтва і дизайну; 

Штатний 

Київський державний 

художній інститут, 1978 

р. Спеціальність: 

«Мистецтвознавство», 

кваліфікація: 

мистецтвознавець 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач -методист 

Національний університет 

«Києво-Могилянська академія»,  

кафедра культурології 

(Стажування), довідка № 11/ 98 

від 22.01.2020 р., 4 кредити 

Співи і музична література з 

методикою музичного 

виховання та ритміка 

Романова Тетяна Вадимівна Викладач; Циклова 

комісія музики і 

хореографії; Штатний 

Сумський державний 

педагогічний інститут 

імені А.С. Макаренка, 

1983 р. Спеціальність: 

«Музика», кваліфікація: 

вчитель музики і звання 

вчителя середньої школи 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач -методист 

1. Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

мистецтв, кафедра 

інструментально-виконавської 

майстерності. 

 

Тема «Педагогічні умови 

ефективного формування 

виконавської культури майбутніх 

фахівців музичного мистецтва». 

Стажування, довідка від 



24.06.2020 р. № 61; 6 кредитів. 

 

2. Національна академія 

внутрішніх справ, Інститут 

підготовки керівних кадрів та 

підвищення кваліфікації. Тема 

«Використання активних методів 

навчання у вищій школі». 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 12 ПК 087511 77 від 

05.06. 2020 р. 

Художня праця; Навчальна 

практика; Вступ до 

спеціальності 

Павлюк Юлія Андріївна Викладач; Циклова 

комісія з педагогічної 

освіти; Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2019 р. Спеціальність: 

«Дошкільна освіта», 

кваліфікація: організатор 

дошкільної освіти, 

менеджер електронного 

навчання 

Спеціаліст Навчання  (магістратура) 

Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням) 

Якуш Юлія Миколаївна Викладач; Циклова 

комісія іноземних 

мов; Штатний 

Приватне акціонерне 

товариство «Вищий 

навчальний заклад 

«Київська гуманітарна 

академія», 2013 р. 

Спеціальність: «Мова і 

література (англійська, 

французька)», 

кваліфікація: магістр з 

філології, викладач двох 

іноземних мов 

(англійська, фрнцузька) 

та зарубіжної літератури 

Спеціаліст другої категорії   

 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

педагогічної освіти, 

кафедра іноземних мов і методик 

їх навчання, стажування «Наукові 

та навчально-методичні засади 

викладання дисципліни 

«Англійська мова»», довідка про 

проходження стажування від 

10.11.2022 № 22, 4 кредити 

Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням) 

Кірюшина Катерина 

Костянтинівна 

Викладач; Циклова 

комісія іноземних 

мов; Штатний 

Київський національний 

лінгвістичний 

університет, 2007 р. 

Спеціальність: «Мова та 

література (англійська)», 

кваліфікація: філолог, 

викладач англійської 

мови та зарубіжної 

Спеціаліст вищої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

права та міжнародних відносин, 

кафедра англійської мови, довідка 

про проходження стажування від 

16.11.2018 № 193 



літератури 

Навчальна практика; 

Методика формування 

елементарних математичних 

уявлень 

Плугатар Людмила 

Олександрівна 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний (суміщення) 

Український державний 

педагогічний університет 

ім. М.П.Драгоманова, 

1994 р. Спеціальність: 

«Педагогіка і психологія 

(дошкільна)», 

кваліфікація: викладач 

дошкільної педагогіки і 

психології. Вихователь. 

Спеціаліст вищої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Педагогічний 

інститут, кафедра дошкільної 

освіти, з 20.05.2019 по 20.06.2019, 

довідка про проходження 

стажування від 24.06.2019 № 135 

ІІ. ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 

ІІ.1 ОБОВ'ЯЗКОВА ЧАСТИНА 

II.1.1 Формування загальних компетентностей 

Українська мова (за 

професійним спрямуванням) 

Перевертун Ольга Петрівна Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2015 р. Спеціальність: 

«Літературна 

творчість», 

кваліфікація: магістр 

літературної творчості, 

філолог, 

літературознавець, 

викладач української 

мови і літератури 

 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2021 р. Спеціальність: 

«Журналістика», 

кваліфікація: редактор, 

видавець 

Спеціаліст другої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

журналістики, кафедра 

видавничої справи, стажування, 

довідка від  20.01.2020 р. № 02. 

