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Стажування та підвищення кваліфікації  

2016 рік 
1.  Лихошерстова 

Марія Юріївна 

Старший викладач 

кафедри східної 

філології, кандидат 

філологічних наук, 

яка додатково 

працює на посаді 

старшого викладача 

на 0,3 ставки за 

сумісництвом цієї ж 

кафедри 

Підвищення 

кваліфікації та 

стажування з 

арабської мови, в 

рамках 

тренувального 

курсу з арабської 

мови для 

викладачів 

арабської мови з 

країн колишнього 

СНД, 

організованого 

Єгипетським 

Агентством зі 

Співробітництва та 

Розвитку (ЕАРD) 

(м. Каїр, Арабська 

Республіка Єгипет)  

№ 77-о від 

23.02.2016 р. 

З 

28.02.2016р. 

по 

25.03.2016 р. 

2.  Соловйова Олена 

Анатоліївна 

Викладач кафедри 

мов та цивілізацій 

Близького та 

Середнього Сходу, 

яка додатково 

працює на посаді 

старшого викладача 

на 0,5 ставки за 

сумісництвом цієї ж 

кафедри 

Підвищення 

кваліфікації та 

стажування з 

арабської мови, в 

рамках 

тренувального 

курсу з арабської 

мови для 

викладачів 

арабської мови з 

країн колишнього 

СНД, 

організованого 

Єгипетським 

Агентством зі 

Співробітництва та 

Розвитку (ЕАРD), 

(м. Каїр, Арабська 

Республіка Єгипет) 

№ 78-о від 

23.02.2016 р. 

З 

28.02.2016р. 

по 

25.03.2016 р. 

3.  Наваренко Інна 

Анатоліївна  

 

Доцент кафедри 

іспанської та 

французької 

філології, кандидат 

філологічних наук, 

яка додатково 

працює на посаді 

доцента на 0,5 

ставки цієї ж 

Мовне стажування 

для викладачів 

іспанської мови як 

іноземної та курси з 

Інтенсивного 

навчання іноземної 

мови та Культури 

Іспанії  в Академії 

Местер-Батіло 

Наказ №438-о від 

25.10.2016 р. 

з 30 жовтня по 05 

листопада 2016 р. 

Приступила до 

виконання своїх 

службових 

обов’язків з 

07.11.2016 р.  

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м – за 

рахунок 

Академії 

Местер-

Батіло 



кафедри за 

сумісництвом 

(м.Саламанка, 

Королівство Іспанія) 

Наказ №449-о від 

07.11.2016 р. 

4.  Лук’янець 

Мирослава 

Геннадіївна 

 

Викладач кафедри 

іноземних мов, 

факультет 

слов’янскої 

філології, яка 

додатково працює на 

посаді викладача на 

0,5 ставки цієї ж 

кафедри за 

сумісництвом, 

кандидат 

філологічних наук 

Мовне стажування 

для підвищення 

кваліфікації в Гете-

Інститут  

(м. Гамбург, 

Федеративна 

Республіка 

Німеччина) 

Наказ №468-о від 

17.11.2016 р. 

З 28.11.2016 р. по 

22.12.2016 р. 

Наказ № 5-о від 

05.01.2017 р. 

приступила до 

виконання своїх 

службових 

обов’язків з 

23.12.2016 р.  

Усі витрати, 

пов’язані зі 

стажування

м, – за 

рахунок 

сторони, що 

приймає 

2017 рік 
5.  Аліменко Ольга 

Сергіївна 

Старший викладач 

кафедри мов і 

цивілізацій Далекого 

Сходу, кандидат 

філологічних наук 

Мовне 

стажування та 

підвищення 

кваліфікації в 

Університеті 

Йонгсе (м. Сеул, 

Республіка Корея)  

№ 81-о від 

20.02.2017 р. 

 

З 01.03.2017 р. по 

31.08.2017 р. 

 

Приступила до 

виконання 

обов’язків з 

01.09.2017  

Наказ № 379-о від 

08.09.2017 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує 

6.  Сінілкіна Олена 

Валеріївна 

Викладач кафедри 

мов і цивілізацій 

Далекого Сходу 

Довгострокове 

стажування в 

Міжнародному 

Центрі японської 

мови (Урава) 

Японської Фундації 

(м. Сайтама, 

Японія) 

З 05.09.2017 по 

02.03.2018 р. 

Наказ про 

повернення  № 126-

о від 06.03.2018 р. 

 

Приступила 

З 03.03.2018 р. 

Усі витрати 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує 

7.  Кравець Катерина 

Петрівна 

Доцент кафедри 

японської філології, 

кандидат 

філологічних наук 

Короткострокове 

стажування в 

Міжнародному 

Центрі японської 

мови (Урава) 

Японської фундації 

(м. Сайтама, 

Японія) 

Наказ № 471-о від 

26.10.2017 р. 

 

з 10.01.2018 р. по 

03.03.2018 р. 

 

Наказ про 

повернення  

№ 138-о від 

15.03.2018 р. 

 

Приступила з 

04.03.2018р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі витрати 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує 

 

 



 

2018 рік 
8.  Геворгян 

Каріна 

Людвигівна 

Старший викладач 

кафедри китайської 

філології 

Стажування у 

рамках програми 

«Молодий синолог 

2018» (м. Шанхай, 

Китайська Народна 

Республіка)  

Наказ №390-о від 

03.09.2018 р. 

 

З 08.09.2018 р. – по 

30.09.2018 р. 

 

Заробітну плату 

зберегти. 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м – за 

рахунок 

коштів 

Міністерств

а культури і 

туризму 

Китайської 

Народної 

Республіки 

9.  Кшановський 

Олег Чеславович 

Професор кафедри 

східної філології 

Наукове 

стажування в 

університеті 

Алламе Табатабаї 

(м. Тегеран, 

Ісламська 

Республіка Іран) 

Наказ №414-о від 

12.09.2018 р. 

без збереження 

заробітної плати 

з 16.09.2018 р. по 

30.06.2019 р. 

наказ про 

повернення № 351-

с від 03.07.2019 р. 

Усі витрати, 

пов’язані з 

науковим 

стажування

м – за 

власний 

рахунок 

 

2019 рік 

10.  Мунтян 

Олександр 

Олександрович 

Декан факультету 

слов’янської 

філології, доцент, 

кандидат 

філологічних наук 

Наукове 

стажування в 

Інституті 

європейських мов і 

культур 

Тяньцзінського 

університету 

іноземних мов 

(м.Тяньцзінь, 

Китайська Народна 

Республіка) 

Наказ № 359-0 від 

15.07.2019 р.  

 

З 01.09.2019 р. по 

29.02.2020 р.  

 

Заробітну плату 

зберегти 

Наказ про 

повернення № 619-

о від 28.12.2019р 

Усі витрати, 

пов’язані з 

проживання

м, 

перебування

м у 

Тяньцзінськ

ому 

університеті 

іноземних 

мов – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує, 

транспортні 

витрати- за 

власний 

рахунок 

Приступив 

до роботи 

02.01.2020 р. 



11.  Наумович Тетяна 

Валентинівна 

Аспірантка  IV року 

денна форма к-ри 

германської і фіно-

угорської філології 

імені Г.Г. Почепцова 

Наукове 

стажування за 

програмою DAAD 

“Forshungsstipendie

n- Jahresstipendier в 

Ерфуртському 

університеті 

(Федеративна 

Республіка 

Німеччини)  

Наказ № 60-а від 

28.08.2019 р. 

 

Академічна 

відпустка без 

збереження 

стипендії 

 

З 01.10.2019 р. по 

31.07.2020 р. 

 

12.  Геворгян Каріна 

Людвигівна 

Старший викладач 

кафедри китайської 

філології, 0,5 ставки 

за сумісництвом цієї 

ж кафедри, доктор 

філософії 

Мовне 

стажування  у 

двотижневому 

зимовому таборі 

китайської мови в 

Тяньцзінському 

університеті 

іноземних мов  

(м.Тяньцзінь, 

Китайська Народна 

Республіка)  

Наказ № 538-0 від 

15.11.2019 р.  

 

 

 

з 24.11.2019 р. по 

09.12.2019 р.   

Усі витрати  

пов’язані з 

перебування

м на період 

стажування, 

а також 

витрати на 

авіа переліт 

в обидві 

сторони – за 

рахунок 

сторони, що 

приймає 

2020 рік 
13.  Мельник Алла 

Іванівна 

Доцент кафедри 

германських мов, 

кандидат пед. наук, 

методист на 0,5 

ставки за 

сумісництвом 

Участь у програмі 

стажування 

Зимова школа 2020 

у рамках програми 

«Подвійний 

диплом» та 

вивчення досвіду 

викладання 

англійської мови, 

Вища школа 

(м.Ченстохова, 

Республіка 

Польща)  

Наказ № 31-0 від 

13.01.2020 р.  

 

з 28.01.2020 р. по 

07.02.2020 р. 

Усі витрати 

(харчування, 

проживання, 

транспортні 

витрати) – за 

рахунок 

сторони що 

запрошує 

 

Підвищення кваліфікації 

2016 рік 
1.  Свиридюк Віра 

Петрівна 

Доцент кафедри 

німецької філології, 

кандидат 

педагогічних наук, 

яка додатково 

працює на посаді 

доцента на 0,5 

ставки за 

сумісництвом цієї ж 

кафедри 

Наукове 

дослідження, 

підвищення 

кваліфікації, 

участь у програмі 

академічної 

мобільності, 

Віденський 

університет 

(м.Відень, 

Австрійська 

Республіка) 

№225-о від 

31.05.2016 р. 

 

Приступила до 

виконання своїх 

службових 

обов’язків з 

01.07.2016 р. наказ 

№ 318-о від 

13.07.2016 р.  

З 01.06.2016 

р. по 

30.06.2016 р. 

Всі витрати 

за рахунок 

сторони, що 

приймає 



2.  Валюх Зоя 

Орестівна  

Завідувач кафедри 

української філології 

та славістики, доктор 

філологічних наук, 

професор, науковий 

співробітник на 0,2 

ставки 

держбюджетної теми 

за сумісництвом 

Підвищення 

кваліфікації та 

популяризація 

української мови та 

культури серед 

польського 

студентства та 

ознайомлення з 

методиками 

викладання 

польської мови у 

межах програми 

академічного 

обміну та на 

підставі Угоди про 

наукову співпрацю 

з Поморською 

академією, 

(м.Слупськ, 

республіка 

Польща)  

Наказ № 396-о від 

30.09.2016 р. 

 

Приступила до 

виконання своїх 

службових 

обов’язків з 

13.10.2016 р. наказ 

№426-о 

Від 13.10.2016 р. 

З 01.10.2016 

р. по 

12.10.2016 р. 

