
ІНФОРМАЦІЯ 

про курси підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників  

Дніпропетровської академії музики ім. м. Глінки  

№ 

з/п 

ПІБ науково-педагогічного 

працівника 

Інформація про курси підвищення кваліфікації, стажування 

назва закладу тема документ дата видачі 

 Гончаров Юлій Валентинович Дніпровська 

академія 

неперервної освіти 

«Формування предметних 

та ключових 

компетентностей 

студентів на заняттях з 

української мови  і 

літератури» 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації СПК 

№ 9014 

29.11.2019р. 

 Коротенко Дарія Валеріївна Національний 

технічний 

університет 

«Дніпровська 

політехніка» 

«Обґрунтування 

холономного підходу до 

здійснення організаційно-

виховної роботи в 

музичних закладах вищої 

освіти»  

диплом магістра 

з відзнакою М20 

№ 007431 

08.01.2020р. 

 Шабанова Юлія 

Олександрівна 

Національна 

академія 

педагогічних наук 

України ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти», 

Центральний 

інститут 

«Упровадження 

міжнародного проекту 

подвійного диплома 

магістра за спеціальністю 

«Менеджмент освіти» в 

НТУ «Дніпровська 

політехніка» 

 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації СП 

№ 1546-18  

 

30.06.2018р. 

 



післядипломної 

педагогічної освіти 

 Славська Яніна Анатоліївна Східноукраїнський 

національний 

університет імені 

Володимира Даля 

 

«Еколого-естетичне 

виховання у 

загальноосвітніх школах 

Донбасу (кінець ХХ – 

початок ХХІ століття)» 

диплом 

кандидата 

педагогічних 

наук  

ДК № 034214  

 

25.02.2016р. 

 Бондаренко Оксана 

Анатоліївна 

Дніпровський 

гуманітарний 

університет 

 

«Інтерактивні методи 

навчання на заняттях 

іноземної мови» 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації  

№ 033, р/н 034/2  

01.06.2018р. 

 

 Сізов Віталій Валерійович Дніпропетровський 

гуманітарний 

університет, 

кафедра 

педагогічної 

психології  

 

 «Психолого-педагогічні 

особливості формування 

освітнього середовища 

вихованців навчального 

закладу творчого 

спрямування» 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації   

№ 16 

 

01.04.2016р. 

 

Гуманітарно-

природничий 

університет у 

Сандомирі 

(Польща) 

«Заклади вищої освіти як 

середовище формування 

нового покоління 

педагогічних 

працівників» 

Сертифікат про 

науково-

педагогічне 

стажування від 

15.06.2018р. 

15.06.2018р. 

 Любимова Анастасія Яківна Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

«Удосконалення 

методики комплексного 

аналізу фольклорного 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

19.02.2017р. 

 



 твору в курсі «Музичний 

фольклор» 

 

12СС № 025567-

17 

 

 Щітова Світлана Анатоліївна Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

 

«Проблеми 

інформаційного 

забезпечення наукових 

досліджень магістрантів» 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 060887-

18, р/н 762  

 

02.03.2018р. 

 

 Гонтова Лариса Валеріївна Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв, Центр 

неперервної 

культурно-

мистецької освіти 

 

«Інтерактивні методи 

викладання історії музики 

у ВНЗ»  

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 060263-

18 від 

31.03.2018р. 

 

31.03.2018р. 

 

 Рябцева Ірина Михайлівна Нац. академія 

керівних  кадрів 

культури і 

мистецтв, Інститут 

публічного 

управління і 

кадрової політики 

 

До питання оновлення 

програми навчального 

курсу «Українська 

музична література»  в 

музичному коледжі 

 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 025579-

17 

 

19.02.2017р. 

 

 Алфьоров Олександр 

Анатолійович 

Дніпропетровський 

державний 

 Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації ІФ 

27.05.2016р. 

 



інститут фізичної 

культури і спорту 

 

05540712/000203-

16; р/н 203 

 

Придніпровська 

державна академія 

фізичної культури 

та спорту 

 Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації ІФ 

№ 000926-20 від 

14.02.2020р.,  

р/н  926 

14.02.2020р. 

 Мельникова Наталія 

Олександрівна 

Національна 

академія керівних  

кадрів культури і 

мистецтв, Інститут 

публічного 

управління і 

кадрової політики 

 

Удосконалення методики 

викладання спеціального 

фортепіано з 

використанням новітніх 

технологій у вищих 

мистецьких навчальних 

закладах” (за концепцією      

Разон І.В.) 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 025589-

17 

 

19.02.2017р. 

