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План стажування  

науково-педагогічних та наукових працівників 
КУ імені Бориса Грінченка на 2012 рік 

 
 

Назва кафедри ПІБ Науковий ступінь, 
вчене звання 

Місце і час стажування 
тривалість 

Гуманітарний інститут 

Кафедра теорії та 
історії педагогіки 

Терентьєва 
Наталія 
Олександрівна 

канд. пед. наук, доцент 

 

Інститут вищої освіти НАПН 

України, листопад 

 

Фруктова Яна 
Станіславівна канд. пед. наук, доцент 

Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова, 

березень 

 

Фізичного виховання 

Туманова 
Валентина 
Миколаївна 

старший викладач 

Інститут фізичного виховання та 
спорту  
Національного педагогічного 
університету ім. М.П. Драгоманова, 
квітень- травень 

Портна Ірина 
Леонідівна старший викладач 

Інститут фізичного виховання та 
спорту  
Національного педагогічного 
університету  ім. М.П. Драгоманова, 
квітень- травень 

Іванько 
Валентина 
Володимирівна 

старший викладач 
Інститут фізичного виховання та 
спорту Національного педагогічного 
університету ім. М.П. Драгоманова, 
квітень- травень 

Кафедра української 
мови і методики 
навчання 

Яворська 
Стеофанія 
Теодорівна  

доктор пед. наук, 
професор 

Національний педагогічний 
університет імені М.П. Драгоманова, 
інститут філології, березень-квітень 

Доценко Олена 
Леонідівна  

 
кандидат філологічних 
наук, доцент 

Київський національний університет 
ім. Т.Шевченка, інститут філології, 
листопад 

Грипас Оксана 
Юріївна 

кандидат філологічних 
наук, доцент 

Національний педагогічний 
університет імені М.П. Драгоманова, 
інститут філології, квітень 



Кафедра української 
літератури, 
компаративістики і 
соціальних 
комунікацій 

Бондарева Олена 

Євгенівна 

 

д.ф.н., професор 
Київський національний університет 
ім. Т.Шевченка, кафедра новітньої 
української літератури, жовтень 

Борисюк Ірина 
Василівна к.ф.н., доцент 

Національний університет "Києво-
Могилянська академія" (НаУКМА), 
квітень 

Кудряшова 
Оксана 
Валентинівна 

к.ф.н., доцент 
Інститут мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології iм. М.Т. 
Рильського НАН  України, листопад 

Сінченко 
Олексій 
Дмитрович 

к.ф.н., доцент  Інститут літератури  ім. Т.Г. 
Шевченка НАН  України, лютий 

Гусейнова Олена 
Григорівна 
 

ст. викладач 
Національний університет "Києво-
Могилянська академія" (НаУКМА), 
березень 

Блохіна Наталія 
Олексіївна 

ст. викладач 

 

Національний університет "Києво-
Могилянська академія" (НаУКМА), 
квітень 

Кафедра англійської 
мови 

Ольшанський 
Дмитро 
Валентинович 

кандидат педагогічних 
наук, доцент, завідувач 
кафедри англійської 
мови 

Національний педагогічний 
університет ім. М.П. Драгоманова 

Кафедра перекладу 
Чала Юлія 

Петрівна 

Кандидат філол. наук, 
доцент, заступник 
завідуючого кафедри  

Херсонський державний університет, 
кафедра теорії та практики 
перекладу,  жовтень - листопад 

Інститут лідерства та соціальних наук 
 

Кафедра історії 
України 
і методики 
навчання 
 

Виноградов 
Степан 
Васильович 

кандидат історичних 
наук, доцент, доцент 
кафедри 

НАПН України 
Інститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих 

Соломатова 
Вікторія 
Василівна 

кандидат історичних 
наук, доцент, проректор 
з науково-педагогічної 
та соціально-гуманітар-
ної роботи 