Усі витрати, 

пов’язані з 

проїздом та 

перебування

м у 

м.Слупськ, – 

за рахунок 

Поморської 

академії  

3.  Комова Олена 

Станіславівна  

Старший викладач 

кафедри історії 

України і 

туризмознавства, яка 

додатково працює на 

посаді старшого 

викладача на 0,25 

ставки за 

сумісництвом цієї ж 

кафедри  

Підвищення 

кваліфікації у 

викладанні 

туризмознавчих 

дисциплін у межах 

програми 

академічного 

обміну та на 

підставі Угоди про 

наукову співпрацю 

з Поморською 

академією, 

(м.Слупськ, 

республіка 

Польща)  

Наказ №397-о від 

30.09.2016 р. 

 

Приступила до 

виконання своїх 

службових 

обов’язків з 

13.10.2016 р. наказ 

№425-о 

Від 13.10.2016 р. 

З 01.10.2016 

р. по 

12.10.2016 р. 

Усі витрати, 

пов’язані з 

проїздом та 

перебування

м у 

м.Слупськ, – 

за рахунок 

Поморської 

академії.  

Усі інші 

витрати – за 

рахунок 

Комової 

О.С. 

4.  Синиця Ірина 

Анатоліївна  

Професор кафедри 

української філології 

та славістики, доктор 

філологічних наук, 

старший науковий 

співробітник 

Викладання 

російської мови в 

Далянському 

університеті 

іноземних мов 

№ 335-к від 

11.08.2016 р. 

Від 

29.08.2016 р. 

по 

20.07.2017 р. 

без 

збереження 

заробітної 

плати. 

Всі витрати 

за рахунок 

сторони, що 

приймає 

5.  Соловйова Олена 

Анатоліївна  

Викладач кафедри 

мов і цивілізацій 

Близького та 

Середнього Сходу 

До університету 

Мухаммеда V 

(м.Рабат, 

Королівство 

Марокко) 

№ 385-0 від 

26.09.2016 р. 

 

Приступила до 

роботи з 11.10.2016 

року  

З 01.10.2016 

р. по 

10.10.2016 р.  

Витрати на 

проживання 

– за рахунок 



 

Наказ на 

повернення № 422-

о від 11.10.2016 р. 

сторони, що 

приймає, 

інші витрати 

– за власний 

кошт 

6.  Школа Галина 

Миколаївна 

Доцент кафедри 

української філології 

та славістики, 

кандидат 

філологічних наук  

До Ширакського 

центру вірмено-

знавчих досліджень 

Національної 

Академії наук 

Республіки 

Вірменія (м. Ґюмрі, 

Республіка 

Вірменія) 

№ 377-0 

Від 22.09.2016 р.  

З 22.09.2016 

р. по 

26.09.2016 р. 

Всі витрати 

на 

перебування 

– за рахунок 

сторони, що 

приймає, 

авіапереліт 

та медичне 

страхування 

– за власний 

кошт 

7.  Берта Елеонора 

Тіборівна 

Старший викладач 

кафедри германської 

і фіноугорської 

філології 

До Університету 

імені Лоранда 

Етвьоша 

(м.Будапешт, 

Угорщина) 

№ 372-0 

Від 15.09.2016 р.  

Приступила до 

роботи в КНЛУ з 

30.09.2016 р.  

Наказ № 403-о від 

03.10.2016 р.  

З 19.09.2016 

р. по 

29.09.2016 р.  

Усі витрати 

– за рахунок 

сторони, що 

приймає 

2018 рік 
8.  Маріна Олена 

Сергіївна 

Доцент кафедри 

англійської філології 

і філософії мови 

імені професора 

О.М.Мороховського, 

доктор філологічних 

наук 

Участь у програмі 

підвищення 

кваліфікації та 

міжнародній 

конференції 

«Культурний 

контекст у світлі 

проблем 

інклюзивної 

освіти», 

Вища лінгвістична 

школа 

(м.Ченстохова, 

Республіка 

Польща)  

Наказ № 25-о від 

16.01.2018 З 

16.01.2018 по 

19.01.2018 

 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує 

9.  Мельник Алла 

Іванівна 

Доцент кафедри 

германських і 

романських мов, 

кандидат 

педагогічних наук 

Участь у програмі 

підвищення 

кваліфікації та 

міжнародній 

конференції 

«Культурний 

контекст у світлі 

проблем 

інклюзивної 

освіти», Вища 

лінгвістична школа 

(м.Ченстохова, 

Республіка 

Польща)  

Наказ № 25-о від 

16.01.2018 З 

16.01.2018 по 

19.01.2018 

 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує 



10.  Козік Юлія 

Миколаївна 

Аспірантка 1 року 

денної форми 

навчання за 

державним 

замовленням  

кафедри германської 

і фіно-угорської 

філології  

Академічна 

відпустка  

 

Навчання 

в Університеті 

Лейпциг 

(Німеччина)  

№ 25-а 

від 21.03.2018 р. 

 

з 01.04.2018 р. по 

31.07.2018 р. 

 

Наказ про 

поновлення 

навчання в 

аспірантурі 

№ 57-а від  

06.08.2018 р.  

з 01.08.2018 р.  

 

Стипендія 

для 

підвищення 

кваліфікації 

молодих 

германістів 

та молодих 

викладачів 

німецької 

мови у 

вищих 

навчальних 

закладах 

країн, де 

проживає 

німецька 

меншина  

2019 рік 

11.  Воробйова 

Ольга  

Петрівна 

Завідувач кафедри 

філології і філософії 

мови, професор, 

головний науковий 

співробітник 

Проходження  

курсу підвищення 

кваліфікації 

(м.Баку, 

Азербайджанська 

Республіка)  

Наказ № 239-0 від 

06.05.2019 р.  

 

З 19.05.2019 р. по 

01.06.2019 р.  

 

Заробітну плату 

зберегти 

Усі витрати, 

пов’язані з 

перебування

м в 

Азербайджа

нському 

університеті 

Університеті 

Мов – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує, 

транспортні 

витрати – за 

власний 

рахунок 

12.  Тімкова Тетяна 

Миколаївна 

Завідувач кафедри 

тюркської філології, 

кандидат наук 

Проходження  

курсу підвищення 

кваліфікації 

(м.Баку, 

Азербайджанська 

Республіка) 

Наказ № 239-0 від 

06.05.2019 р.  

 

З 26.05.2019 р. по 

01.06.2019 р.  

 

Заробітну плату 

зберегти 

Усі витрати, 

пов’язані з 

перебування

м в 

Азербайджа

нському 

університеті 

Університеті 

Мов – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує, 

транспортні 

витрати – за 

власний 

рахунок 

13.  Любимова Юлія 

Сергіївна 

Завідувач кафедри 

китайської філології, 

кандидат 

філологічних наук, 

доцент на 0,5 ставки 

за сумісництвом цієї 

Участь в курсах 

підвищення 

кваліфікації для 

спеціалістів вищого 

рівня з китайської 

мови і культури в 

Наказ № 508-0 від 

01.11.2019 р.  

 

З 01.12.2019 р. по 

16.12.2019 р.  

 

Усі витрати 

на 

перебування 

(проживання

,харчування,

авіаквитки) 



ж кафедри, 

заступник директора 

Інституту Конфуція 

КНЛУ 

рамках ініціативи 

(Один пояс – один 

шлях) у Північно-

західному 

університеті 

(м.Сіань, Китайська 

Народна 

Республіка)  

Заробітну плату 

зберегти 

– за рахунок 

сторони, що 

приймає 

14.  Мерзлюк Денис 

Олегович 

Старший викладач 

кафедри китайської 

філології, 0,5 ставки 

за сумісництвом цієї 

ж кафедри 

Участь в курсах 

підвищення 

кваліфікації для 

спеціалістів вищого 

рівня з китайської 

мови і культури в 

рамках ініціативи 

(Один пояс – один 

шлях) у Північно-

західному 

університеті 

(м.Сіань, Китайська 

Народна 

Республіка) 

Наказ № 508-0 від 

01.11.2019 р.  

 

З 01.12.2019 р. по 

16.12.2019 р.  

 

Заробітну плату 

зберегти 

Усі витрати 

на 

перебування 

(проживання

,харчування,

авіаквитки) 

– за рахунок 

сторони, що 

приймає 

 

Гранти 

2016 рік 
1.  Бобчинець Любов 

Іванівна, 

 

Аспірантка 3 року 

навчання з відривом 

від виробництва за 

державним 

замовленням 

кафедри іспанської 

та французької 

філології (науковий 

керівник – доктор 

філологічних наук, 

професор 

Сидельникова Л.В.) 

ERASMUS+, 

відпустка без 

збереження 

стипендії у зв’язку 

з отриманням 

гранту на 

проведення 

дослідження в 

Університеті Кадіса 

(Королівство 

Іспанія)  

№ 1-а від 

05.01.2016 року 

Поновила навчання 

в аспірантурі з 

30.07.2016 року  

Наказ № 79-а від 

26.07.2016 р. 

З 01.02.2016 

р. по 

29.07.2016р.  

2.  Кульбіда Діана 

Петрівна 

Аспірантка 3 року 

навчання з відривом 

від виробництва за 

державним 

замовленням 

кафедри іспанської 

та французької 

філології (науковий 

керівник – доктор 

філологічних наук, 

професор 

Настечко С.В.) 

ERASMUS+, 

відпустка без 

збереження 

стипендії у зв’язку 

з отриманням 

гранту на 

проведення 

дослідження в 

Університеті Кадіса 

(Королівство 

Іспанія) 

№ 1-а від 

05.01.2016 року 

Поновила навчання 

в аспірантурі з 

30.07.2016 року  

Наказ № 79-а від 

26.07.2016 р. 

З 01.02.2016 

р. по 

29.07.2016р. 

3.  Біляшевич Тетяна 

Миколаївна  

Доцент кафедри 

теорії та історії 

світової літератури 

імені професора 

В.І.Фесенко, 

Наукове 
стажування в 

рамках 

європейського 

проекту 

№ 1-о від 

06.01.2016 р. 

З 19.01.2016 

р. по 01.02. 

2016 р.  
Всі витрати 

за 



кандидат 

філологічних наук  

Міжнародного 

обміну кредитів 

ERASMUS+, 

Пікардійський 

університет 

ім.Жюля Верна 

(м.Ам’єн, 

Французька 

Республіка) 

перебування 

– за рахунок 

сторони, що 

приймає 

4.  Васько Роман 

Володимирович 

Ректор КНЛУ Участь у зустрічах 

та обговореннях 

завдань спільного 

проекту ТЕМПУС 

в Університеті 

Астон 

(м.Бірмінгем, 

Сполучене 

Королівство 

Великої Британії та 

Північної Ірландії)  

№33-о від 

25.01.2016 р. 

З 31.01.2016 

р. по 

06.02.2016 р. 