Тема:  «Популяризація читання 

засобами студентського 

наукового гуртка», 120 год 

 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, 2021 р. 

Ступінь вищої освіти магістр, 

Спеціальність: Журналістика, 

Професійна кваліфікація: 

редактор, видавець 

Історія України  Москаленко Олександр 

Анатолійович 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Київський міський 

педагогічний університет 

імені Б.Д. Грінченка, 

2008 р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Історія», кваліфікація: 

вчитель історії та 

правознавства 

Спеціаліст першої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної освіти, кафедра 

історичної та громадянської 

освіти (з 01.02..2022 р. по 

01.03.2022 р.). Довідка про 

проходження стажування від 

14.09..2022  № 67, 150 годин/5 

кредитів 



Історія України  Березовська Майя 

Григорівна 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2004 р. 

Спеціальність: «Історія»,  

кваліфікація: вчитель 

історії і правознавства 

 

Приватний вищий 

навчальний заклад 

Інститут 

землевпорядкування  та 

інформаційних 

технологій при 

Національному 

авіаційному університеті, 

2008 р. Спеціальність: 

«Правознавство», 

кваліфікація: юрист 

Спеціаліст першої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної освіти, кафедра 

історичної та громадянської 

освіти (з 15.11.2022 р. по 

15.12.2022 р.). Довідка про 

проходження стажування від 

28.12.2022  № 87, 150 годин/5 

кредитів 

 

Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням) 

Якуш Юлія Миколаївна Викладач; Циклова 

комісія іноземних 

мов; Штатний 

Приватне акціонерне 

товариство «Вищий 

навчальний заклад 

«Київська гуманітарна 

академія», 2013 р. 

Спеціальність: «Мова і 

література (англійська, 

французька)», 

кваліфікація: магістр з 

філології, викладач двох 

іноземних мов 

(англійська, французька) 

та зарубіжної літератури 

Спеціаліст другої категорії   

 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

педагогічної освіти, 

кафедра іноземних мов і методик 

їх навчання, стажування «Наукові 

та навчально-методичні засади 

викладання дисципліни 

«Англійська мова»», довідка про 

проходження стажування від 

10.11.2022 № 22, 4 кредити 

Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням) 

Кірюшина Катерина 

Костянтинівна 

Викладач; Циклова 

комісія іноземних 

мов; Штатний 

Київський національний 

лінгвістичний 

університет, 2007 р. 

Спеціальність: «Мова та 

література (англійська)», 

кваліфікація: філолог, 

викладач англійської 

мови та зарубіжної 

літератури 

Спеціаліст вищої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

права та міжнародних відносин, 

кафедра англійської мови, довідка 

про проходження стажування від 

16.11.2018 № 193 



Основи філософських знань 

(філософія, релігієзнавство) 

Складан Андрій 

Анатолійович 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний  

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2010 р. Спеціальність: 

«Релігієзнавство», 

кваліфікація: фахівець з 

релігієзнавства, викладач 

вищого навчального 

закладу 

Спеціаліст другої категорії Національний педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова, кафедра 

культурології (з 25.11.2016 по 

25.12.2016). Довідка про 

проходження стажування від 

27.01.2017 № 24, 150 годин/5 

кредитів 

Фізичне виховання Лобачов Геннадій Олегович Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Штатний 

Житомирський 

державний університет 

імені Івана Франка, 2008 

р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Біологія 

і фізична культура», 

кваліфікація: вчитель 

біології, фізичної 

культури, валеології та 

основ екології  

Спеціаліст вищої категорії Сертифікат онлайн курс ТОВ 

«Едюкейшнал ера». Тема: 

«Недискримінаційний підхід у 

навчанні» (32 години) від 

22.11.2020. 

 

Сертифікат онлайн курс Проекту 

EdEra «Про дистанційні та 

змішаний формати навчання» для 

педагогів та керівників закладів 

ПТО, (30 годин) від 22.11.2020. 