КНУ імені Т.Г. Шевченка 

Мохнаток Ігор 
Олексійович 

кандидат історичних 
наук, старший викладач КНУ імені Т.Г. Шевченка 

Кафедра суспільно-
політичних 
дисциплін і 
правознавства 

Купрій Тетяна 
Георгіївна 

кандидат історичних 
наук, доцент кафедри 

Національна академія державного 
управління при Президентові 
України, квітень 

Авдєєнко Тамара 
Леонідівна викладач 

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 
лютий-березень 



Кафедра 
інформаційних 
технологій і 
математичних 
дисциплін 

Кулікова 
Вікторіна 
Юліанівна 

старший викладач 
Національний педагогічний 
університет ім. М.П. Драгоманова, 
лютий-березень 

Кафедра 
управління 
навчальним 
закладом 

Бабарика 
Світлана Петрівна старший викладач 

Державний інститут сімейної та 
молодіжної політики, січень-лютий 
 

Кафедра 
всесвітньої 
 історії і методики 
навчання  
 

Надтока Геннадій 
Михайлович 

доктор історичних наук, 
професор, завідувач 
кафедри 

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка 
 

Педагогічний інститут 

Кафедра 
початкової освіти 
та методик 
гуманітарних 
дисциплін 
 

Науменко Віра 
Орестівна 

канд. пед. наук, 
професор, професор Національний педагогічний 

університет імені  
М.П. Драгоманова, квітень 

Слободкіна 
Фатіма Олексіївна 

викладач 

Інститут педагогіки НАПН України, 
жовтень 

 
Кафедра 
дошкільної освіти 

Половіна Олена 
Анатоліївна 

канд. пед. Наук, старший 
викладач Інститут проблем виховання НАПН 

України, жовтень 

Кафедра іноземних 
мов і методик їх 
навчання 
 

Миронець Дмитро 
Костянтинович викладач 

Національний педагогічний 
університет імені  
М.П. Драгоманова, лютий 

Кафедра 
педагогіки  

Машовець 
Марина 
Анатоліївна 

канд. пед. наук, доцент, 
заступник директора Київський національний університет 

імені Т. Шевченка, листопад 

 
Інститут психології та соціальної педагогіки 

 

Кафедра соціальної 
педагогіки та 
корекційної освіти 
 

Безпалько 
Ольга 
Володимирівна 

доктор 
педагогічних наук, 
професор 
 

Московський гуманітарний 
педагогічний інститут, 
факультет соціальної педагогіки 
 
Квітень 2012 

Кафедра загальної, 
вікової та 
педагогічної 
психології 

Чала  
Олена Андріївна старший викладач 

Національний педагогічний 
університет імені М.П. Драгоманова,  
кафедра практичної психології та 
психотерапії 
 

Кафедра анатомії і 
фізіології людини 
 

Полковенко Ольга 
Володимирівна 

канд. біол. наук, 
старший викладач 

Національний педагогічний 
університет імені М.П. Драгоманова,  
кафедра медико-біологічних та 
валеологічних основ охорони життя і 



Панченко Василь 
Васильович викладач 

Національний університет 
біотехнологій і природокористування 
України. Інститут технічний ННІ. 
Кафедра охорони праці та інженерної  