Витрати за 

проїзд та 

візові 

витрати – за 

рахунок 

бюджету 

проекту 

ТЕМПУС, 

виділеного 

КНЛУ. Усі 

витрати, 

пов’язані з 

проживання

м, та добові 

витрати  за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує 

5.  Валігура Ольга 

Романівна  

Завідувач кафедри 

східної філології, 

доктор філологічних 

наук, професор, 

науковий 

співробітник на 0,25 

ставки 

держбюджетної теми 

№ 1 за сумісництвом 

Участь у зустрічах 

та обговореннях 

завдань спільного 

проекту ТЕМПУС 

в Університеті 

Астон 

(м.Бірмінгем, 

Сполучене 

Королівство 

Великої Британії та 

Північної Ірландії) 

№34-о від 

25.01.2016 р. 

Зміни до наказу 

№131-о від 

28.03.2016 р. 

З 31.01.2016 

р по 

06.02.2016 р. 

Витрати за 

проїзд та 

візові 

витрати – за 

рахунок 

бюджету 

проекту 

ТЕМПУС, 

виділеного 

КНЛУ. Усі 

витрати, 

пов’язані з 

проживання

м, та добові 

витрати  за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує 

6.  Рубан Віра 

Олександрівна 

Завідувач кафедри 

романських мов, 

кандидат 

філологічних наук, 

доцент на 0,5 ставки 

Короткострокове 

стажування для 

викладачів в Центрі 

міжнародної освіти 

(навчально-

№ 67-о від 

17.02.2016 р. 

З 13.03.2016 

року по 

27.03.2016 

року. 



за сумісництвом цієї 

ж кафедри 

дослідницький 

відділ) 

Університету Кан-

Нормандія в 

рамках програми 

ERASMUS + 

(Французька 

Республіка) 

Усі витрати, 

пов’язані з 

проїздом та 

перебування

м в м. Кан, 

Французька 

Республіка – 

за рахунок 

сторони, що 

приймає 

7.  Козло Інна 

Валеріївна 

Старший інспектор 

відділу міжнародних 

зв’язків, яка 

додатково працює на 

посаді старшого 

інспектора на 0,5 

ставки за 

сумісництвом цього 

ж відділу 

Короткострокове 

стажування для 

адміністративного 

персоналу в Центрі 

міжнародної освіти 

Університету Кан-

Нормандія в 

рамках програми 

ERASMUS+ 

(Французька 

Республіка) 

№ 67-о від 

17.02.2016 р. 

З 13.03.2016 

р. по 

27.03.2016 р. 

Усі витрати, 

пов’язані з 

проїздом та 

перебування

м в м. Кан, 

Французька 

Республіка – 

за рахунок 

сторони, що 

приймає 

8.  Тогобицька Анна 

Володимирівна 

Аспірантка 1 року 

навчання з відривом 

від виробництва за 

державним 

замовленням 

кафедри східної 

філології (науковий 

керівник – доктор 

філологічних наук, 

старший науковий 

співробітник  

Хамрай О.О.) 

Грант Корейської 

Фундації на 

вивчення наукової 

корейської мови 

для опрацювання 

автентичних 

наукових 

досліджень і 

написання статей в 

корейських 

наукових журналах 

в Університеті 

Йонсе (м. Сеул, 

Республіка Корея) 

№ 18-а від 

03.03.2016 р. 

З 05.03.2016 

по 

19.08.2016 р  

 

Витрати в 

наказі не 

вказані 

9.  Шляхетно 

Олександр 

Юрійович 

Старший викладач 

кафедри іспанської  

та французької 

філології 

Підвищення 

кваліфікації в 

рамках програми 

академічної 

мобільності для 

викладачів 

ERASMUS + (Staff 

Mobility for 

Teaching), 

Університет Кадіса 

(м. Кадіс, 

Королівство 

Іспанія)  

№ 162-о від 

13.04.2016 р.  

З 24.04.2016 

р. по 30.04. 

2016 р. 
 
Всі витрати 

за рахунок 

сторони, що 

запрошує 

10.  Сорокін 

Сергій 

Володимирович 

Декан факультету 

сходознавства, 

кандидат 

філологічних наук, 

доцент 

Підвищення 

кваліфікації в 

рамках програми 

академічної 

мобільності для 

викладачів 

№ 170-о 

Від 19.04.2016 р.  

З 22.04.2016 

по 02.05. 

2016 р.  

 
Відрядженн

я за рахунок 



ERASMUS + (Staff 

Mobility for 

Teaching), 

Університет Кадіса 

(м. Кадіс, 

Королівство 

Іспанія) 

сторони, що 

запрошує 

11.  Левінська  
Олеся 

Олександрівна 

Викладач кафедри 

романських мов з 

виконанням 

обов’язків 

заступника декана 

факультету 

романської філології 

Підвищення 

кваліфікації в 

рамках програми 

академічної 

мобільності для 

викладачів 

ERASMUS+ (Staff 

Mobility for 

Teaching), 

Університет 

Гранади 

(м.Гранада, 

Королівство 

Іспанія)  

№ 172-о 
Від 19.04.2016 р.  

 

Приступила до 

виконання своїх 

службових 

обов’язків з 

23.05.2016  Наказ 

№209-о від 

23.05.2016 р. 

З 14.05.2016 

р. по 22. 05. 

2016 р. 
 
Відрядженн

я за рахунок 

сторони, що 

запрошує 

12.  Шевченко 
Анна  

Сергіївна 

Старший викладач 

кафедри романських 

мов, кандидат 

філологічних наук 

Підвищення 

кваліфікації в 

рамках програми 

академічної 

мобільності для 

викладачів 

ERASMUS+ (Staff 

Mobility for 

Teaching), 

Університет 

Гранади 

(м.Гранада, 

Королівство 

Іспанія) 

№ 171-о 
Від 19.04.2016 р. 

 

Приступила до 

виконання своїх 

службових 

обов’язків з 

23.05.2016  р. наказ 

№209-о від 

23.05.2016 р. 

 

З 14.05.2016 

р. по 22. 05. 

2016 р.  
 
Відрядженн

я за рахунок 

сторони, що 

запрошує 

13.  Валігура Ольга 

Романівна 

Завідувач кафедри 

східної філології, 

доктор філологічних 

наук, професор, 

головний науковий 

співробітник на 0,25 

ставки 

держбюджетної теми 

№ 1 за сумісництвом 

Стажування в 

межах 

спільного проекту 

ТЕМПУС 

«Вдосконалення 

викладання 

європейських мов 

на основі 

впровадження 

онлайн-технологій 

під час підготовки 

вчителів» у 

Педагогічному 

інституті Фрайбург 

(м.Фрайбург, ФРН) 

№ 256-о від 

13.06.2016 р. 

З 26.06.2016 

р. по 

09.07.2016 р.  
Витрати за 

проїзд та 

стажування 

– за рахунок 

бюджету 

проекту 

ТЕМПУС, 

виділеного 

КНЛУ. 

Усі витрати, 

пов’язані з 

проживання

м, та добові 

витрати  – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує 



14.  Кучерина Олена 

Володимирівна 

Викладач кафедри 

фонетики і практики 

англійської мови, 

завідувача 

аспірантури на 0,5 

ставки за 

сумісництвом   

Стажування в 

межах спільного 

проекту ТЕМПУС 

«Вдосконалення 

викладання 

європейських мов 

на основі 

впровадження 

онлайн-технологій 

під час підготовки 

вчителів» у 

Педагогічному 

інституті Фрайбург 

(м.Фрайбург, ФРН) 

№ 255-о від 

13.06.2016 р. 

З 26.06.2016 

р. по 09. 

07.2016 р.  

Витрати за 

проїзд та 

стажування 

– за рахунок 

бюджету 

проекту 

ТЕМПУС, 

виділеного 

КНЛУ. 

Усі витрати, 

пов’язані з 

проживання

м, та добові 

витрати – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує 

15.  Ващенко Олена 

Олексіївна 

Доцент кафедри 

української філології 

та славістики, 

кандидат 

філологічних наук 

ERASMUS+, 

підвищення 

кваліфікації, 

проходження 

мовного 

стажування в 
до Університеті Яна 

Євангелісти Пуркинє 

(м. Усті над Лабем, 

Чеська Республіка) 

Наказ № 424-о від 

11.10.2016 р. 
З 19.10.2016 р. по 

29.10.2016 р. 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує 

16.  Ващенко Олена 

Олексіївна 

Доцент кафедри 

української філології 

та славістики, 

кандидат 

філологічних наук 

Мовне стажування 

в рамках програми 

академічної 

мобільності 

викладачів 

ERASMUS+ з 

метою підвищення 

кваліфікації, 

Університет Яна 

Євангелісти Пуркинє 

(м. Усті над Лабем, 

Чеська Республіка) 

Наказ № 424-о від 

11.10.2016 р. 

З 19.10.2016 р. по 

29.10.2016 р. 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує 

17.  Кучерина Олена 

Володимирівна 

Завідувач 

аспірантури, 

старший викладач 

кафедри фонетики і 

практики англійської 

мови, на 0,5 ставки 

за сумісництвом   

Участь в семінарі-

тренінгу з 

каскадного 

навчання  в межах 

спільного проекту 

ТЕМПУС 
«Удосконалення 

викладання 

європейських мов: 

модернізація 

викладання через 

розвиток 

магістерських 

програм на основі 

Наказ № 450-о від 

08.11.2016 р. 

 

З 19.11.2016 р. по 

25.11.2016 р. 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м (проїзд, 

страхування, 

проживання, 

добові 

витрати),  – 

за рахунок 

бюджету 

проекту 

ТЕМПУС, 

виділеного 

КНЛУ 



комбінованих 

технологій De Tel», 

Узбецький 

державний 

університет 

світових мов 

(м.Ташкент, 

Республіка 

Узбекистан) 

18.  Валігура Ольга 

Романівна 

Завідувач кафедри 

східної філології, 

доктор філологічних 

наук, професор, 

головний науковий 

співробітник на 0,25 

ставки за 

сумісництвом 

держбюджетної теми 

№ 1  

Участь в семінарі-

тренінгу з 

каскадного 

навчання  в межах 

спільного проекту 

ТЕМПУС 

«Удосконалення 

викладання 

європейських мов: 

модернізація 

викладання через 

розвиток 

магістерських 

програм на основі 

комбінованих 

технологій De Tel», 

Узбецький 

державний 

університет 

світових мов 

(м.Ташкент, 

Республіка 

Узбекистан) 

Наказ № 456-о від 

09.11.2016 р. 

 

З 19.11.2016 р. по 

25.11.2016р. 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м (проїзд, 

страхування, 

проживання, 

добові 

витрати),  – 

за рахунок 

бюджету 

проекту 

ТЕМПУС, 

виділеного 

КНЛУ 

2017 рік 
19.  Кушніров Максим 

Олександрович 

 

Аспірант 1 року 

денної форми 

навчання за 

державним 

замовленням 

кафедри германської 

і фіно-угорської 

філології 

Проведення 

дослідження в 

університеті Кадіса 

по програмі 

академічної 

мобільності 

ERASMUS+ з 

правом подальшого 

продовження 

навчання 

(Королівство 

Іспанія) 

 

 

 

 

 

Наказ № 6-а 

від 30.01.2017 р. 