 

Сертифікат онлайн курс 

Prometheus «Нова фізична 

культура» (30 годин) від 

16.10.2020 

II.1.2 Формування спеціальних (фахових, предметних) компетентностей 

Інформаційні технології та 

технічні засоби 

Марченко Тетяна Іванівна Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний 

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені О.М. Горького, 1979 

р. Спеціальність: 

«Математика», 

кваліфікація: вчитель 

математики середньої 

школи та звання вчителя 

середньої школи 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка,  Факультет 

інформаційних технологій та 

управління, кафедра 

комп’ютерних наук і математики, 

довідка про проходження 

стажування від 03.06.2021 р. 

№469, тема: «Наукові та 

навчально-методичні засади 

викладання дисциплін 

«Інформатика» та «Інформаційні 

системи», 150 год / 5 кредитів 

Педагогіка Кошіль Оксана Петрівна Викладач; Циклова 

комісія з педагогічної 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

Спеціаліст вищої категорії 

 

1. Аспірантура Київського 

університету імені Бориса 



освіти; Штатний 

(суміщення) 

2014 р. Спеціальність: 

«Дошкільна освіта», 

кваліфікація: викладач 

дошкільної педагогіки і 

психології, організатор 

дошкільної освіти  

Кандидат педагогічних наук, 

2021 р. 13.00.04 – Теорія і 

методика професійної освіти. 

(ДК № 061442, 29.06.2021 р., 

виданий Київським 

університетом імені Бориса 

Грінченка). Тема дисертації: 

«Підготовка майбутніх 

вихователів до проєктування 

освітнього середовища закладу 

дошкільної освіти» 

Грінченка 2016-2019. 

 

2. Інститут післядипломної освіти 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка. Навчальний 

модуль «Якість освіти: зміни 

заради прогресу» ( 30 год./ 1 

кредит ЄКТС, 19.10.2021 р. 

Сертифікат № 2021-7216) 

Вступ до спеціальності;  

Основи логопедії та 

дефектології; Художня 

праця; Практикум з ігрової 

діяльності; Методика 

фізичного виховання 

Павлюк Юлія Андріївна Викладач; Циклова 

комісія з педагогічної 

освіти; Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2019 р. Спеціальність: 

«Дошкільна освіта», 

кваліфікація: організатор 

дошкільної освіти, 

менеджер електронного 

навчання 

Спеціаліст Навчання  (магістратура) 

Безпека життєдіяльності і 

охорона праці 

Кравченко Наталія 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний  

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені О.М. Горького, 1976 

р. Спеціальність: 

«Біологія, хімія», 

кваліфікація: вчитель 

біології-хімії середньої 

школи та звання вчитель 

середньої школи 

Спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач 

1. Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Навчальний 

модуль на тему «Екологічні 

аспекти здоров’язбереження» 

сертифікат DN21|22-59w2Xm2Ld5 

dsl 20/01/22р. (20 год/ 0,66 кред.). 

 

2. Київський університет імені  

Бориса Грінченка, сертифікат 

DN21|22-BmfxMwzxkO 21/01/22р. 

(20 год/ 0,66 кред.). 

 

3. Навчальний модуль на тему 

«Профілактика СНІДУ і 

формування толерантного 

ставлення до ВІЛ позитивних 

дітей». 

 

4. Київський університет імені 

Бориса Грінченка, сертифікат 

DN21|22-AS61lgwvgf dsl 



20/01/22р. (20 год/ 0,66 кред.). 

 

5. Навчальний модуль на тему 

«Профілактика СНІДУ і 

формування толерантного 

ставлення до ВІЛ позитивних 

дітей». 

 

6. Київський університет імені 

Бориса Грінченка, сертифікат 

DN21|22-YmOiNubgw9 20/01/22р 

Навчальний модуль на тему 

«Антистресові технології в 

педагогічній діяльності». 

(20 год/ 0,66 кред.) 

 

7. Навчально-виробничий центр 

“Професіонал” (навчальний 

заклад комунальної форми 

власності) -навчання та перевірка 

знань з охорони праці, гігієни 

праці, надання ПДД потерпілим, 

електробезпеки, ПБ, БЖД.  

Посвідчення № 142-8-2021від 05 

листопада 2021. 

 

8. Національна комісія зі 

стандартів державної мови. 

