
<дн I п ровсь киЙ гумАнIтАрниЙ унtвшрситЕт>

нАкАз

<< 26 >> листопада 2020 р. Jф 68 -02

Про заmверdження Положення про пidвulл|ення
к в ап i ф i к а ц ii' н ау к о в о - пе d а z о е i ч н uх пр ац i в HuKi в
ВНПЗ к!нiпровс ькuй eyMaHimapHuit унiверсumеm ))

З метою вдосконалення професiйноi пiдготовки науково-педагогiчних
працiвникiв, у вiдповiдностi до Порядку пiдвищення квалiфiкацii
педагогi.тних та науково-педагогiчних працiвникiв, затвердженого
[lостановою Кабiнету N4iHicTpiB УкраТни вiд 21 серпня 2019 року Jф 800;
N4етоди ч н их рекомендацiй лля профес iйного розвитку науково-педагогiчних
праuiвникiв, затвердх{ених наказом I\4iHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд
З0 жовтня 2020 року J\Ъ 1341 <Про затвердження VIетодичних рекомендацiй
лля про(iесiйного розвитку науково-педагогiчних працiвникiв> на пiдставi
рiшення ВченоТ ради (протокол вiд 26.11.2020 року JYg 4)

НАItАЗУК):

l. Ввес,ги в дilо ,з 27 листопада 2020 року <<Полох<ення про
пiдвищення квалiфiкацiТ науково-педагогiчних працiвникiв
Вищого навчального закладу <frнiпровський гуманiтарний
ун iверситет).
flеканам факультетiв довести даний наказ та Полоrкення до
вiдома науко вO-гlедагогi чних гlрачiвникi в.

}-Iачальнику IlавLIальiIо-метолиLлного вiллiлу !,убову С.М.
огIриJlюдниl,и ГIолоlt<ення про пiдвищення квалiфiкацiI науково-
педагогiчнl.rх працiвникiв Вищого навчального приватного
закладу <fiнiпровський r,уманiтарний унiверситет) на
офirriйному веб-сайr,i Унiверситету.
Визнат,и таким, шlо втратило чиннiсть Положення про
t-tiдвищення квалiфiкаuiт (стажування) науково-педагогiчних
працiвt-tикiв Вищогсl LIавLIального приватного закладу
uДнiпровський гуманi,гарний унiверситет)), затверджеце наказом

ректора вiдr 01.12.201.6 Ng 49-02, з змiнами та доповненнями, IIlо

2,

a

4,



були введенi в дiю наказом вiд 04.01.2019 J\Ъ 0з-О2 на пiдставi
рiшення ВченоТ ради Унiверситету, Протокол вiд 20.12.20l8 м4.

5. За'гверДити План пiлвиш{ення квалiфiкацii науково-педагогiчних
праuiвникiв fiнiпровського гуманiтарного унiверситету на 2О2|
pik (fiолаеться).

6, Контроль з наказу залишаю за собою.

I}.o. percтopa олег кИРиЧЕНко

омлен1:

В.В. !жинджоян

T.]VI. Алфьорова

С.V1, Щубов



схвАлЕно ,

Вченоtо радою ВНПЗ <!нiпровський
гуман iTapH и й ун iверситет)
протокол вiд26.1 1.2020 JФ 4

ЗАТВЕРД}КЕНО
Наказ ВНПЗ <!нiпровський
гуманiтарний yHi верситет>
вiд 2б. ||.2020 Jф 68-02

План
п iдви щен ня квалiфiкаuiт науково-педагогiч них працiвникiв

Щlliпровського гl,п,rанiтарного 1,HiBepcllTeт}/ у 2021 р.
м
п/п

гllБ Посада Науковий ступiнь,
вчене звання TepMiH проходження

l I Iедоrз Сергiйr Леолliдович Професор кафелри
права

Кандидат
юридичних наук,

llоцент,
I квартал

2 Шамара Олександр
Володимирович

Професор кафелри
права

Кандидат
юридичних наук,

старшrий науковий
спiвробiтник

I квартал

J Слiпченко Володимир
[ваtlови.t

Професор кафелри
права

Кандидат
юридичних наук,

доцент
I квартал

4 Татарiгtов BiKTop Iванович Старший викладаLI
кафедри tlpaBa I квартал

5 11рiснякова Людмила
MaкapiBHa

Професор кафелри
псttхологii

Кандидат
психологiчних наук,

доцент
IV квартал

6 l'ec:teHKo Тетяна BiKTopiBHa Завiдувач кафелри
економiки та
менеджменту
туристичноТ
дiяльностi

Кандидат
економiчних наук,

доцент
IV квартал

7 xo,1lark ольга Вiталiтrзна Старший виклалач
кафелри економiки
та менед)ltменту
туристичttоТ
дiяльностi

III кварта,r

8 Виноградов Геннадiй
ivlлtколайови.t

Доцент готельно-

ресторанного
бiзнесу

Кандидаl, iсторичних
наук, доцент

II квартал

9 Завiдувач кафедри
прикладноТ
лiнгвiстики

Кандидат
фiлологiчних наук,

доцент
IV квартал

l0 Itривуля Валентина
OrrcrcciTBHa

доцент кафелри
прикладноТ
.lliнгвiстики

Кандидат
фiлологiчних наук

IV квартал

1l Map.teltl<cl Тарас
I-1ll.t гtlрович

Викладач кафелри
гtсихолоl,iт IV квартал

12 Чсрелнiчеrrко Олексiй
Nl ttко-rtайtови ч

Доцеtt,I- кафелри
ttсихtl:ttlt,iТ

Кандидат
економiчних наук

II квартал

lз !убов С]ергiй Миколайович СT,арший виклалач

кафедри права л II квартал

?rц
L

На ча.гl bll ик rзiлчiлу кадрiв Юлiя ЗАЙцЕВА