 

З 01.02.2017 р. по  

28.07.2017 р. 

 

Поновив навчання з 

29.07.2017 

Усі витрати 

– за рахунок 

сторони, що 

приймає 



20.  Валігура Ольга 

Романівна 

Завідувач  кафедри 

східної філології, 

доктора 

філологічних наук, 

професора 

Участь в зустрічах, 

присвячених 

результатам 

виконання  

спільного проекту 

ТЕМПУС в 

Університеті Астон  

(м.Бермінгем 

Сполучене 

Королівство 

Великої Британії та 

Північної Ірландії)  

 

№ 89-о 

від 22.02.2017 р. 

 

З 11.03.2017 р. по 

20.03.2017 р. 

 

Наказ про 

повернення №123-о 

від 21.03.2017 р., 

приступила до 

виконання своїх 

службових 

обов’язків з 

21.03.2017 р. 

 

Витрати на 

проїзд та 

оформлення 

візи  до 

Сполученог

о 

Королівства 

Великої 

Британії та 

Північної 

Ірландії, – за 

рахунок 

коштів 

проекту 

Темпу, 

виділених 

КНЛУ. Усі 

інші 

витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м, а саме: 

проживання, 

добові 

витрати – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує  

21.  Жданова Наталія 

Сергіївна  

Завідувач кафедри 

іноземних мов, 

кандидат 

педагогічних наук, 

доцент 

Стажування та 

підвищення 

кваліфікації в 

рамках програми 

міжнародної 

академічної 

мобільності 

ERASMUS+ (Staff 

Mobility fot 

Training) в 

Університеті Астон 

(м.Бірмінгем, 

Сполучене 

Королівство 

Великої Британії та 

Північної Ірландії) 

№ 106/1-о 

 

від 01.03.2017 р. 

З 05.03.2017 р. по 

19.03.2017 р. 

 

Наказ про 

повернення №122-о 

від 20.03.2017 р., 

приступила до 

виконання своїх 

службових 

обов’язків з 

20.03.2017 р. 

 

Усі витрати, 

пов’язані зі 

стажування

м, – за 

рахунок 

сторони, що 

приймає 

22.  Черниш 

Валентина 

Василівна 

Професор кафедри 

методики 

викладання 

іноземних мов й 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій з 

виконанням 

обов’язків завідувача 

цієї ж кафедри, 

доктор філологічних 

наук, професор. 

Стажування та 

підвищення 

кваліфікації в 

рамках програми 

міжнародної 

академічної 

мобільності 

ERASMUS+ (Staff 

Mobility fot 

Training) в 

Університеті Астон 

(м.Бірмінгем, 

№107/1-о 

 

від 03.03.2017 р. 

З 05.03.2017 р. по 

19.03.2017 р. 

 

Наказ про 

повернення №122-о 

від 20.03.2017 р., 

приступила до 

виконання своїх 

службових 

Усі витрати, 

пов’язані зі 

стажування

м, – за 

рахунок 

сторони, що 

приймає 



Сполучене 

Королівство 

Великої Британії та 

Північної Ірландії) 

обов’язків з 

20.03.2017 р. 

 

23.  Рубан Алла 

Миколаївна  

Аспірантка 1 року 

навчання з відривом 

від виробництва за 

державним 

замовленням 

кафедри методики 

викладання 

іноземних мов й 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

Грант  

за програмою 

академічної 

мобільності 

ERASMUS+  

на проведення 

дослідження в 

Університеті 

Гранади 

(Королівство 

Іспанія) 

З осені 2016 року 

по 09.03.2017 року 

Усі витрати 

– за рахунок 

сторони, що 

приймає 

24.  Залєснова Олена 

Володимирівна 

Доцент кафедри 

романської і 

новогрецької 

філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук, 

доцент на 0,5 ставки 

цієї ж кафедри за 

сумісництвом 

Відрядження, 

стажування, 

підвищення 

кваліфікації у 

рамках 

міжнародної 

програми 

академічної 

мобільності 

ERASMUS+ К-107 

в Університеті 

м.Кадіс 

(Королівство 

Іспанія)  

Наказ № 187-о від 

12.05.2017 р. 

 

Зарплату зберігти 

 

з 15.05.2017 р. по 

20.05.2017 р. 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

Університет

у м. Кадіс 

25.  Бокова Поліна 

Михайлівна 

Доцент кафедри 

романської і 

новогрецької 

філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук, 

доцент на 0,5 ставки 

цієї ж кафедри за 

сумісництвом 

Відрядження, 

стажування, 

підвищення 

кваліфікації у 

рамках 

міжнародної 

програми 

академічної 

мобільності 

ERASMUS+ К-107 

в Університеті 

м.Кадіс 

(Королівство 

Іспанія) 

Наказ № 187-о від 

12.05.2017 р. 

Зарплату зберігти  

 

з 15.05.2017 р. по 

20.05.2017 р. 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

Університет

у м. Кадіс 

26.  Залєснова Олена 

Володимирівна 

Доцент кафедри 

романської і 

новогрецької 

філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук, 

доцент на 0,5 ставки 

цієї ж кафедри за 

сумісництвом 

Відрядження, 

стажування, 

підвищення 

кваліфікації у 

рамках 

міжнародної 

програми 

академічної 

мобільності 

ERASMUS+ К-107 

в Університеті 

м.Кадіс 

Наказ № 206-о від 

24.05.2017 

Приступила до 

виконання 

службових 

обов’язків з 

22.05.2017 

 



(Королівство 

Іспанія) 

 

27.  Бокова Поліна 

Михайлівна 

Доцент кафедри 

романської і 

новогрецької 

філології та 

перекладу, кандидат 

філологічних наук, 

доцент на 0,5 ставки 

цієї ж кафедри за 

сумісництвом 

Відрядження, 

стажування, 

підвищення 

кваліфікації у 

рамках 

міжнародної 

програми 

академічної 

мобільності 

ERASMUS+ К-107 

в Університеті 

м.Кадіс 

(Королівство 

Іспанія) 

Наказ № 206-о від 

24.05.2017 

Приступила до 

виконання 

службових 

обов’язків з 

22.05.2017 

 

2018 рік 
28.  Сєрякова Ірина 

Іванівна 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи і 

міжнародних 

зв’язків, доктор 

філологічних наук, 

професор 

Відрядити до 

Університету 

Гранади 

(м.Гранада, 

Королівство 

Іспанія) для участі 

в Тижні 

міжнародної 

академічної 

мобільності для 

адміністративного 

персоналу в рамках 

програми Еразмус 

+ International 

Dimension (країни – 

партнери) 

Наказ № 1-о від 

02.01.2018  

 

з 14.01.2018 по 

20.01.2018 

 

Усі витрати, 

пов’язані зі 

стажування

м, – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує 

29.  Валігура Ольга 

Романівна 

Завідувач  кафедри 

східної філології, 

доктора 

філологічних наук, 

професора 

Відрядити до 

Університету 

Астон  

(м.Бірмінгем 

Сполучене 

Королівство 

Великої Британії та 

Північної Ірландії) 

для участі у 

міжнародному 

семінарі з методики 

викладання CLIL в 

межах спільного 

проекту Темпус № 

544161 – TEMPUS 

– 1 – 2013 -1 – UK – 

TEMPUS – JPCR 

«Удосконалення 

викладання 

європейських мов: 

модернізація 

викладання через 

№ 37-о 

від 18.01.2018 р. 

 

з 27.01.2018 р. по 

04.02.2018 р. 

 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м (проїзд, 

страхування, 

проживання, 

добові 

витрати), – 

за рахунок  

сторони, що 

запрошує 



розвиток 

магістерських 

програм на основі 

комбінованих 

технологій De 

TEL» 

30.  Кучерина Олена 

Володимирівна 

Завідувач 

аспірантури, 

старший викладач 

кафедри фонетики і 

практики англійської 

мови, на 0,5 ставки 

за сумісництвом   

Відрядити до 

Університету 

Астон  

(м.Бірмінгем 

Сполучене 

Королівство 

Великої Британії та 

Північної Ірландії) 

для участі у 

міжнародному 

семінарі з методики 

викладання CLIL в 

межах спільного 

проекту Темпус № 

544161 – TEMPUS 

– 1 – 2013 -1 – UK – 

TEMPUS – JPCR 

«Удосконалення 

викладання 

європейських мов: 

модернізація 

викладання через 

розвиток 

магістерських 

програм на основі 

комбінованих 

технологій De 

TEL» 

№ 36-о 

від 18.01.2018 р. 

 

з 27.01.2018 р. по 

04.02.2018 р. 

 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м (проїзд, 

віза, 

проживання, 

добові 

витрати), – 

за рахунок  

сторони, що 

запрошує 

31.  Плахотнюк 

Євгеній Ігорович 

Аспірант 2 року 

денної форми 

навчання за 

державним 

замовленням  

кафедри  англійської 

філології і філософії 

мови імені 

професора О. М. 

Мороховського 

Грант 

на проведення 

дослідження в 

Університеті 

Гранади 

(Королівство 

Іспанія) за 

програмою 

академічної 

мобільності 

Еразмус +  

 

№ 10-о 

від 02.02.2018 р. 

 

з 01.02.2018 р. по 

25.07.2018 р. з 

правом подальшого 

продовження 

навчання. 

 

Наказ про 

поновлення 

навчання в 

аспірантурі 

№ 53-а від   

30.07.2018 р.  

з 26.07.2018 р. 

 

 

 

 

 

 

Усі витрати 

– за рахунок 

сторони, що 

приймає 



 

 

 

32.  Раренко Наталія 

Вікторівна 

Аспірантка 2 року 

денної форми 

навчання за 

державним 

замовленням  

кафедри англійської 

філології і філософії 

мови імені 

професора 

О.М.Мороховського 

Грант 

на проведення 

дослідження в 

Університеті 

Гранади 

(Королівство 

Іспанія) за 

програмою 

академічної 

мобільності 

Еразмус +  

 

№ 10-о 

від 02.02.2018 р. 

з 01.02.2018 р. по 

25.07.2018 р. з 

правом подальшого 

продовження 

навчання. 

Наказ про 

поновлення 

навчання в 

аспірантурі 

№ 53-а від   

30.07.2018 р.  

з 26.07.2018 р. 

Усі витрати 

– за рахунок 

сторони, що 

приймає 

 

33.  Грабовська 

Наталія Борисівна 

Старший викладач 

кафедри іспанської 

та французької 

філології  

Відрядити до 

Університету 

Гранади 

(м.Гранада, 

Королівство 

Іспанія) для 

стажування 
викладацького 

складу в рамках 

програми Еразмус 

+ International 

Наказ № 187-о від 

10.04.2018  

 

з 07.05.2018 по 

13.05.2018 р. 