 

Державний сертифікат про рівень 

володіння державною мовою 

УМД №00063849 від 26.11 2021 р 

№306. 

 

Інститут післядипломної освіти 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка: 

 

Елементи коучингу-

самоменеджменту на допомогу 

педагогу (сертифікат DN 21/22 – 



E2GI694LCF; 25.09.2022 р) 

 

Мистецтво бути щасливою 

людиною: за мотивами арт-

терапії (сертифікат DN 21/22 -

XCaOQQ6ZF0; 25.09.2022 р) 

 

Критичне мислення: Що? Де? 

Коли? (сертифікат DN 21/22 – 

2Q2ulCAe13; 26.09.2022 р) 

 

Педагогічна діагностика: 

технологія розробки тестових 

завдань і тестів (сертифікат DN 

21/22 -KZo5p9NMBY; 26.09.2022 

р) 

 

Позитивний імідж керівника та 

його вплив на успішну діяльність 

закладу освіти (сертифікат DN 

21/22 – 1RztTgoBf5; 26.09.22 р) 

 

Профілактика насильства в 

освітніх закладах (сертифікат DN 

21/22 – PVWBLuotlD; 26.09. 2022 

р) 

Література для дітей 

дошкільного віку з 

практикумом з виразного 

читання  

Груздьова Олена Вікторівна Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний  

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

інститут імені Г.С. 

Сковороди, 1998 р. 

Спеціальність: 

«Українська мова і 

література», кваліфікація: 

вчитель української мови 

і літератури 

Спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

філології, кафедра української 

мови, стажування, довідка від 

17.01.2022 р., № 4. Тема: Наукові 

та науково-методичні засади 

викладання дисципліни «Сучасна 

українська мова», 120 годин 

Методика розвитку 

мовлення і навчання 

елементів грамоти 

Сопова Дана Олегівна  Викладач; Циклова 

комісія з педагогічної 

освіти; Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2011 р. Спеціальність: 

«Дошкільне виховання», 

кваліфікація: викладач 

дошкільної педагогіки і 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Доктор філософії зі спеціальності  

011 «Науки про освіту» (Освітні, 

педагогічні науки), 2021 р. (ДР 

№000886, 25.03.2021 р., виданий 

Підвищення кваліфікації за 

Лідерським модулем Київський 

університет імені Бориса 

Грінченка, сертифікат № 1837/41, 

08.12.2021р.,  30 год./ 1 кредит 

ЄКТС 



психології» 

 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2014 р. Спеціальність: 

«Мова і література 

(англійська)», 

кваліфікація: вчитель 

англійської мови 

Київським університетом імені 

Бориса Грінченка). Тема 

дисертації: Академічна чесність 

як складова професійної 

підготовки майбутніх фахівців в 

університетах Європейського 

Союзу. 

 

Підвищення кваліфікації: 

1) 06-29.04.2021 Університет 

імені Масарика м.Брно (Чехія) 

Зміни у педагогічних 

університетах та факультетах у 21 

столітті, 

учасник, сертифікат 

2) 11-15.10.2021 Університет 

імені Масарика м.Брно (Чехія) 

Зміни у педагогічних 

університетах та факультетах у 21 

столітті 

учасник, сертифікат 

3) 20.10-14.12.2020 Університет 

імені Масарика м.Брно (Чехія) 

Зміни у педагогічних 

університетах та факультетах у 21 

столітті учасник, сертифікат 

4) 01-08.11.2021 м.Люблін, 

Польща «Використання 

можливостей хмарних сервісів під 

час онлайн-навчання з 

використанням платформ 

“Microsoft Teams” і “Office 365”». 

учасник, сертифікат ES№ 

8533/2021 

5) 22-29.11.2021 м.Люблін, 

Польща “Academic integrity in 

countries of the European Union and 

Ukraine”, учасник, сертифікат 

ES№ 8639/2021 

6) м. Люблін (Польща)   

Назва проєкту: Informal education 

of students of higher education: 

experience of the countries of the 

European Union and Ukraine 

Період реалізації: 3.10-10.10.2022 

року 

Координатор проєкту: Arkadiusz 

Malek 

Роль: Учасник проекту. 



