
ВІДОМОСТІ 

про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 

024 Хореографія 

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 2022) 

І. ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА 

I.1. Базові дисципліни 

Українська мова; 

Українська література 

Король Наталія Вікторівна Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний 

Український державний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

1996 р. Спеціальність: 

українська мова та 

література, кваліфікація: 

вчитель української мови 

та літератури 

Спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

філології, кафедра української 

мови, стажування, довідка від 

21.05.2018 р.  № 153. Тема: 

Формування предметних 

компетенцій з української мови у 

студентів коледжу, 120 год 

Іноземна мова Лещенко Світлана 

Миколаївна 

Викладач; Циклова 

комісія іноземних 

мов; Штатний 

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

інститут імені Г.С. 

Сковороди, 1998 р. 

Спеціальність: 

«Українська мова і 

література, іноземна 

мова», кваліфікація: 

вчитель української мови 

і літератури, англійської 

мови 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

права та міжнародних відносин, 

кафедра англійської мови, довідка 

про проходження стажування від 

16.11.2018 № 194 

Зарубіжна література 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 

Спеціаліст другої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

журналістики, кафедра 

видавничої справи, стажування, 

довідка від  20.01.2020 р. № 02. 



літературної творчості, 

філолог, 

літературознавець, 

викладач української 

мови і літератури 

 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2021 р. Спеціальність: 

«Журналістика», 

кваліфікація: редактор, 

видавець 

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 

Всесвітня історія 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 

Громадянська освіта Бацук Ольга Петрівна Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства;  

Штатний 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2001 р. Спеціальність: 

«Історія та 

правознавство», 

кваліфікація: вчитель 

Спеціаліст вищої  категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, історико-

філософський факультет, кафедра 

історії України, (з 26.11.2020 р. по 

26.12.2020 р.). Довідка про 

проходження стажування від 

03.03.2020 №19,150 годин/ 5 



історії та правознавства кредитів 

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», 

кваліфікація: магістр 

математики, викладач 

закладу вищої освіти 

Спеціаліст другої категорії Навчання в магістратурі 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка за 

спеціальністю «Математика» 

(2021 р.) 

Фізика і астрономія Чернюшок Юрій 

Володимирович 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Львівський ордена Леніна 

державний університет 

імені І. Франка, 1981 р. 

Спеціальність: «Фізика», 

кваліфікація: фізик, 

викладач фізики 

Спеціаліст вищої категорії Київський Університет імені 

Бориса Грінченка, Курси 

підвищення кваліфікації  в 

Інституті післядипломної 

педагогічної освіти, професійно 

орієнтований курс для вчителів 

фізики і астрономії. Свідоцтво 

ПК02136554/6841-20. 

Тема:Організація педагогічної 

діяльності на компетентнісних 

засадах, Виданий 30 січня 2020р, 

(75год/2.5 кредити) 

 

Київський Університет імені 

Бориса Грінченка, Курси 

підвищення кваліфікації  в 

Інституті післядипломної 

педагогічної освіти для вчителів 

математики, Довідка, Тема: 

Застосування ІКТ в педагогічній 

діяльності. Видана 20 березня 

2020 р. 

 

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: 

Спеціаліст першої  категорії Prometheus, Сертифікат, Тема: 

Наука повсякденного мислення, 

виданий 15.10.2020 р., (80 год/2,6 

кред). 

 



«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Біологія», кваліфікація: 

магістр педагогічної 

освіти, викладач біології 

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 

Хімія Глухенька Людмила 

Миколаївна 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Київський державний 

університет імені Т.Г. 

Шевченка, 1986 р. 

Спеціальність: 

«Біологія», кваліфікація: 

біолог-мікробіолог, 

викладач хімії і біології  

Спеціаліст вищої категорії,  

викладач-методист 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, 

Лідерський модуль, сертифікат 

№1521/41, від 05.03.2021р. (30 год 

/1 кредит) 

 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, 

Модуль з ІКТ (ЕНК), 

Наказ№ 385від 04.06.2021р. (110 

год). 

 

Навчальний заклад «Київський 

інститут післядипломної освіти» 

Сертифікат№ 5224890231264, від 

27.1121р. Тема: Практичні 

навички сучасного педагога. 

Інструменти ефективної 

співпраців освітньому просторі 

(15 год/0,5 кр.) 

 

Навчальний заклад «Київський 

інститут післядипломної освіти» 



Сертифікат№ 7424355741263, від 

22.11.21р. Тема: Дидактичний 

потенціал цифрових сервісів для 

вчителів ЗЗСО. (15 год/0,5 кр.) 