 

 Золотарьова Наталія Сергіївна Куявський 

університет у 

Влоцлавеку 

(Республіка 

Польща) 

«Проблеми та процес 

реформування освіти в 

галузі культурології та 

мистецтва в Україні та 

країнах ЄС» 

Сертифікат про 

проходження 

науково-

педагогічного 

стажування  

13.12.2019р. 

 Адлуцький Гліб Вікторович Нац. академія 

керівних  кадрів 

культури і 

мистецтв, Інститут 

публічного 

«Інноваційні технології 

навчання у розвитку 

творчих здібностей учнів 

на уроках спеціального 

фортепіано» 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 029108-

16 

 

09.04.2016р. 

 



управління і 

кадрової політики 

 

 Новосьолова Галина 

Олександрівна 

Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

 

«Базові основи 

фортепіанної техніки як 

фундамент 

удосконалення методики 

викладання фахових 

дисциплін у вищих 

мистецьких навчальних 

закладів» 

 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 025588-

17 

 

19.02.2017р. 

 

 Крамчанінова Кароліна 

Геннадіївна 

Нац. академія 

керівних  кадрів 

культури і 

мистецтв, Інститут 

публічного 

управління і 

кадрової політики 

 

«Тематичний та 

виконавський аналіз 

сонати для альта та 

фортепіано ре мінор,   

тв. 46 Сергія Василенка» 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 029551-

16 

 

09.04.2016р. 

 

 Луценко Ольга Олексіївна Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

 

"Удосконалення 

методики викладання 

фахових дисциплін у 

вищих мистецьких 

навчальних закладах" 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 000363-

19, р/н 1757 

 

17.05.2019р. 

 



 Яценко Валентина 

Всеволодівна 

Нац. академія 

керівних  кадрів 

культури і 

мистецтв, Інститут 

публічного 

управління і 

кадрової політики 

 

Роль концертної 

педагогіки в 

удосконаленні методики 

викладання фахових 

дисциплін у вищих 

мистецьких навчальних 

закладах 

 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС  

№ 025582-17 

 

19.02.2017р. 

 

 Ларічева Ірина Олегівна Національна 

академія керівних 

кадрів культури та 

мистецтв  

 

Пауль Хіндеміт. Концерт 

для альта та малого 

симфонічного оркестру 

"Der Schwanendreher" 

 

свідоцтво про 

підвищення 

квалфікації 12СС 

№ 000360-19 від 

17.05.2019р. 

 

17.05.2019р. 

 

 Баженов Анатолій Іванович  Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

 

Історія методики 

викладання гри на 

скрипці в Україні 

 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС  

№ 025564-17 

 

19.02.2017р. 

 

 Грузин Ігор Олегович Нац. академія 

керівних  кадрів 

культури і 

мистецтв, Інститут 

публічного 

управління і 

кадрової політики 

 

Основні аспекти 

методики викладання 

саксофону у вищих 

мистецьких навчальних 

закладах 

 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 025597-

17 

 

19.02.2017р. 

 



 Мазур Томас Григорович Національний 

гірничий 

університет 

 

 Довідка про 

стажування, р/н  

1/23/330 від 

11.04. 2017р. 

 

11.04.2017 

 

 Семеряга Володимир 

Олександрович  

Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

 

"Особливості вивчення 

концертів В.А. Моцарта в 

класі валторни" 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 000389-

19, р/н 1783 

 

17.05.2019р. 

 

 Громченко Валерій 

Васильович 

Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

 

Методологія та методи 

науково-дослідницької 

діяльності професора 

В.М. Апатського 

 

 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 025591-

17 

 

19.02.2017р. 
 
 
 
 
 
 

 

  Cuiavian University 

in Wloclawek 

(Republic of 

Poland) 

Methods of the 

organization of the 

education process in the 

area of cultural studies and 

arts in Ukraine and EU 

countries 

Сертифікат про 

проходження 

міжнародного 

науково-

педагогічного 

стажування 

28.02 2020 р. 

 Юшин Герман Олексійович Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

 

«Вимоги до освітніх 

рівнів з фаху «Тромбон» 

музичної школи 

Дніпропетровської 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 059262-

18, р/н 575  

02.03.2018р. 

 



академії музики ім. М. 