 

Усі витрати, 

пов’язані зі 

стажування

м, – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує 

34.  Подсєвак 

Катерина 

Сергіївна 

Старший інспектор 

відділу міжнародних 

зв’язків  

Направити на 

стажування до 

Університету 

Гранади 

(м.Гранада, 

Королівство 

Іспанія) для участі 

в Тижні 

міжнародної 

академічної 

мобільності для 

адміністративного 

персоналу в рамках 

програми  Еразмус 

+ International 

Dimension (країни – 

партнери) 

Наказ № 536-о від 

16.11.2018 р. 
 

з 25.11.2018 р. по 

01.12.2018 р. 

 

Заробітну плату 

зберегти 

Усі витрати, 

пов’язані зі 

стажування

м, – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує 

 

 

2019 рік 

35.  Алімова Анна 

Юріївна 

Аспірантка 1 року 

денної форми 

навчання кафедра 

англійської філології 

і філософії мови 

 

бюджет 

Академічна 

відпустка без 

збереження 

стипендії у зв’язку 

з отриманням 

гранта на навчання 

в Університеті 

Кадіса 

(Королівство 

Наказ № 11-а від 

30.01.2019 р.  

 

 з 01.02.2019 р. по 

29.07.2019 р. 

 



Іспанія) за 

програмою 

академічної 

мобільності 

ERASMUS + 

36.  Сєрякова 

Ірина 

Іванівна 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи і 

міжнародних 

зв’язків, доктор 

філологічних наук, 

професор 

Направити до 

Університету 

Астон м. Бермінгем 

(Сполучене 

Королівство 

Великої Британії та 

Північної Ірландії) 

для участі в 

семінарах для адм.. 

персоналу з мет. 

вик ін..м. за 

програмою 

міжнародної 

академічної 

мобільності 

ERASMUS + 

Наказ № 139-0 від 

19.03.2019 р.  

 

З 23.03.2019 р. по 

30.03.2019 р.  

 

Заробітну плату 

зберегти 

Усі витрати, 

пов’язані зі 

стажування

м (витрати 

на проїзд, 

проживання, 

добові 

витрати – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує (за 

рахунок 

програми 

академічної 

мобільності  

ERASMUS + 

37.  Валігура Ольга 

Романівна  

Завідувач кафедри 

східної філології, 

док. філол. наук, 

проф 

Направити до 

Університету 

Астон м. Бермінгем 

(Сполучене 

Королівство 

Великої Британії та 

Північної Ірландії) 

для участі в 

семінарах для адм.. 

персоналу з мет. 

вик ін..м. за 

програмою 

міжнародної 

академічної 

мобільності 

ERASMUS + 

Наказ № 139-0 від 

19.03.2019 р.  

 

З 23.03.2019 р. по 

30.03.2019 р.  

 

Заробітну плату 

зберегти 

Усі витрати, 

пов’язані зі 

стажування

м (витрати 

на проїзд, 

проживання, 

добові 

витрати – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує(за 

рахунок 

програми 

академічної 

мобільності  

ERASMUS + 

 

Конференції, семінари та інше 

2016 рік 
1.  Польова Евеліна 

Валентинівна 

Старший викладач 

кафедри англійської 

філології і 

перекладу, кандидат 

філологічних наук, 

яка додатково 

працює на посаді 

старшого викладача 

на 0,13 ставки за 

сумісництвом цієї ж 

кафедри  

Участь у 

конференції 

«натхнення у 

викладанні 

перекладу» з метою 

презентації курсу  

«Технологія 

редагування 

перекладу» у 

м.Краків 

(Республіка 

Польща) 

№ 108-о від 03.03. 

2016 р. 

З 12.03.2016 

по 

17.03.2016 р. 

 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м: проїзд та 

перебування 

– за рахунок 

Польової 

Е.В. 



2.  Висоцька  

Наталія  

Олександрівна 

Завідувач кафедри 

теорії та історії 

світової літератури 

імені В. І. Фесенко, 

доктор філологічних 

наук, професор 

Участь в 

конференції 

«Європейськлї 

Асоціації 

американських 

студій» (виступ з 

доповіддю) в 

Університеті Овідія 

(м.Констанца, 

Румунія)  

№ 173-о 

Від 19.04.2016 р. 

З 20.04.2016 

по 

26.04.2016 р.  

 

Відрядженн

я за рахунок 

сторони, що 

запрошує 

3.  Висоцька Наталія 

Олександрівна 

Професор кафедри 

теорії та історії 

світової літератури 

ім. В. І. Фесенко, 

доктор філологічних 

наук 

Участь у 

міжнародному 

науковому семінарі 

«Homo ludens» в 

європейській 

культурі», який 

проводить 

товариство «Інститут 

регіональної 

культури та 

літературознавчих 

досліджень 

ім.Франтика 

Карпінського» 

(м.Седльце, 

Республіка Польща)  

Наказ № 423-о від 

11.10.2016 р. 

З 19.10.2016 р. по 

26.10.2016 р. 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

товариства 

«Інститут 

регіональної 

культури та 

літературозна

вчих 

досліджень 

Кар. 

Франтика 

Кар 

пінського» 

4.  Захарова Марія 

Олександрівна  

Старший інспектор 

відділу міжнародних 

зв’язків  

Відрядити  

Зимовий табір  

для участі у 

культурно-освітній 

програмі зимового 

табору 

Тяньцзінського 

університету 

іноземних мов 

(м.Тяньцзінь, 

Китайська Народна 

Республіка) 

Наказ № 457-о  

З 13.11.2016 р. по 

28.11.2016 р.  

Авіапереліт 

– за рахунок 

коштів 

Інституту 

Конфуція 

КНЛУ. Усі 

інші 

витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м(проживан

ня,харчуван

ня) – за 

рахунок 

Тяньцзінськ

ого 

університету 

іноземних 

мов 

5.  Воскрес Анна 

Анатоліївна 

Директор 

студентського клубу  
Відрядити  

Зимовий табір  

для участі у 

культурно-освітній 

програмі зимового 

табору 

Тяньцзінського 

університету 

іноземних мов 

(м.Тяньцзінь, 

Наказ № 457-о  

З 13.11.2016 р. п 

о 28.11.2016 р. 

Авіапереліт, 

медичне 

страхування 

та візовий 

збір – за 

кошт 

Воскрес 

А.А. 

 Усі інші 

витрати, 

пов’язані з 



Китайська Народна 

Республіка) 

відрядження

м(проживан

ня,харчуван

ня) – за 

рахунок 

Тяньцзінськ

ого 

університету 

іноземних 

мов 

6.  Сєрякова Ірина 

Іванівна 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи та 

міжнародних 

зв’язків, доктор 

філологічних наук, 

професор, науковий 

співробітник на 0,3 

ставки за 

сумісництвом 

держбюджетної теми 

№ 1, директор ІК 

КНЛУ від 

української сторони 

Участь в 11-й 

Всесвітній 

Конференції 

Інститутів 

Конфуція 

(м.Куньмін, 

Китайська Народна 

Республіка). 

  

Участь у засіданні 

правління ІК КНЛУ 

(м. Тяньцзінь, 

Китайська Народна 

Республіка)  

№ 490-о 

Від 29.11.2016 р. 

З 07.12.2016 

р. по 

13.12.2015 р.  

Авіапереліт 

в обидві 

сторони за 

маршрутом 

Київ – 

Пекін, 

Тяньцзінь – 

Куньмін, 

Куньмін – 

Пекін – 

Київ, 

вартість 

візового 

збору, 

медичного 

страхування 

та добові 

витрати за 

7.12  та 

12.12. – за 

рахунок 

коштів 

Інституту 

Конфуція 

КНЛУ. Усі 

витрати за 

перебування 

в м. 

Тяньцзінь та 

м. Куньмін 

(проживання

,харчування, 

транспортні 

витрати) за 

рахунок 

коштів 

Тяньцзінськ

ого 

університету 

іноземних 

мов  та 

Штаб-

квартири 



Інститутів 

Конфуція / 

Ханьбань. 

7.  Ши Яцзюнь  Доцент на 0,12 

ставки  кафедри 

китайської філології, 

директор Інституту 

Конфуція КНЛУ від 

китайської сторони 

 

Участь в 11-й 

Всесвітній 

Конференції 

Інститутів 

Конфуція 

(м.Куньмін, 

Китайська Народна 

Республіка).  

 

Участь у засіданні 

правління ІК КНЛУ 

(м. Тяньцзінь, 

Китайська Народна 

Республіка)  

№ 490-о 

Від 29.11.2016 р. 

З 07.12.2016 

р. по 

13.12.2015 р.  

Авіапереліт 

в обидві 

сторони за 

маршрутом 

Київ – 

Пекін, 

Тяньцзінь – 

Куньмін, 

Куньмін – 

Пекін – 

Київ, 

вартість 

візового 

збору, 

медичного 

страхування 

та добові 

витрати за 

7.12  та 

12.12. – за 

рахунок 

коштів 

Інституту 

Конфуція 

КНЛУ. Усі 

витрати за 

перебування 

в м. 

Тяньцзінь та 

м. Куньмін 

(проживання

,харчування, 

транспортні 

витрати) за 

рахунок 

коштів 

Тяньцзінськ

ого 

університету 

іноземних 

мов  та 

Штаб-

квартири 

Інститутів 

Конфуція / 

Ханьбань. 

8.  Нетребіна 

Світлана Павлівна  

Начальник відділу 

міжнародних 

зв’язків, заступник 

директора Інституту 

Участь в 11-й 

Всесвітній 

Конференції 

Інститутів 

№ 490-о 

Від 29.11.2016 р. 

З 07.12.2016 

р. по 

13.12.2015 р.  



Конфуція КНЛУ від 

української сторони 

 

Конфуція 

(м.Куньмін, 

Китайська Народна 

Республіка).  

Участь у засіданні 

правління ІК КНЛУ 

(м. Тяньцзінь, 

Китайська Народна 

Республіка)  

Авіапереліт 

в обидві 

сторони за 

маршрутом 

Київ – 

Пекін, 

Тяньцзінь – 

Куньмін, 

Куньмін – 

Пекін – 

Київ, 

вартість 

візового 

збору, 

медичного 

страхування 

та добові 

витрати за 

7.12  та 

12.12. – за 

рахунок 

коштів 

Інституту 

Конфуція 

КНЛУ. Усі 

витрати за 

перебування 

в 

м.Тяньцзінь 

та 

м.Куньмін 

(проживання

,харчування, 

транспортні 

витрати) за 

рахунок 

коштів 

Тяньцзінськ

ого 

університету 

іноземних 

мов  та 

Штаб-

квартири 

Інститутів 

Конфуція / 

Ханьбань. 

