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Помісячний план-графік підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників на 2019/20 н. рік 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/plan_grafik_pidv_kval_2019_20.pdf 

*Можливе замовлення послуг з підвищення кваліфікації для педагогічних і науково-педагогічних працівників, які не зазначені в даному переліку, у 

Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського за умови наявності достатньої кількості слухачів. 

№ з/п Вид підвищення кваліфікації Категорія слухачів Форма 
К-ть год.,   

кред. ЄКТС 

Відповідальна 

особа 

К-ть 

осіб 

Орієнтована 

вартість, грн 

ВЕРЕСЕНЬ 

1.  Навчання за програмою «Новітні інноваційні 

технології у вищій школі» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_IT_VUZ_36

7kr.pdf 

 

науково-педагогічні 

працівники 

очно-заочна 110 год.,       

3,6 кредита 
ЦПКПА,               

пров. фах. 

ПІДВАЛЬНА Л.П. 

10 870 грн. 

2.  Практикум «Використання інтелектуальних 

технологій в комп’ютеризованих системах 

управління» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_KSU.pdf 

 

науково-педагогічні 

працівники 

вечірня 90 год.,       

3 кредити 
Кафедра АКІТ, 

к.техн.н., доц.. 

ЛОМОНОС А.І. 

15 250 грн. 

ЖОВТЕНЬ 

1.  Навчання за програмою «Удосконалення 

організації та змісту навчання» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edicati

on_5kred.pdf 

 

педагогічні, 

науково-педагогічні 

працівники 

очно-заочна 150 год.,     

5 кредитів 
ЦПКПА,               

пров. фах. 

ПІДВАЛЬНА Л.П. 

20 500 грн. 

2.  Практикум «Основи програмування ПЛК Moeller 

та Segnetics» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_%20Moelle

r_Segnetics.pdf 

 

науково-педагогічні 

працівники 

вечірня 90 год.,       

3 кредити 
Кафедра АКІТ, 

к.техн.н., доц.. 

ЛОМОНОС А.І. 

15 250 грн. 

ЛИСТОПАД 

1.  Навчання за програмою «Удосконалення 

організації та змісту навчання» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edicati

науково-педагогічні 

працівники 

очно-заочна 150 год.,     

5 кредитів 
ЦПКПА,               

пров. фах. 

ПІДВАЛЬНА Л.П. 

13 870 грн. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_IT_VUZ_367kr.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_IT_VUZ_367kr.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_KSU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_5kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_5kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_%20Moeller_Segnetics.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_%20Moeller_Segnetics.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_5kred.pdf
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on_5kred.pdf 

 

2.  Навчання за програмою «Удосконалення 

організації та змісту навчання» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edicati

on_2week.pdf 

 

педагогічні 

працівники 

очно-заочна 150 год.,     

5 кредитів 
ЦПКПА,               

пров. фах. 

ПІДВАЛЬНА Л.П. 

20 500 грн. 

3.  Навчання за програмою «Удосконалення 

організації та змісту навчання» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edicati

on_1kred.pdf 

 

педагогічні 

працівники 

очно-заочна 30 год.,        

1 кредит 
ЦПКПА,               

пров. фах. 

ПІДВАЛЬНА Л.П. 

15 250 грн. 

4.  Навчання за програмою «Удосконалення 

організації та змісту навчання» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edicati

on_1kred.pdf 

 

науково-педагогічні 

працівники 

очно-заочна 30 год.,        

1 кредит 
ЦПКПА,               

пров. фах. 

ПІДВАЛЬНА Л.П. 

15 275 грн. 

5.  Семінар «Людина в інформаційному просторі» науково-педагогічні 

працівники 

вечірня 30 год.,         

1 кредит 
Кафедра ГНКМ, 

д.філол.н., доц.. 

ТУР О.М. 

15 250 грн. 

6.  Практикум «Основи програмування контролерів 

Siemens/Schneider» 

 

науково-педагогічні 

працівники 

вечірня 90 год.,       

3 кредити 
Кафедра АКІТ, 

к.техн.н., доц.. 

МАМЧУР Д.Г. 

15 250 грн. 

ГРУДЕНЬ 

1.  Навчання за програмою «Удосконалення 

організації та змісту навчання» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edicati

on_5kred.pdf 

 

науково-педагогічні 

працівники 

очно-заочна 150 год.,     

5 кредитів 
ЦПКПА,               

пров. фах. 