Глінки» 

 

 

 Башмакова Наталія Вікторівна Національний 

гірничий 

університет 

 

«Методика опанування 

фахової науково-

методичної літератури: 

особливості і специфіка 

галузі культури і 

мистецтва» 

 

Довідка про 

стажування р/н 

1/23-249 від 

06.10.2016р. 

 

06.10.2016р. 

 Березуцька Марина Сергіївна Національна 

академія керівних  

кадрів культури і 

мистецтв, Інститут 

публічного 

управління і 

кадрової політики 

 

«Деякі аспекти 

ефективного 

використання 

проблемного навчання» 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС  

№ 029104-16 

 

09.04.2016р. 

 

 Горбаченко Руслан 

Анатолійович 

Національна 

музична академія 

України ім. П.І. 

Чайковського 

 

 Сертифікат про 

закінчення 

асистентури-

стажування № 88 

від 30.09.2019р., 

р/н 88 

 

30.09.2019 

 

 Овчарова Світлана 

Валентинівна 

Нац. академія 

керівних  кадрів 

культури і 

Удосконалення методики 

викладання фахових 

дисциплін та формування 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

19.02.2017р. 

 



мистецтв, Інститут 

публічного 

управління і 

кадрової політики 

 

навичок емоційного 

мислення бандуриста-

виконавця  у вищих 

мистецьких навчальних 

закладах 

 

12СС № 025586-

17 

 

 Хмель Наталія Василівна Одеська 

національна 

музична академія 

ім. А.В. 

Нежданової 

 

дисертація за 

спеціальністю "Музичне 

мистецтво", науковий 

ступінь кандидата 

мистецтвознавства 

 

Диплом  

ДК № 049809  

від 18.12.2018р. 

 

18.12.2018р. 

 

 Ялоза Антон Геннадійович Національна 

академія керівних  

кадрів культури і 

мистецтв, Інститут 

публічного 

управління і 

кадрової політики 

 

«Методика організації та 

роботи класичного 

ансамблю гітаристів» 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС  

№ 029600-16 

 

09.04.2016р. 

 

 Гопка-Омельченко Оксана 

Віталіївна 

Нац. академія 

керівних  кадрів 

культури і 

мистецтв, Інститут 

публічного 

управління і 

кадрової політики 

 

«Деякі основні принципи 

вокальної педагогіки  у 

ВНЗ» 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС  

№ 029114-16 

 

09.04.2016р. 

 



 Суржина Нонна Андріївна Нац. академія 

керівних  кадрів 

культури і 

мистецтв, Інститут 

публічного 

управління і 

кадрової політики 

 

Фактори визначення 

голосів  у вищих 

мистецьких навчальних 

закладах 

 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 025596-

17 

 

19.02.2017р. 

 

 Худієнко Юлія Миколаївна Одеська 

національна 

музична академія 

імені А.В. 

Нежданової 

 

«Психофізіологія 

музично-виконавського 

процесу» 

 

Довідка про 

стажування № 5 

від 16.02.2018р. 

 

16.02.2018р. 

 

 Хананаєва Ганна 

Валентинівна 

Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

 

 Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 029954-

17  

 

21.01.2017р. 

 

 Черниш Яна Олександрівна  Нац. академія 

керівних  кадрів 

культури і 

мистецтв, Інститут 

публічного 

управління і 

кадрової політики 

 

Професійна підготовка 

майбутніх  педагогів-

хормейстерів вищої 

школи 

 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 025590-

17 

 

19.02.2017р. 

 



 Чехлата Юлія Юріївна Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

 

«Роль синтезу музики і 

поетичного слова у 

становленні жанру 

хорової поеми» 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 000393-

19, р/н 1787 

 

17.05.2019р. 

 

 Писаренко Юлія Василівна Нац. академія 

керівних  кадрів 

культури і 

мистецтв, Інститут 

публічного 

управління і 

кадрової політики 

 

Шляхи оволодіння 

навичками імпровізації на 

заняттях джазового 

вокалу як складова 

комплексного розвитку 

студентів вищих 

мистецьких навчальних 

закладів 

 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 025583-

17 

 

19.02.2017р. 

 

 Вінаріков Даниїл Сергійович Національний 

технічний 

університет 

"Дніпровська 

політехніка" 

 

"Ліберальність як 

прикметна риса сучасного 

викладача" 

 

Довідка про 

стажування 1/23-

492 від 

12.10.2018р. 

 

12.10.2018р. 

 

 Фурдуй Юлія Володимирівна Одеська 

національна 

музична академія 

імені А.В. 