9.  Шевчук Олена 

Василівна 

Помічник ректора, 

член Правління 

Інституту Конфуція 

КНЛУ 

 

Участь в 11-й 

Всесвітній 

Конференції 

Інститутів 

Конфуція 

(м.Куньмін, 

Китайська Народна 

Республіка).  

№ 490-о 

Від 29.11.2016 р. 

З 07.12.2016 

р. по 

13.12.2015 р.  

Авіапереліт 

в обидві 

сторони за 

маршрутом 

Київ – 

Пекін, 



Участь у засіданні 

правління ІК КНЛУ 

(м. Тяньцзінь, 

Китайська Народна 

Республіка)  

Тяньцзінь – 

Куньмін, 

Куньмін – 

Пекін – 

Київ, 

вартість 

візового 

збору, 

медичного 

страхування 

та добові 

витрати за 

7.12  та 

12.12. – за 

рахунок 

коштів 

Інституту 

Конфуція 

КНЛУ. Усі 

витрати за 

перебування 

в м. 

Тяньцзінь та 

м. Куньмін 

(проживання

,харчування, 

транспортні 

витрати) за 

рахунок 

коштів 

Тяньцзінськ

ого 

університету 

іноземних 

мов  та 

Штаб-

квартири 

Інститутів 

Конфуція / 

Ханьбань. 

 

10.  Пирогов 

Володимир 

Леонідович 

Завідувач кафедри 

мов і цивілізацій 

Далекого Сходу 

Літня школа у 

Японії 

Наказу немає Серпень 

2016 року до 

29 серпня 

2016 року 

2017 рік 



11.  Кшановський 

Олег Чеславович  

Професор кафедри 

східної філології, 

доктор філологічних 

наук 

Участь в 

«Симпозіумі з 

перської мови, 

літератури та 

іраністики», який 

відбудеться в 

Університеті імені 

Аламе Табатаї 

(м.Тегеран, 

Ісламська 

Республіка Іран) 

Наказ № 14-о 

від 13.01.2017 р. 

 

З 15.01.2017 р. по 

19.01.2017 р. 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

Міністерств

а науки, 

досліджень і 

технологій 

Ісламської 

Республіки 

Іран 

12.  Васько Роман 

Володимирович  

 

Ректор, 

доктор філологічних 

наук, професор 

Участь у Форумі 

Кранс Монтана 

(Crans Montana 

Forum on Africa and 

South-South 

Cooperation) 

(м.Дахла, 

Королівство 

Марокко)  

№117-о 

від 13.03.2017 р. 

 

З 15.03.2017 р. по 

22.03.2017 р. 

Витрати на 

відрядження 

(авіапереліт 

Київ-Дахла-

Київ, 

проживання, 

харчування, 

перебування

), – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує 

13.  Сєрякова Ірина 

Іванівна 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи та 

міжнародних 

зв’язків, доктор 

філологічних наук, 

професор, директор 

Інституту Конфуція 

КНЛУ від 

української сторони  

Участь в 

Європейській 

конференції 

Інститутів 

Конфуція 

(м.Копенгаген, 

Королівство Данія)  

 

 

№119-о 

від 13.03.2017 р. 

 

З 15.05.2017 р. по 

18.05.2017 р. 

 

Авіапереліт 

в обидві 

сторони за 

маршрутом 

Київ-Рига-

Копенгаген, 

Копенгаген-

Рига-Київ, 

вартість 

медичного 

страхування 

та 

проживання 

в м. 

Копенгаген 

– за рахунок 

коштів 

Інституту 

Конфуція 

КНЛУ.  

Витрати на 

харчування 

– за рахунок 

сторони, що 

запрошує 

 

14.  Ши Яцзюнь Доцент на 0,12 

ставки  кафедри 

китайської філології, 

директор Інституту 

Конфуція КНЛУ від 

китайської сторони 

Участь в 

Європейській 

конференції 

Інститутів 

Конфуція 

№119-о 

від 13.03.2017 р. 

 

З 15.05.2017 р. по 

18.05.2017 р. 

 

Авіапереліт 

в обидві 

сторони за 

маршрутом 

Київ-Рига-

Копенгаген, 



 (м.Копенгаген, 

Королівство Данія)  

 

Копенгаген-

Рига-Київ, 

вартість 

медичного 

страхування 

та 

проживання 

в м. 

Копенгаген 

– за рахунок 

коштів 

Інституту 

Конфуція 

КНЛУ.  

Витрати на 

харчування 

– за рахунок 

сторони, що 

запрошує 

15.  Воробйова Ольга 

Петрівна 

Завідувач кафедри 

англійської філології 

і філософії  мови 

імені 

О.М.Мороховського,  

доктор філологічних 

наук, професор, 

головний науковий 

співробітник на 0, 25 

ставки 

держбюджетної теми 

№ 1 за сумісництвом  

Участь у квітневій 

конференції в 

Ягеллонському 

університеті 

(м.Краків, 

Республіка 

Польща)  

 

 

№153-о 

від 13.04.2017 р. 

 

З 18.04.2017 р. по 

25.04.2017 р. 

 

Заробітну плату 

зберегти 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

власний 

рахунок 

16.  Козло Інна 

Валеріївна  

Старший інспектор 

відділу міжнародних 

зв’язків  

Участь у заході 

«З’їзд 

координаторів 

програм 

Студентського 

обміну та 

Подвійного 

диплому» в 

Поморській 

академії 

(м.Слупськ, 

Республіка 

Польща) 

Наказ №177-о від 

24.04.2017 р.  

 

Зарплату зберегти 

 

з 22.05.2017 р. по 

26.05.2017 р.  

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

Поморської 

академії в 

Слупську  

17.  Матвієнко Ольга 

Василівна 

Проректор з 

наукової роботи, 

доктор педагогічних 

наук, професор, 

науковий 

співробітник на 0,5 

ставки за 

сумісництвом 

держбюджетної теми 

№ 2 

Участь в 

Глобальному 

консорціумі для 

університетів 

іноземних мов та 

Форумі з 

регіональних 

досліджень і 

глобального 

управління в 

Пекінському 

університеті 

Наказ № 183-о від 

10.05.2017 р. 

Зарплату зберігти  

 

з 15.05.2017 р. по 

21.05.2017 р. 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

Пекінського 

університету 

іноземних 

мов 



іноземних мов 

(м.Пекін, 

Китайська Народна 

Республіка) 

18.  Любимова Юлія 

Сергіївна 

 

Викладач кафедри 

китайської філології 

Участь в 

Глобальному 

консорціумі для 

університетів 

іноземних мов та 

Форумі з 

регіональних 

досліджень і 

глобального 

управління в 

Пекінському 

університеті 

іноземних мов 

(м.Пекін, 

Китайська Народна 

Республіка) 

Наказ № 183-о від 

10.05.2017 р. 

Зарплату зберігти  

 

з 15.05.2017 р. по 

21.05.2017 р. 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

Пекінського 

університету 

іноземних 

мов 

 

19.  Фабрична Яна 

Геннадіївна 

Старший викладач 

кафедри англійської 

мови факультету 

перекладачів, 

кандидат 

педагогічних наук, 

старший викладач на 

0,5 ставки цієї ж 

кафедри 

Участі у 

міжнародній 

науковій 

конференції у 

Карловому 

університеті 

(м.Прага, Чеська 

Республіка) 

Наказ № 263-о від 

15.06.2017 р.  

 

з 25.06.2017 по 

28.06.2017 р. 

 

Зарплату зберегти  

Усі витрати 

– за рахунок 

Карлового 

університету 

20.  Синиця Ірина 

Анатоліївна 

Професор кафедри 

української філології 

та славістики, доктор 

філологічних наук, 

старший науковий 

співробітник 

Направити до 
Далянського 

університету 

іноземних мов як 

іноземного фахівця 

для викладання 

російської мови 

(м.Далянь, 

Китайська Народна 

Республіка) 

Наказ № 333-о від 

20.07.2017 р.  

 

з 20.07.2017 до 

31.08.2018 р. без 

збереження 

заробітної плати 

Усі витрати 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

сторони, що 

приймає 

21.  Клотц Людмила 

Антонівна 

Викладач на 0,5 

ставки кафедри 

німецької філології 

та перекладу і 

прикладної 

лінгвістики 

Відрядити  
до Інформаційного 

центру DAAD на 

базі Білоруського 

національного 

технічного 

університету 

(м.Мінськ, 

Республіка 

Білорусь) 

Наказ № 401-с від 

18.09.2017  

 

з 18.09.2017 р. по 

22.09.2017 

Усі витрати 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує 



22.  Соловей 

Мирослав 

Іванович 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент, провідний 

науковий 

співробітник на 0.5 

ставки 

держбюджетної темі 

№ 2 за сумісництвом  

Участь у Форумі 

ректорів 

університетів у 

рамках проекту 

«Один пояс – один 

шлях», 

організований 

університетом 

Ланьчжоу 

(м.Дуньхуан, 

Китайська Народна 

Республіка) 

Наказ № 400 – о від 

15.09.2017 

 

З 18.09.2017 по 

24.09.2017 

Усі витрати 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує 

23.  Мерзлюк Денис 

Олегович 

Старший викладач 

кафедри китайської 

філології 

Участь у Форумі 

ректорів 

університетів у 

рамках проекту 

«Один пояс – один 

шлях», 

організований 

університетом 

Ланьчжоу 

(м.Дуньхуан, 

Китайська Народна 

Республіка) 

Наказ № 400 – о від 

15.09.2017 

 

З 18.09.2017 по 

24.09.2017 

Усі витрати 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує 

24.  Висоцька Наталія 

Олександрівна 

Професор кафедри 

теорії теорії та 

історії світової 

літератури 

ім.професора 

В.І.Фесенко, доктор 

філологічних наук 

Участь у 

міжнародному 

науковому 

симпозіумі з 

творчості 

Р.Еллісона і виступ 

з наукової 

доповіддю 

(м.Оксфорд, 

Велика Британія)  

Наказ № 402-о від 

18.09.2017  

 

З 25.09.2017 по 

29.09.2017 

Усі витрати 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

Оксфордськ

ого 

університету 

25.  Олефір Ганна 

Іванівна 

Старший викладач 

кафедри романської і 

новогрецької 

філології та 

перекладу 

Проходження 

навчального візиту 

в Секретаріаті 

Європейського 

Парламенту 

(Генеральний 

дикторат 

перекладу, 

Підрозділ 

французька мова) 

(м.Люксембург, 

Велике Герцогство 

Люксембург) 

Наказ № 451-о від 

12.10.2017 р. 

 

З 16.10.2017 р. по 

27.10.2017 р. 