ПІДВАЛЬНА Л.П. 

13 870 грн. 

2.  Навчання за програмою «Удосконалення 

організації та змісту навчання» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edicati

on_1kred.pdf 

 

педагогічні 

працівники 

очно-заочна 30 год.,        

1 кредит 
ЦПКПА,               

пров. фах. 

ПІДВАЛЬНА Л.П. 

15 250 грн. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_5kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_2week.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_2week.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_1kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_1kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_1kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_1kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_5kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_5kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_1kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_1kred.pdf


 4 

3.  Практикум «Розробка програмного забезпечення 

Labview» 
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_Labview.pdf 

 

науково-педагогічні 

працівники 

вечірня 30 год.,       

1 кредит 
Кафедра АКІТ, 

ст. викладач 

КРАВЕЦЬ О.М. 

15 250 грн. 

СІЧЕНЬ 

1.  Навчання за програмою «Удосконалення 

організації та змісту навчання» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edicati

on_1kred.pdf 

 

науково-педагогічні 

працівники 

очно-заочна 30 год.,         

1 кредит 
ЦПКПА,               

пров. фах. 

ПІДВАЛЬНА Л.П. 

15 250 грн. 

2.  Навчання за програмою «Новітні інноваційні 

технології у вищій школі» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_IT_VUZ_36

7kr.pdf 

 

педагогічні, 

науково-педагогічні 

працівники 

очно-заочна 150 год.,       

5 кредитів 
ЦПКПА,               

пров. фах. 

ПІДВАЛЬНА Л.П. 

15 900 грн. 

ЛЮТИЙ 

1.  Навчання за програмою «Удосконалення 

організації та змісту навчання» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edicati

on_1kred.pdf 

 

науково-педагогічні 

працівники 

очно-заочна 30 год.,                  

1 кредит 
ЦПКПА,               

пров. фах. 

ПІДВАЛЬНА Л.П. 

15 250 грн. 

2.  Навчання за програмою «Новітні інноваційні 

технології у вищій школі» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_IT_VUZ_1k

r.pdf 

 

педагогічні, 

науково-педагогічні 

працівники 

очно-заочна 30 год.,       

1 кредит 
ЦПКПА,               

пров. фах. 

ПІДВАЛЬНА Л.П. 

15 250 грн. 

3.  Навчання за програмою «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_inf_bibl_ar

hiv.pdf 

 

педагогічні 

працівники 

очно-заочна 30 год.,       

1 кредит 
Кафедра ГНКМ, 

к.філол.н., доц.. 

БУТКО Л.В. 

15 250 грн. 

4.  Навчання за програмою «Підвищення кваліфікації 

учителів фізкультури» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_teacher_fiz

kult.pdf 

педагогічні 

працівники 

очно-заочна 30 год.,       

1 кредит 
ЦПКПА,               

пров. фах. 

ПІДВАЛЬНА Л.П. 

15 250 грн. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_Labview.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_1kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_1kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_IT_VUZ_367kr.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_IT_VUZ_367kr.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_1kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_1kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_IT_VUZ_1kr.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_IT_VUZ_1kr.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_inf_bibl_arhiv.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_inf_bibl_arhiv.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_teacher_fizkult.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_teacher_fizkult.pdf
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5.  Семінар «Основи інженерного аналізу засобами 

РТС CREO Simulate» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_ing_analiz_

creo_simulate.pdf 

 

педагогічні, 

науково-педагогічні 

працівники 

очно-заочна 30 год.,       

1 кредит 
Кафедра АТ, ст.. 

викладач 

ХАРЬКОВ О.А. 

15 250 грн. 

6.  Практикум «Програмування систем штучного 

інтелекту» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_artificial_in

tellect.pdf 

 

науково-педагогічні 

працівники 

вечірня 30 год.,       

1 кредит 
Кафедра АКІТ, 

ст. викладач 

БУРДІЛЬНА Є.В. 

 

15 250 грн. 

БЕРЕЗЕНЬ 

1.  Навчання за програмою «Удосконалення 

організації та змісту навчання» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edicati

on_5kred.pdf 

 

науково-педагогічні 

працівники 

очно-заочна 150 год.,       

5 кредитів 
ЦПКПА,               

пров. фах. 