Нежданової 

Міністерства 

культури України 

дисертація за 

спеціальністю "Музичне 

мистецтво", науковий 

ступінь кандидата 

мистецтвознавства 

 

диплом  

ДК № 050981  

від 05.03.2019р. 

 

05.03.2019р. 

 



 

 Варакута Марина Іванівна Нац. академія 

керівних  кадрів 

культури і 

мистецтв, Інститут 

публічного 

управління і 

кадрової політики 

«Методика викладання 

аналізу музичних 

творів(комплексний 

аналіз втору) в 

навчальних закладах 

культури і мистецтв» 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС  

№ 029111-16 

 

09.04.2016р. 

 

 

 

Одеська 

національна 

музична академія 

імені А.В. 

Нежданової 

«Музикознавче слово в 

інформаційному контенті 

(пост)сучасності» 

сертифікат № 182 17.06.2018р. 

Куявський 

університет у 

Влоцлавеку 

(Республіка 

Польща) 

«Проблеми та процес 

реформування освіти в 

галузі культурології та 

мистецтва в Україні та 

країнах ЄС» 

Сертифікат про 

проходження 

міжнародного 

науково-

педагогічного 

стажування  

13.12.2019р. 

 Медведнікова Тетяна 

Олександрівна  

Нац. академія 

керівних  кадрів 

культури і 

мистецтв, Інститут 

публічного 

управління і 

кадрової політики 

 

ГЕНЕЗИС  

ФОРМУВАННЯ 

ТРАДИЦІЙ 

КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ 

(ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ) 

ПІАНІСТИЧНОЇ 

ШКОЛИ як основа 

удосконалення методики 

викладання фахових 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 025600-

17 

 

19.02.2017р. 

 



дисциплін у вищих 

мистецьких навчальних 

закладах 

 

 Горовой Сергій Гаврилович Львівська 

національна 

музична академія 

ім. М. Лисенка 

 

 Довідка про 

стажування, р/н 

27 від 

28.10.2016р. 

 

28.10.2016р. 

 

 Карась Віталій Миколайович Нац. академія 

керівних  кадрів 

культури і 

мистецтв, Інститут 

публічного 

управління і 

кадрової політики 

 

«Стратегічні напрями 

реформування культурної 

сфери в Україні 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 029557-

16 

 

09.04.2016р. 

 

 Хананаєв Сергій Віталійович Дніпропетровський 

гуманітарний 

університет 

 

 свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації № 17 

 

01.04.2016р. 

 

 Приходько Ігор Михайлович Національний 

гірничий 

університет 

 

«Новітні музикознавчі 

концепції як складова 

професійної підготовки 

сучасного викладача-

музикознавця» 

 

Довідка про 

стажування р/н 

1/23-251 від 

06.10.2016р. 

 

06.10.2016р. 

 



 Купіна Дарина Дмитрівна Національна 

музична академія 

України              ім. 

П.І. Чайковського 

Міністерства 

культури України 

 

спеціальність "Музичне 

мистецтво", науковий 

ступінь кандидата 

мистецтвознавства 

 

диплом  

ДК № 050971  

від 05.03.2019р. 

 

05.03.2019р. 

 

Куявський 

університет у 

Вроцлавеку 

(Республіка 

Польща) 

«Інтернаціоналізація 

вищої освіти. Методи 

організації освітнього 

процесу в галузі 

культурології та 

мистецтва в Україні та 

країнах ЄС» 

Сертифікат про 

проходження 

науково-

педагогічного 

стажування 

28.02.2020р. 

28.02.2020р. 

 Потоцька Олена Вікторівна Національна 

академія керівних  

кадрів культури і 

мистецтв, Інститут 

публічного 

управління і 

кадрової політики 

 

«Наукові аспекти 

викладання  загального 

фортепіано у ВНЗ 

України» 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 029585-

16 

 

09.04.2016р. 

 

 Лисенко Яніна Олегівна Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

 

«Національна українська 

обрядовість як чинник 

морального виховання 

студентів» 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 060886-

18, р/н 763  

 

02.03.2018р. 

 



Куявський 

університет у 

Влоцлавеку 

(Республіка 

Польща) 

«Проблеми та процес 

реформування освіти в 

галузі культурології та 

мистецтва в Україні та 

країнах ЄС» 

Сертифікат про 

проходження 

науково-

педагогічного 

стажування  

13.12.2019р. 

 Генкін Антон Олександрович  Інститут 

мистецтвознавства, 

фольклористики та 

етнографії ім. М.Т. 

Рильського НАН 

України 

 

дисертація за спец. 