 

Курс «Цифрові інструменти 

Google 

З 25.07 по 07.08.2022, 30 год, 

сертифікат №GDTfE-01-17067 dsl  

 

Стажування Національний 

педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова, 

Стажування без відриву від 

виробництва на кафедрі хімії, 

Наказ №262 від 03.10. 2022р 

з 03 жовтня 2022р. по 30 жовтня 

2022 р. 

 

Фізична культура; 

Захист України 

Горбатюк Тетяна 

Дем’янівна 

Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Штатний  

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

інститут імені Г.С. 

Сковороди, 1999 р. 

Спеціальність: «Фізичне 

виховання», кваліфікація: 

вчитель фізичного 

виховання 

Спеціаліст вищої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної освіти: 

 

сертифікат DN 21/22 - 

c6fA40xEOF (безпека людини), 

 

сертифікат DN 21/22 - 

zHHY2MHEEL (використання 

проектних технологій),  

 

сертифікат DN 21/22 - 

nOXHKyRkwX (правовий статус 

вчителя), 

 

сертифікат DN 21/22 - 

1jPcOLUDVL (особливості 

Зумбо), 

 

сертифікат DN 21/22 - 

6Zc9foFaeW (БЖД учнів на 

уроках фізичної культури),  

 

сертифікат DN 21/22 - 



pnH4SKegQ2 (сучасні підходи до 

викладання предмету “Захист 

України”), 

 

сертифікат DN 21/22 - 

D27dPmCFew (екологічні аспекти 

здоров’язбереження)  

 

сертифікат DN 21/22 - 

LZaa5G31XY (управління часом), 

 

сертифікат DN 21/22 - 

mkzaINOTb4 (навчання через 

дослідження в початковій школі), 

 

сертифікат DN 21/22 - 

D9MDXCkOmw (емоційний 

інтелект), 

 

сертифікат DN 21/22 -ieVTC0S9Ek 

(методика навчання елементів 

футболу)  

 

сертифікат DN 20 -_amkabPAOPW 

(моніторінг якості початкової 

освіти)  

 

сертифікат DN 21/22 - 

hadFEwnBAo (використання lego - 

технологій), сертифікат DN 21/22 

-02pJZMhTuH_(військова форма 

ЗСУ. Частина_2), 

 

сертифікат DN 21/22 - 

8gVQQRlfh9 (військова форма 

ЗСУ. Частина_1). 

6 кредитів 

Захист України Небелюк Юрій 

Михайлович  

Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Сумісник 

 

Навчально-виховний 

комплекс № 176 імені 

Київське вище 

військово-морське 

політичне училище, 

1990 р. Спеціальність: 

«Військово-політична 

ВМФ», кваліфікація: 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій АА 

№012602 від 06.11.2019р. 

 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів: 



Мігеля де Сервантеса 

Сааведри м. Києва 

вчитель історії та 

суспільствознавства 

сертифікат prometheus.org.ua від 

16.12.2020; 

сертифікат prometheus.org.ua від 

15.01.2021. 

 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

післядипломної освіти: 

DN20 – X3SRcknYPL від 

14.11.2020; 

DN20 – 2YvwL4RKFC від 

15.11.2020; 

DN20 – Q2rFlgOxWo від 

15.11.2020; 

DN20 – GJclcZzkP9 від 

21.11.2020; 

DN20 – tJhqXzXunl від 

13.12.2020; 

DN20 – qQtfEcO9i6 від 

19.12.2020; 

DN20 – Lf02BEFBV7 від 

11.01.2021; 

DN20 – ckQ7uAYUmD від 

15.01.2021; 5 кредитів 

1.1. Вибірково-обов’язкові дисципліни 

Інформатика 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 

Мистецтво  Бацук Ольга Петрівна Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства;  

Штатний 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2001 р. Спеціальність: 

«Історія та 

правознавство», 

Спеціаліст вищої  категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, історико-

філософський факультет, кафедра 

історії України, (з 26.11.2020 р. по 

26.12.2020 р.). Довідка про 

проходження стажування від 



кваліфікація: вчитель 

історії та правознавства 

03.03.2020 №19,150 годин/ 5 

кредитів 

1.2. Профільні дисципліни, спецкурси 

Сучасний танець Бєлявська Катерина 

Ігорівна 

Викладач; Циклова 

комісія музики і 

хореографії; Штатний 

Київський національний 

університет культури і 

мистецтв, 2014 р. 

Спеціальність: 

«Хореографія», 

кваліфікація: магістр 

хореографії 

Спеціаліст Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

музичного мистецтва і 

хореографії, кафедра хореографії, 

здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти, 2022 р. 