ПІДВАЛЬНА Л.П. 

15 900 грн. 

2.  Навчання за програмою «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_inf_bibl_ar

hiv.pdf 

 

педагогічні 

працівники 

вечірня 30 год.,       

1 кредит 
Кафедра ГНКМ, 

к.філол.н., доц.. 

БУТКО Л.В. 

15 250 грн. 

3.  Навчання за програмою «Підвищення кваліфікації 

учителів інформатики (мова програмування 

ПАЙТОН)» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_teacher_inf

orm.pdf 

 

педагогічні 

працівники 

очно-заочна 30 год.,       

1 кредит 
Кафедра КІС,                 

ст. викладач 

СОХІН Н.Л. 

15 250 грн. 

4.  Навчання за програмою «Підвищення 

керівників/заступників закладів загальної середньої 

освіти» 

 

педагогічні 

працівники 

вечірня 30 год.,       

1 кредит 
ЦПКПА,               

пров. фах. 

ПІДВАЛЬНА Л.П. 

15 250 грн. 

5.  Практикум «Система онлайн-навчання на 

платформі MOODLE» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_MOODLE.

педагогічні, 

науково-педагогічні 

працівники 

дистанційна 

мережева 

30 год.,       

1 кредит 
Кафедра ІВМ, 

к.техн.н., доц.. 

СЛАВКО Г.В. 

15 250 грн. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_ing_analiz_creo_simulate.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_ing_analiz_creo_simulate.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_artificial_intellect.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_artificial_intellect.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_5kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_5kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_inf_bibl_arhiv.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_inf_bibl_arhiv.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_teacher_inform.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_teacher_inform.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_MOODLE.pdf
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pdf 

 

6.  Практикум «Публікаційна активність сучасного 

науковця» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_publ_activn

ost.pdf 

 

педагогічні, 

науково-педагогічні 

працівники 

очно-заочна 30 год.,       

1 кредит 
Кафедра ФВС, 

д.філол.н., проф. 

СІЗОВА К.Л. 

15 250 грн. 

7.  Практикум «Контроль стану електроспоживання, 

енергетична діагностика та моніторинг 

промислового обладнання» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_energ_diag

nostik.pdf 

 

науково-педагогічні 

працівники 

вечірня 60 год.,       

2 кредити 
Кафедра АКІТ, 

ст. викладач 

НІКІТІНА А.В. 

 

15 450 грн. 

КВІТЕНЬ 

1.  Навчання за програмою «Удосконалення 

організації та змісту навчання» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edicati

on_1kred.pdf 

 

науково-педагогічні 

працівники 

очно-заочна 30 год.,                  

1 кредитів 
ЦПКПА,               

пров. фах. 

ПІДВАЛЬНА Л.П. 

15 250 грн. 

2.  Навчання за програмою «Новітні інноваційні 

технології у вищій школі» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_IT_VUZ_1k

r.pdf 

 

науково-педагогічні 

працівники 

очно-заочна 30 год.,       

1 кредит 
ЦПКПА,               

пров. фах. 

ПІДВАЛЬНА Л.П. 

15 250 грн. 

3.  Навчання за програмою «Підвищення кваліфікації 

учителів української мови та літератури» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_teacher_ukr

.pdf 

 

педагогічні 

працівники 

вечірня 30 год.,       

1 кредит 
Кафедра ФВС, 

д.філол.н., проф. 

СІЗОВА К.Л. 

15 250 грн. 

4.  Навчання за програмою «Підвищення кваліфікації 

учителів англійської мови» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_teacher_eng

lish.pdf 

 

педагогічні 

працівники 

вечірня 30 год.,       

1 кредит 
Кафедра ФВС, 

д.філол.н., проф. 

СІЗОВА К.Л. 

15 250 грн. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_MOODLE.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_publ_activnost.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_publ_activnost.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_energ_diagnostik.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_energ_diagnostik.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_1kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_1kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_IT_VUZ_1kr.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_IT_VUZ_1kr.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_teacher_ukr.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_teacher_ukr.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_teacher_english.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_teacher_english.pdf
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5.  Тренінг «Педагогічна та психологічна 

компетентність викладача» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_ped_psix_co

mp.pdf 

 

педагогічні, 

науково-педагогічні 

працівники 

очно-заочна 30 год.,       

1 кредит 
Кафедра ППФ, 

к.пед.н., доц.. 