Усі витрати 

пов’язані з 

відрядження

м, – за кошт 

Посольства 

Франції в 

Україні 



26.  Захарова Марія 

Олександрівна 

Старший інспектор 

міжнародних 

зв’язків  

Участь у 

культурно-освітній 

програмі 

освітнього табору 

ТУІМ в 

Тяньцзінському 

університеті 

іноземних мов 

(м.Тяньцзінь, 

Китайська Народна 

Республіка)  

Наказ №494-0 від 

07.11.2017 

 

з 12.11.2017 по 

27.11.2017 

Усі витрати 

на 

перебування 

за рахунок 

Тяньцзінськ

ого 

університету 

іноземних 

мов 

27.  Соловей 

Мирослав 

Іванович 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи, кандидат 

педагогічних наук, 

доцент 

Участь в 12-й 

Всесвітній 

конференція ІК та 

для участі у 

спільних 

засіданнях правлінь 

ІК Тяньцзінського 

університету 

іноземних мов 

(м.Тяньцзінь та 

м.Сіань, Китайська 

Народна 

Республіка) 

Наказ № 502-о від 

10.11.2017  

 

з 10.12.2017 по 

18.12.2017 

 

Зміни до наказу: 

№ 552 –о 

від 22.12.2017 р. 

Усі витрати 

на 

перебування 

– за рахунок 

коштів 

Штаб-

квартири ІК 

та за 

рахунок 

коштів 

Тяньцзінськ

ого 

університету 

іноземних 

мов 

28.  Сєрякова Ірина 

Іванівна 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи і 

міжнародних 

зв’язків, доктор 

філологічних наук, 

професор 

Участь в 12-й 

Всесвітній 

конференція ІК та 

для участі у 

спільних 

засіданнях правлінь 

ІК Тяньцзінського 

університету 

іноземних мов 

(м.Тяньцзінь та 

м.Сіань, Китайська 

Народна 

Республіка) 

Наказ № 502-о від 

10.11.2017  

 

з 10.12.2017 по 

18.12.2017 

 

Зміни до наказу: 

№ 552 –о 

від 22.12.2017 р. 

Усі витрати 

на 

перебування 

– за рахунок 

коштів 

Штаб-

квартири ІК 

та за 

рахунок 

коштів 

Тяньцзінськ

ого 

університету 

іноземних 

мов 

29.  Ши Яцзюнь Директор Інституту 

Конфуція від 

китайської сторони 

Участь в 12-й 

Всесвітній 

конференція ІК та 

для участі у 

спільних 

засіданнях правлінь 

ІК Тяньцзінського 

університету 

іноземних мов 

(м.Тяньцзінь та 

м.Сіань, Китайська 

Народна 

Республіка) 

Наказ № 502-о від 

10.11.2017  

 

з 10.12.2017 по 

18.12.2017 

 

Зміни до наказу: 

№ 552 –о 

від 22.12.2017 р. 

Усі витрати 

на 

перебування 

– за рахунок 

коштів 

Штаб-

квартири ІК 

та за 

рахунок 

коштів 

Тяньцзінськ

ого 

університету 

іноземних 

мов 



30.  Шевчук Олена 

Василівна 

Проректор з 

економічних та 

соціальних питань 

Участь у спільних 

засіданнях правлінь 

ІК Тяньцзінського 

університету 

іноземних мов 

(м.Тяньцзіньта, 

Китайська Народна 

Республіка) 

Наказ № 501-о від 

10.11.2017  

 

з 12.12.2017 по 

18.12.2017 

 

Зміни до наказу: 

№ 551 –о 

від 22.12.2017 р. 

Усі витрати 

на 

перебування 

– за рахунок 

коштів 

Інституту 

Конфуція 

КНЛУ 

31.  Козло Інна 

Валеріївна  

Начальник відділу 

міжнародних 

зв’язків  

Участь у Днях 

міжнародного 

співробітництва в 

Тяньцзінському 

університеті 

іноземних мов 

(Китайська 

Народна 

Республіка)   

 

 

Наказ № 537-о від 

06.12.2017  

 

з 15.12.2017 по 

20.12.2017 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує 

2018 рік 

32.  Рибалкін Сергій 

Валерійович  

Викладач кафедри 

східної філології, 

кандидат 

філологічних наук  

Відрядження до 

Каїрського 

Університету 

(Арабська 

Республіка Єгипет)  

№ 54-о 

від 25.01.2018 р. 

 

з 26.01.2018 р. по 

02.03.2018 р. 

 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м (проїзд, 

проживання, 

навчання), – 

за рахунок  

сторони, що 

запрошує 

33.  Бастун Микола 

Володимирович 

Доцент на 0,5 ставки 

кафедри східної 

філології, кандидат 

психологічних наук, 

який працює за 

сумісництвом 

Відрядження до 

Каїрського 

Університету 

(Арабська 

Республіка Єгипет)  

№ 54-о 

від 25.01.2018 р. 

 

з 26.01.2018 р. по 

02.03.2018 р. 

 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м (проїзд, 

проживання, 

навчання), – 

за рахунок  

сторони, що 

запрошує 

34.  Кшановський 

Олег Чеславович  

Професор кафедри 

східної філології, 

доктор філологічних 

наук  

Направити до 

Інституту Сааді 

(м.Тегеран, 

Ісламська 

Республіка Іран) 

№ 64-о 

від 01.02.2018 р. 

 

з 01.02.2018 р. по 

23.02.2018 р. 

 

 

Усі витрати, 

пов’язані з 

участю у 

програмі 

навчально-

наукового 

стажування 

(переліт в 

обидві 

сторони, 

проживання, 

харчування 

та 

забезпеченн

я 

необхідною 



літературою

), – за 

рахунок  

Іституту 

Сааді 

35.  Сєрякова Ірина 

Іванівна 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи і 

міжнародних 

зв’язків, доктор 

філологічних наук, 

професор 

Участь у спільній 

конференції 

Європейських 

Інститутів 

Конфуція 

(м.Афіни, Грецька 

Республіка)  

 

Наказ № 155-о від 

23.03.2018  

 

з 19.05.2018 по 

23.05.2018 

 

Авіапереліт 

в обидві 

сторони, 

проживання 

– за рахунок 

коштів 

Інституту 

Конфуція 

КНЛУ. Усі 

витрати на 

харчування -

– за рахунок 

сторони, що 

запрошує 

36.  Ши Яцзюнь Директор Інституту 

Конфуція від 

китайської сторони 

Участь у спільній 

конференції 

Європейських 

Інститутів 

Конфуція 

(м.Афіни, Грецька 

Республіка)  

 

 

Наказ № 155-о від 

23.03.2018  

 

з 19.05.2018 по 

23.05.2018 

Авіапереліт 

в обидві 

сторони, 

проживання 

– за рахунок 

коштів 

Інституту 

Конфуція 

КНЛУ. Усі 

витрати на 

харчування 

– за рахунок 

сторони, що 

запрошує 

37.  Любимова Юлія 

Сергіївна 

 

Завідувач кафедри 

китайської філології, 

кандидат 

філологічних наук, 

доцент на 0,5 ставки 

за сумісництвом цієї 

ж кафедри, 

заступник директора 

Інституту Конфуція 

КНЛУ 

Участь в 

Дослідницькій 

програмі для 

молодих 

китаєзнавців в 

2018р. (м. Чунцин, 

Китайська Народна 

Республіка)  

 

 

Наказ № 227-о від 

04.05.2018 р. 

 

Зарплату зберегти  

 

З 08.05.2018 р. по 

30.05.2018 р. 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

коштів 

Міністерств

а культури і 

туризму 

Китайської 

Народної 

Республіки 

38.  Сєрякова Ірина 

Іванівна 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи і 

міжнародних 

зв’язків, доктор 

філологічних наук, 

професор 

Участь в 

Міжнародній 

конференції з 

соціального 

розвитку країн 

«Один пояс, Один 

Шлях», яка 

відбудеться в 

Інституті соціології 

Академії  

соціальних наук 

Наказ № 286-о від 

04.06.2018  

 

Зарплату зберегти  

 

З 09.06.2018 р. по 

15.06.2018 р. 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м, – за 

рахунок 

сторони, що 

запрошує 



КНР (м.Шанхай, 

Китайська Народна 

Республіка) 

39.  Кулик Надія 

Дмитрівна 

Доцента кафедри 

німецької філології, 

кандидата 

філологічних наук 

Участь в 

міжнародній 

конференції 

ЄВРОФРАЗ2018, 

організована 

Європейським 

Товариством з 

Фразеології, в 

Білостоцькому 

університеті 

(м.Білосток, 

Республіка 

Польща) 

Наказ №389-о від 

03.09.2018 р. 

 

З 10.09.2018 р. – по 

13.09.2018 р. 

 

Заробітну плату 

зберегти 

Усі витрати, 

пов’язані з 

участю в 

конференції 

– за власний 

рахунок 

 

40.  Висоцька Наталія 

Олександрівна 

 

Професора кафедри 

теорії та історії 

світової літератури 

ім.проф.В.І.Фесенко 

 

Участь у 

міжнародному 

науковому семінарі 

з сучасних проблем 

літературознавства 

в Природознавчо-

гуманітарному 

університеті 

(м.Седльце, 

Республіка 

Польща) 

Наказ №413-о від 

12.09.2018 р. 

 

з 08.10.2018 р. по 

26.10.2018 р. 

 

Заробітну плату 

зберегти 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м, – за   

рахунок 

сторони, що 

запрошує 

41.  Сєрякова Ірина 

Іванівна 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи і 

міжнародних 

зв’язків, доктор 

філологічних наук, 

професор 

Участь в 13-й 

Всесвітній 

конференції ІК 

(м.Ченду, 

Китайська Народна 

Республіка)  

Наказ № 554-о від 

29.11.2018 р. 

 

З 02.12.2018 р. по 

08.12.2018 р. 

Авіапереліт 

в обидві 

сторони – за 

рахунок 

коштів 

Інституту 

Конфуція 

КНЛУ 

(проект 

Всесвітня 

конференція 

в Китаї. 

Усі витрати,  

на 

перебування 

в м. Ченду 

(проживання 

та 

харчування) 

– за рахунок 

Штаб 

квартири 

Інститутів 

Конфуція/ 

Ханьбань 



42.  Соловей 

Мирослав 

Іванович 

Проректор з 

навчально- 

виховної роботи, 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

Участь в 13-й 

Всесвітній 

конференції ІК 

(м.Ченду, 

Китайська Народна 

Республіка)  

Наказ № 554-о від 

29.11.2018 р. 

 

З 02.12.2018 р. по 

08.12.2018 р. 

Авіапереліт 

в обидві 

сторони – за 

рахунок 

коштів 

Інституту 

Конфуція 

КНЛУ 

(проект 

Всесвітня 

конференція 

в Китаї. 

Усі витрати,  

на 

перебування 

в м. Ченду 

(проживання 

та 

харчування) 

– за рахунок 

Штаб 

квартири 

Інститутів 

Конфуція/ 

Ханьбань 

43.  Ши Яцзюня Директор 

Інституту  

Конфуція КНЛУ, 

доцент 

Участь в 13-й 

Всесвітній 

конференції ІК 

(м.Ченду, 

Китайська Народна 

Республіка)  

Наказ № 554-о від 

29.11.2018 р. 