 7) - м. Люблін (Польща)   

Назва проєкту: "INFORMAL 

EDUCATION IN TRAINING 

HUMANITARIAN SPECIALISTS: 

EXPERIENCE OF THE EU 

COUNTRIES AND UKRAINE" 

Період реалізації: 14.11-

21.11.2022 року 

Координатор проєкту: Arkadiusz 

Malek 

Роль: Учасник проекту. 

Методика формування 

елементарних математичних 

уявлень 

Плугатар Людмила 

Олександрівна 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний (суміщення)  

Український державний 

педагогічний університет 

ім. М.П.Драгоманова, 

1994 р. Спеціальність: 

«Педагогіка і психологія 

(дошкільна)», 

кваліфікація: викладач 

дошкільної педагогіки і 

психології. Вихователь 

Спеціаліст вищої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Педагогічний 

інститут, кафедра дошкільної 

освіти, з 20.05.2019 по 20.06.2019, 

довідка про проходження 

стажування від 24.06.2019 № 135 

Малювання і ліплення з 

методикою організації 

образотворчої діяльності 

дітей  

Кормакова Тетяна 

Леонідівна 

Викладач; Циклова 

комісія 

образотворчого 

мистецтва і дизайну; 

Штатний 

Київський державний 

художній інститут, 1978 

р. Спеціальність: 

«Мистецтвознавство», 

кваліфікація: 

мистецтвознавець 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Національний університет 

«Києво-Могилянська академія»,  

кафедра культурології 

(Стажування), довідка № 11/ 98 

від 22.01.2020 р., 4 кредити 

Основи природознавства і 

методика ознайомлення 

дітей з природою 

Мальцева Людмила 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Ніжинський педагогічний 

інститут імені М.В. 

Гоголя, 1995 р. 

Спеціальність: 

«Географія і біологія», 

кваліфікація: вчитель 

географії і біології 

Спеціаліст вищої категорії,  

викладач-методист 

Інститут післядипломної 

педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, Курси підвищення 

кваліфікації , Свідоцтво 

ПК02136554/1785-18, березень 

2018 р. Тема: Професійно 

орієнтований курс для вчителів 

географії, економіки, 

природознавства. Транспорт 

світу. Міжнародні транспортні 

коридори. (180 год/6 кредитів) 

 

Стажування Національний 

педагогічний університет імені 



М.П. Драгоманова, кафедра 

географії, Наказ №262 від 03.10. 

2022р. З 03 жовтня 2022р. по 30 

жовтня 2022 р 

Співи і музична література з 

методикою музичного 

виховання та ритміка 

Романова Тетяна Вадимівна Викладач; Циклова 

комісія музики і 

хореографії; Штатний 

Сумський державний 

педагогічний інститут 

імені А.С. Макаренка, 

1983 р. Спеціальність: 

«Музика», кваліфікація: 

вчитель музики і звання 

вчителя середньої школи 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач -методист 

1. Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

мистецтв, кафедра 

інструментально-виконавської 

майстерності. 

 

Тема «Педагогічні умови 

ефективного формування 

виконавської культури майбутніх 

фахівців музичного мистецтва». 

Стажування, довідка від 

24.06.2020 р. № 61; 6 кредитів. 

 

2. Національна академія 

внутрішніх справ, Інститут 

підготовки керівних кадрів та 

підвищення кваліфікації. Тема 

«Використання активних методів 

навчання у вищій школі». 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 12 ПК 087511 77 від 

05.06. 2020 р. 

ІІ.1.3 Практика 

Навчальна практика; 

Виробнича (педагогічна) 

практика; Виробнича 

(методична) практика  

Плугатар Людмила 

Олександрівна 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний (суміщення) 

Український державний 

педагогічний університет 

ім. М.П.Драгоманова, 

1994 р. Спеціальність: 

«Педагогіка і психологія 

(дошкільна)», 

кваліфікація: викладач 

дошкільної педагогіки і 

психології. Вихователь 

Спеціаліст вищої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Педагогічний 

інститут, кафедра дошкільної 

освіти, з 20.05.2019 по 20.06.2019, 

довідка про проходження 

стажування від 24.06.2019 № 135 

Навчальна практика; 

Виробнича (педагогічна) 