Інститут мистецтв 
 

Кафедра теорії та 
методики музичної 
освіти 
 

Кондратенко 
Ганна Григорівна  

канд. пед. наук, доцент НПУ ім. М.Драгоманова, листопад 

Петрикова Оксана 
Петрівна  

викладач НПУ ім. М.Драгоманова, листопад 

Яковенко Віра 
Григорівна 

викладач НПУ ім.. М.Драгоманова, лютий 

Кафедра хорового 
диригування 
 

Джуро Вікторія 
Леонідівна 

викладач НПУ ім. М.Драгоманова, жовтень 

Чугунова 
Маргарита 
Миколаївна 

викладач НПУ ім. М.Драгоманова, жовтень 

Бабієнко Ірина 
Іванівна 

концертмейстер НПУ ім. М.Драгоманова, березень 

Нижник Тетяна 
Михайлівна 
 

ст. викладач НПУ ім. М.Драгоманова, березень 

Кафедра 
інструментально-
виконавської 
майстерності 

Куришев Євген 
Володимирович 

канд. пед. наук, доцент НПУ ім. М.Драгоманова, лютий 

Титович  Валерій 
Іванович 

доцент НПУ ім. М.Драгоманова, лютий 

Економова Ольга 
Серафимівна 

ст. викладач НПУ ім. М.Драгоманова, жовтень 

Гаркуша 
Людмила Іванівна 
 

викладач НПУ ім. М.Драгоманова, жовтень 

Кафедра 
образотворчого 
мистецтва та 
дизайну 
 

Афанасьєв Юрій 
Львович 

д. філ. н., професор, 
завідувач кафедри 

Національний педагогічний 
університет імені М. П. Драгоманова 
Кафедра образотворчого мистецтва, 
січень 

Крижанівський 
Олександр 
Анатолійович 

канд. арх., доцент Національна академія 
образотворчого мистецтва і 
архітектури 
Кафедра техніки та реставрації творів 
мистецтва, січень 



Буйгашева Алла 
Борисівна 

засл. худ. України, 
доцент 

Національна академія 
образотворчого мистецтва і 
архітектури 
Кафедра техніки та реставрації творів 
мистецтва, січень 

Бородай 
Олександр 
Андрійович 

засл. худ. України, 
старший викладач 

Національна академія 
образотворчого мистецтва і 
архітектури 
Кафедра техніки та реставрації творів 
мистецтва, січень 

Волкова Людмила 
Миколаївна 
 

ст. викладач Alanus Hochschule, Germany, жовтень 

Конопко 
Олександра 
Іванівна 

ст. викладач Національна академія 
образотворчого мистецтва і 
архітектури 
Кафедра техніки та реставрації творів 
мистецтва, січень 

Крюкова Ганна 
Олексіївна 

ст. викладач Національна академія 
образотворчого мистецтва і 
архітектури 
Кафедра техніки та реставрації творів 
мистецтва, січень 

Рябчук Леся 
Вікторівна 

ст. викладач Національна академія 
образотворчого мистецтва і 
архітектури 
Кафедра техніки та реставрації творів 
мистецтва, жовтень 

 
Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Кафедра методики 
природничо-
математичних 
дисциплін і 
технологій 

Василенко 
Світлана 
Василівна 

заступник директора Інститут інноваційних технологій 
МОН 
 

Кафедра методики 
суспільно-
гуманітарної 
освіти та 
виховання 

Беззуб 
Юрій  
Віленович  

викладач 
кафедри 

Центральний інститут 
післядипломної педагогічної освіти 
Університету менеджменту освіти 
НАПН України, лютий   

Університетський коледж 

Циклова комісія 
викладачів музики 

Дворський 
Григорій Іванович викладач 

лютий 

Чепіга Світлана 
Григорівна викладач 

лютий 



Куцан Оксана 
Григорівна викладач 

лютий 

Циклова комісія 
викладачів 
іноземної мови 

Гранкіна Ірина 
Григорівна 
 

викладач 
 
 

березень 

Циклова комісія 
викладачів 
математичних 
дисциплін 

Пінчук Алла 
Миколаївна 
 

викладач 
 

жовтень 

Головчанська 
Оксана Василівна 

 жовтень 

Станжур 
Тетяна 
Геннадіївна 

викладач  

Циклова комісія 
викладачів 
образотворчого  
мистецтва  

Вовченко Микола 
Павлович 

 квітень 

Циклова комісія 
викладачів 
української мови 
та літератури 

Каірцева Олена 
Ігорівна 

 листопад 

 
 