СОШЕНКО С.М. 

15 250 грн. 

6.  Майстер-клас «Дизайн-мислення (Desing Thinking) 

як інструмент проєктної діяльності викладача» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_design.pdf 

 

педагогічні, 

науково-педагогічні 

працівники 

вечірня 30 год.,       

1 кредит 
Кафедра ГНКМ, 

ст.. викладач 

ОСАДЧИЙ В.В 

15 250 грн. 

7.  Практикум «Основи розрахунку енергопотреби і 

енергоспоживання будівель для сертифікації їх 

ефективності» 
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_rozrah_effect.pdf 

 

науково-педагогічні 

працівники 

вечірня 30 год.,       

1 кредит 
Кафедра АКІТ, 

к.техн.н., доц. 

ПЕРЕКРЕСТ А.Л. 

 

15 250 грн. 

ТРАВЕНЬ 

1.  Навчання за програмою «Удосконалення 

організації та змісту навчання» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edicati

on_5kred.pdf 

 

науково-педагогічні 

працівники 

очно-заочна 150 год.,       

5 кредитів 
ЦПКПА,               

пров. фах. 

ПІДВАЛЬНА Л.П. 

15 900 грн. 

2.  Навчання за програмою «Підвищення кваліфікації 

практичних психологів» 

педагогічні 

працівники 

 30 год.,       

1 кредит 
ЦПКПА,               

пров. фах. 

ПІДВАЛЬНА Л.П. 

15 250 грн. 

3.  Навчання за програмою «Підвищення кваліфікації 

учителів англійської мови» 
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_teacher_english.pdf 

 

педагогічні 

працівники 

 30 год.,       

1 кредит 
Кафедра ФВС, 

д.філол.н., проф. 

СІЗОВА К.Л. 

15 250 грн. 

4.  Семінар «Основи та практика математичного 

планування експериментів» 

науково-педагогічні 

працівники 

вечірня 30 год.,       

1 кредит 
Кафедра ГЗК, 

д.техн.н., проф. 

АРТАМОНОВ  

15 250 грн. 

5.  Практикум «Розробка та оформлення 

енергетичного сертифікату будівель для Фонду 

енергоефективності та Державного агентства 

енергоефективності та енергозбереження України» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_energ_sertif

науково-педагогічні 

працівники 

вечірня 30 год.,       

1 кредит 
Кафедра АКІТ, 

к.техн.н., доц. 

ПЕРЕКРЕСТ А.Л. 

15 250 грн. 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_ped_psix_comp.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_ped_psix_comp.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_design.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_rozrah_effect.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_5kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_5kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_teacher_english.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_energ_sertif.pdf
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.pdf 

 

ЧЕРВЕНЬ 

1.  Навчання за програмою «Удосконалення 

організації та змісту навчання» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edicati

on_1kred.pdf 

 

науково-педагогічні 

працівники 

очно-заочна 30 год.,                  

1 кредитів 
ЦПКПА,               

пров. фах. 

ПІДВАЛЬНА Л.П. 

15 250 грн. 

2.  Навчання за програмою «Підвищення кваліфікації 

учителів української мови та літератури» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_teacher_ukr

.pdf 

 

педагогічні 

працівники 

 30 год.,       

1 кредит 
Кафедра ФВС, 

д.філол.н., проф. 

СІЗОВА К.Л. 

15 250 грн. 

3.  Практикум «Основи енергоаудиту і 

енергоменеджменту промислових об’єктів та 

житлово-комунального господарства» 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_energoaudit_

menegment.pdf 

 

науково-педагогічні 

працівники 

вечірня 30 год.,       

1 кредит 
Кафедра АКІТ, 

к.техн.н., доц. 

ПЕРЕКРЕСТ А.Л. 

15 250 грн. 

 

Директор ЦПКПА          С. М. Сошенко 

 

Проректор з НПНТ         С. А. Сергієнко 

 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_energ_sertif.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_1kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_org_edication_1kred.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_teacher_ukr.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_teacher_ukr.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_energoaudit_menegment.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/NP_energoaudit_menegment.pdf