практика 

Павлюк Юлія Андріївна Викладач; Циклова 

комісія з педагогічної 

освіти; Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2019 р. Спеціальність: 

«Дошкільна освіта», 

Спеціаліст Навчання  (магістратура) 



кваліфікація: організатор 

дошкільної освіти, 

менеджер електронного 

навчання 

Навчальна практика; 

Виробнича (педагогічна) 

практика 

Сопова Дана Олегівна  Викладач; Циклова 

комісія з педагогічної 

освіти; Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2011 р. Спеціальність: 

«Дошкільне виховання», 

кваліфікація: викладач 

дошкільної педагогіки і 

психології» 

 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2014 р. Спеціальність: 

«Мова і література 

(англійська)», 

кваліфікація: вчитель 

англійської мови 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Доктор філософії зі спеціальності  

011 «Науки про освіту» (Освітні, 

педагогічні науки), 2021 р. (ДР 

№000886, 25.03.2021 р., виданий 

Київським університетом імені 

Бориса Грінченка). Тема 

дисертації: Академічна чесність 

як складова професійної 

підготовки майбутніх фахівців в 

університетах Європейського 

Союзу. 

 

Підвищення кваліфікації за 

Лідерським модулем Київський 

університет імені Бориса 

Грінченка, сертифікат № 1837/41, 

08.12.2021р.,  30 год./ 1 кредит 

ЄКТС 

Підвищення кваліфікації: 

1) 06-29.04.2021 Університет 

імені Масарика м.Брно (Чехія) 

Зміни у педагогічних 

університетах та факультетах у 21 

столітті, 

учасник, сертифікат 

2) 11-15.10.2021 Університет 

імені Масарика м.Брно (Чехія) 

Зміни у педагогічних 

університетах та факультетах у 21 

столітті 

учасник, сертифікат 

3) 20.10-14.12.2020 Університет 

імені Масарика м.Брно (Чехія) 

Зміни у педагогічних 

університетах та факультетах у 21 

столітті учасник, сертифікат 

4) 01-08.11.2021 м.Люблін, 

Польща «Використання 

можливостей хмарних сервісів під 

час онлайн-навчання з 

використанням платформ 

“Microsoft Teams” і “Office 365”». 

учасник, сертифікат ES№ 

8533/2021 

5) 22-29.11.2021 м.Люблін, 

Польща “Academic integrity in 

countries of the European Union and 

Ukraine”, учасник, сертифікат 

ES№ 8639/2021 



6) м. Люблін (Польща)   

Назва проєкту: Informal education 

of students of higher education: 

experience of the countries of the 

European Union and Ukraine 

Період реалізації: 3.10-10.10.2022 

року 

Координатор проєкту: Arkadiusz 

Malek 

Роль: Учасник проекту. 

 7) - м. Люблін (Польща)   

Назва проєкту: "INFORMAL 

EDUCATION IN TRAINING 

HUMANITARIAN SPECIALISTS: 

EXPERIENCE OF THE EU 

COUNTRIES AND UKRAINE" 

Період реалізації: 14.11-

21.11.2022 року 

Координатор проєкту: Arkadiusz 

Malek 

Роль: Учасник проекту. 

Виробнича (методична) 

практика  

Кошіль Оксана Петрівна Викладач; Циклова 

комісія з педагогічної 

освіти; Штатний 

(суміщення) 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2014 р. Спеціальність: 

«Дошкільна освіта», 

кваліфікація: викладач 

дошкільної педагогіки і 

психології, організатор 

дошкільної освіти  

Спеціаліст вищої категорії 

 

Кандидат педагогічних наук, 

2021 р. 13.00.04 – Теорія і 

методика професійної освіти. 

(ДК № 061442, 29.06.2021 р., 

виданий Київським 

університетом імені Бориса 

Грінченка). Тема дисертації: 

«Підготовка майбутніх 

вихователів до проєктування 

освітнього середовища закладу 

дошкільної освіти» 

1. Аспірантура Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка 2016-2019. 

 

2. Інститут післядипломної освіти 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка. Навчальний 

модуль «Якість освіти: зміни 

заради прогресу» ( 30 год./ 1 

кредит ЄКТС, 19.10.2021 р. 

Сертифікат № 2021-7216) 

 

 