Народно-сценічний 

танець; Вступ до 

спеціальності 

Долматова Катерина 

Миколаївна 

Викладач; Циклова 

комісія музики і 

хореографії; Штатний 

Київський державний 

інститут культури, 1995 

р. Спеціальність: 

«Культурно-освітня 

робота і організація 

художньої творчості», 

кваліфікація: керівник 

хореографічного 

колективу 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

музичного мистецтва і 

хореографії, кафедра хореографії. 

Тема «Педагогічні умови 

ефективного формування 

виконавської культури майбутніх 

фахівців хореографічного 

мистецтва». Стажування, довідка 

від 18.01.2023 р. № 4, 4 кредити 

Музична грамота Алієва Ельміра Шаігівна Викладач; Циклова 

комісія музики і 

хореографії; Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2011 р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Музика», кваліфікація: 

викладач музичного 

мистецтва, викладач 

спеціального музичного 

інструменту 

Спеціаліст першої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

музичного мистецтва і 

хореографії, кафедра 

інструментально-виконавської 

майстерності. Тема «Педагогічні 

умови формування 

інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі навчання гри 

на фортепіано». Стажування, 

довідка від 25.11.2022 р. № 27, 4 

кредити 

Класичний танець Куса Марія Ярославівна Викладач; Циклова 

комісія музики і 

хореографії; Штатний 

Київський національний 

університет культури і 

мистецтв, 2014 р. 

Спеціальність: 

«Хореографія», 

кваліфікація: магістр 

хореографії 

Спеціаліст Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

музичного мистецтва і 

хореографії, кафедра хореографії. 

Тема «Педагогічні умови 

ефективного формування 

виконавської культури майбутніх 

фахівців хореографічного 

мистецтва». Стажування, довідка 

від 18.01.2023 р. № 3, 4 кредити 



II. ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА  

II.1.Навчальні дисципліни 

Формування загальних компетентностей 

Вступ до 

спеціальності 

Долматова Катерина 

Миколаївна 

Викладач; Циклова 

комісія музики і 

хореографії; Штатний 

Київський державний 

інститут культури, 1995 

р. Спеціальність: 

«Культурно-освітня 

робота і організація 

художньої творчості», 

кваліфікація: керівник 

хореографічного 

колективу 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

музичного мистецтва і 

хореографії, кафедра хореографії. 

Тема «Педагогічні умови 

ефективного формування 

виконавської культури майбутніх 

фахівців хореографічного 

мистецтва». Стажування, довідка 

від 18.01.2023 р. № 4, 4 кредити 

Формування спеціальних (фахових, предметних) компетентностей 

Класичний танець Куса Марія Ярославівна Викладач; Циклова 

комісія музики і 

хореографії; Штатний 

Київський національний 

університет культури і 

мистецтв, 2014 р. 

Спеціальність: 

«Хореографія», 

кваліфікація: магістр 

хореографії 

Спеціаліст Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

музичного мистецтва і 

хореографії, кафедра хореографії. 

Тема «Педагогічні умови 

ефективного формування 

виконавської культури майбутніх 

фахівців хореографічного 

мистецтва». Стажування, довідка 

від 18.01.2023 р. № 3, 4 кредити 

Сучасний танець Бєлявська Катерина 

Ігорівна 

Викладач; Циклова 

комісія музики і 

хореографії; Штатний 

Київський національний 

університет культури і 

мистецтв, 2014 р. 

Спеціальність: 

«Хореографія», 

кваліфікація: магістр 

хореографії 

Спеціаліст Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

музичного мистецтва і 

хореографії, кафедра хореографії, 

здобувачка другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти, 2022 р. 

Народно-сценічний 

танець 

Долматова Катерина 

Миколаївна 

Викладач; Циклова 

комісія музики і 

хореографії; Штатний 

Київський державний 

інститут культури, 1995 

р. Спеціальність: 

«Культурно-освітня 

робота і організація 

художньої творчості», 

кваліфікація: керівник 

хореографічного 

колективу 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

музичного мистецтва і 

хореографії, кафедра хореографії. 

Тема «Педагогічні умови 

ефективного формування 

виконавської культури майбутніх 

фахівців хореографічного 

мистецтва». Стажування, довідка 

від 18.01.2023 р. № 4, 4 кредити 



Музична грамота Алієва Ельміра Шаігівна Викладач; Циклова 

комісія музики і 

хореографії; Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2011 р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Музика», кваліфікація: 

викладач музичного 

мистецтва, викладач 

спеціального музичного 

інструменту 

Спеціаліст першої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

музичного мистецтва і 

хореографії, кафедра 

інструментально-виконавської 

майстерності. Тема «Педагогічні 

умови формування 

інтерпретаційної компетентності 

майбутніх учителів музичного 

мистецтва в процесі навчання гри 

на фортепіано». Стажування, 

довідка від 25.11.2022 р. № 27, 4 

кредити 

 

 