«Музичне мистецтво», 

кандидат 

мистецтвознавства, 

диплом кандидата наук № 

053128 

 

диплом 

кандидата наук 

№ 053128 

20.06.2019р. 

 

 Мельник Дмитро Григорович Харківський 

національний 

університет 

мистецтв імені І.П. 

Котляревського 

 

спеціальність "Музичне 

мистецтво", кваліфікація 

"лектор; музичний 

критик; науковець-

дослідник; викладач 

вищого навчального 

закладу 

 

Диплом магістра 

з відзнакою  

М16 № 034887 

від 30.06.2016р. 

 

30.06.2016 р. 

 

 Бак Вікторія Федорівна Донецький 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

«Система роботи з 

обдарованими 

студентами»  

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації СПК 

№ 10226-20 від 

06.11.2020р. 

06.11.2020р. 

 Тулянцев Андрій 

Анатолійович 

Нац. академія 

керівних  кадрів 

культури і 

Методологія оперної 

режисури Юрія Чайки: 

(Оперна студія 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

19.02.2017р. 

 



мистецтв, Інститут 

публічного 

управління і 

кадрової політики 

 

Дніпропетровської 

академії музики ім. М. 

Глінки) 

 

12СС № 025578-

17 

 

 Громченко Наталія 

Володимирівна 

Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

«До питання специфіки 

міждисциплінарних 

зв’язків на спеціалізації 

«Хорове диригування» 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 060806-

18, р/н 714  

02.03.2018р. 

 Білоусов Олександр Юрійович Нац. академія 

керівних  кадрів 

культури і 

мистецтв, Інститут 

публічного 

управління і 

кадрової політики 

 

«Жанрова природа 

камерного ансамблю та 

«режисерський» метод в 

ансамблевій педагогіці» 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 029109-

16 

 

09.04.2016р. 

 

 Виноградова Галина 

Володимирівна 

Національний 

гірничий 

університет 

 

 Довідка про 

стажування, р/н  

1/23/329 від 

11.04. 2017р. 

 

11.04.2017 

 

 Логвин Дмитро Григорович Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

 

«Роль диригента і 

специфіка знань з техніки 

диригування» 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 060813-

18, р/н 737  

02.03.2018р. 

 



 

 Паламарчук Юрій 

Валентинович 

Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

 

"Перспективи 

вдосконалення підготовки 

диригентів джазового 

оркестру" 

 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 025585-

17 

 

19.02.2017р. 

 

 Кузікова Валентина Петрівна Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

 

«Основи викладання гри 

на скрипці як навчальної 

дисципліни» 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 060841-

18, р/н 727  

 

02.03.2018р. 

 

 Юрійчук Надія Анатоліївна Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

 

Удосконалення методики 

викладання фахових 

дисциплін у вищих 

мистецьких навчальних 

закладах 

 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації12СС 

№ 025574-17 

 

19.02.2017р. 

 

 Овчаров Володимир 

Семенович 

Нац. академія 

керівних  кадрів 

культури і 

мистецтв, Інститут 

публічного 

управління і 

кадрової політики 

 

Удосконалення методики 

викладання диригування у 

вищих мистецьких 

навчальних закладах 

 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 025587-

17 

 

19.02.2017р. 

 



 Мішин Олександр 

Миколайович 

Російський 

державний 

інститут сценічних 

мистецтв, 

факультет 

акторської 

режисури та 

сценічного руху 

 

 Довідка про 

стажування № 

296 від 

26.05.2017р. 

 

26.05.2017р. 

 Войніков Юрій Степанович Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

 

«Танцювальна культура 

епохи Відродження» 

 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 000351-

19, р/н 1745 

 

17.05.2019р. 

 

 Желтобрюхова Олена 

Станіславівна 

Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

 

 Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 028611-

17  

 

21.01.2017р. 

 

 Брондзя Валентина 

Миколаївна 

Нац. академія 

керівних  кадрів 

культури і 

мистецтв, Інститут 

публічного 

управління і 

кадрової політики 

«Аналіз музичних творів у 

навчальних закладах 

культури та мистецтва – 

теорія та практика» 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 

12СС № 029110-

16 

09.04.2016р. 



 Хмилюк Тарас Васильович Національна 

академія керівних 

кадрів культури і 

мистецтв 

 

"Основні засади методики 

викладання хорових 

дисциплін у вищих 

мистецьких навчальних 

закладах" 

 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації12СС 

№ 025563-17 

 

19.02.2017р. 

 

 