 

З 02.12.2018 р. по 

13.12.2018 р. 

Авіапереліт 

в обидві 

сторони – за 

рахунок 

коштів 

Інституту 

Конфуція 

КНЛУ 

(проект 

Всесвітня 

конференція 

в Китаї. 

Усі витрати,  

на 

перебування 

в м. Ченду 

(проживання 

та 

харчування) 

– за рахунок 

Штаб 

квартири 

Інститутів 

Конфуція/ 

Ханьбань 

 

2019 рік 



44.  Васильчук 

Людмила 

Федорівна 

Завідувач кафедри 

іноземних мов, 

доцент, кандидат 

філологічних наук 

 

Участь в 

міжнародному 

семінарі «Німецька 

мова як іноземна» 

(м.Штутгарт, 

Федеративна 

Республіка  

Німеччина)  

Наказ № 53-о від 

18.01.2019 р. 

 

з 30.01.2019 по 

03.02.2019 р. 

Транспортні 

витрати, 

проживання, 

перебування 

та медичне 

страхування

– за рахунок 

сторони, що 

запрошує 

45.  Васько Роман 

Володимирович 

Ректор, професор, 

доктор філологічних 

наук кафедри 

германської і фіно-

угорської філології 

імені Г.Г.Почепцова 

Відрядити до міст 

Оран і Адрар 

(Алжирська 

Народна 

Демократична 

Республіка) 

Наказ № 103-о від 

22.02.2019 р. 

 

з 02.03.2019 р. по 

11.03.2019 р. 

Витрати на 

перебування 

(проживання

,харчування, 

транспорт) – 

за рахунок 

сторони, що 

запрошує 

46.  Пожар Анастасія 

Борисівна 

Начальник відділу 

міжнародних 

зв’язків 

Відрядити до міст 

Оран і Адрар 

(Алжирська 

Народна 

Демократична 

Республіка) 

Наказ № 103-о від 

22.02.2019 р. 

 

з 02.03.2019 р. по 

11.03.2019 р. 

 

Заробітну плату 

зберегти 

Витрати на 

відрядження 

– за рахунок 

сторони, що 

запрошує 

47.  Рибалкін Сергій 

Валерійович 

Викладач кафедри 

східної філології, 

кандидат 

філологічних наук 

Відрядити до міст 

Оран і Адрар 

(Алжирська 

Народна 

Демократична 

Республіка) 

Наказ № 103-о від 

22.02.2019 р. 

 

з 02.03.2019 р. по 

11.03.2019 р. 

 

Заробітну плату 

зберегти 

Витрати на 

відрядження 

– за рахунок 

сторони, що 

запрошує 

48.  Бастун Микола 

Володимирович 

Доцент кафедри 

східної філології, 

кандидат 

психологічних наук, 

який додатково 

працює на посаді 

доцента на 0,5 

ставки за 

сумісництвом 

Відрядити до 

м.Каїр (Арабська 

Республіка Єгипет) 

Наказ № 120-0 

від28.02.2019 р.  

 

З 03.03.2019 р. по 

04.04.2019 р.  

 

Заробітну плату 

зберегти 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м 

(авіапереліт, 

проживання  

і навчання – 

за рахунок 

сторони, що 

запрошує 

49.  Воробйова 

Ольга  

Петрівна 

Завідувач кафедри 

філології і філософії 

мови, професор, 

головний науковий 

співробітник 

Участь у 8-й Міжн. 

конференція 

асоціації художньої 

семантики (ІАLS) в 

Університеті 

Ісландії  

(м.Рейк’явік, 

Ісландія)  

Наказ № 199-0 від 

04.04.2019 р.  

 

З 13.03.2019 р. по 

19.04.2019 р.  

 

Заробітну плату 

зберегти 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м – за 

рахунок 

спонсорів 



50.  Маріна Олена 

Сергіївна 

Доцент кафедри 

філології і філософії 

мови, головний 

науковий 

співробітник 

Відрядити до 

Університету 

Ісландії  

(м.Рейк’явік, 

Ісландія) для участі 

у 8-й Міжн. 

конференція 

асоціації художньої 

семантики (ІАLS) 

Наказ № 199-0 від 

04.04.2019 р.  

 

З 13.03.2019 р. по 

19.04.2019 р.  

 

Заробітну плату 

зберегти 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м – за 

рахунок 

спонсорів 

51.  Сєрякова 

Ірина 

Іванівна 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи і 

міжнародних 

зв’язків, доктор 

філологічних наук, 

професор 

Участь в 

Європейському 

форум Інститутів 

Конфуція в 

Ягеллонському 

Університеті 

(м.Краків, 

республіка 

Польща) 

Наказ № 211-0 від 

11.04.2019 р.  

 

З 13.05.2019 р. по 

16.05.2019 р.  

 

Заробітну плату 

зберегти 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м – 

(авіапереліт 

в обидві 

сторони, 

проживання 

в готелі, 

добові 

витрати) – за 

рахунок 

коштів 

Інституту 

Конфуція 

КНЛУ 

52.  Ши Яцзюнь Доцент на 0,12 ст. 

кафедри китайської 

філології, Директор 

Інституту Конфуція 

Участь в 

Європейському 

форумі Інститутів 

Конфуція в 

Ягеллонському 

Університеті 

(м.Краків, 

республіка 

Польща) 

Наказ № 211-0 від 

11.04.2019 р.  

 

З 13.05.2019 р. по 

16.05.2019 р.  

 

Заробітну плату 

зберегти 

Усі витрати, 

пов’язані з 

відрядження

м – 

(авіапереліт 

в обидві 

сторони, 

проживання 

в готелі, 

добові 

витрати) – за 

рахунок 

коштів 

Інституту 

Конфуція 

КНЛУ 

53.  Соловей 

Мирослав 

Іванович 

Проректор з 

навчально- 

виховної роботи, 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

Відрядити до 

Європейського 

Університету 

Бенелюкс для 

підписання 

Додатку № 1 до 

Угоди про 

співпрацю щодо 

обміну студентами 

та викладачами між 

КНЛУ та 

Європейським 

Університетом 

Бенілюкс 

(м.Стамбул, 

Наказ № 442-0 від 

19.09.2019 р.  

 

З 24.09.2019 р. по 

28.09.2019 р.  

 

Заробітну плату 

зберегти 

Усі витрати 

(авіа переліт 

в обидві 

сторони за 

маршрутом 

Київ-

Стамбул, 

Стамбул-

Київ,  

проживання 

та 

перебування  

– за рахунок 

Європейсько

го 



Турецька 

Республіка) 

Університет

у Бенілюкс 

54.  Сєрякова 

Ірина 

Іванівна 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи і 

міжнародних 

зв’язків, доктор 

філологічних наук, 

професор 

Відрядити до 

Європейського 

Університету 

Бенелюкс для 

підписання 

Додатку № 1 до 

Угоди про 

співпрацю щодо 

обміну студентами 

та викладачами між 

КНЛУ  та 

Європейським 

Університетом 

Бенілюкс 

(м.Стамбул, 

Турецька 

Республіка) 

Наказ № 442-0 від 

19.09.2019 р.  

 

З 24.09.2019 р. по 

28.09.2019 р.  

 

Заробітну плату 

зберегти 

Усі витрати 

(авіа переліт 

в обидві 

сторони за 

маршрутом 

Київ-

Стамбул, 

Стамбул-

Київ,  

проживання 

та 

перебування  

– за рахунок 

Європейсько

го 

Університет

у Бенілюкс 

55.  Пожар Анастасія 

Борисівна 

Начальник відділу 

міжнародного 

співробітництва та 

академічної 

мобільності, 0,5 

ставки старший 

викладач кафедри 

англійської мови і 

перекладу 

факультету 

сходознавства 

Відрядити до 

Європейського 

Університету 

Бенелюкс для 

підписання 

Додатку № 1 до 

Угоди про 

співпрацю щодо 

обміну студентами 

та викладачами між 

КНЛУ  та 

Європейським 

Університетом 

Бенілюкс 

(м.Стамбул, 

Турецька 

Республіка) 

Наказ № 442-0 від 

19.09.2019 р.  

 

З 24.09.2019 р. по 

28.09.2019 р.  

 

Заробітну плату 

зберегти 

Усі витрати 

(авіа переліт 

в обидві 

сторони за 

маршрутом 

Київ-

Стамбул, 

Стамбул-

Київ,  

проживання 

та 

перебування  

– за рахунок 

Європейсько

го 

Університет

у Бенілюкс 

56.  Іванюха Наталія 

Анатоліївна 

Головний бухгалтер Відрядити до 

Європейського 

Університету 

Бенелюкс для 

підписання 

Додатку № 1 до 

Угоди про 

співпрацю щодо 

обміну студентами 

та викладачами між 

КНЛУ  та 

Наказ № 442-0 від 

19.09.2019 р.  

 

З 24.09.2019 р. по 

28.09.2019 р.  

 

Заробітну плату 

зберегти 

Усі витрати 

(авіа переліт 

в обидві 

сторони за 

маршрутом 

Київ-

Стамбул, 

Стамбул-

Київ,  

проживання 

та 



Європейським 

Університетом 

Бенілюкс 

(м.Стамбул, 

Турецька 

Республіка) 

перебування  

– за рахунок 

Європейсько

го 

Університет

у Бенілюкс 

57.  Соловей 

Мирослав 

Іванович 

Проректор з 

навчально- 

виховної роботи, 

кандидат 

педагогічних 

наук, доцент 

Участь в Всесвітній 

конференції ІК 

«2019 International 

Chinese Language 

Education 

Conference» 

(м.Чанша, 

Китайська Народна 

Республіка) 

Наказ № 535-0 від 

14.11.2019 р.  

 

З 05.12.2019 р. по 

12.12.2019 р.  

 

Заробітну плату 

зберегти 

Авіапереліт 

в обидві 

сторони, 

проживання 

в готелі в 

м.Пекін – за 

рахунок 

коштів ІК 

КНЛУ(проек

т всесвітня 

конф. в 

Китаї) 

Усі витрати 

на 

перебування 

(проживання

,харчування,

транспортні 

витрати)- за 

рахунок 

Штаб-

квартири ІК 

/ Ханьбань 

58.  Ши Яцзюнь Доцент на 0,12 ст. 

кафедри китайської 

філології, Директор 

Інституту Конфуція 

Участь в Всесвітній 

конференції ІК 

«2019 International 

Chinese Language 

Education 

Conference» 

(м.Чанша, м.Пекін, 

Китайська Народна 

Республіка) 

Наказ № 535-0 від 

14.11.2019 р.  

 

З 03.12.2019 р. по 

08.12.2019 р.  

 

З 08.12.2019 р. по 

12.12.2019 р. 

 

Заробітну плату 

зберегти 

Авіапереліт 

в обидві 

сторони, 

проживання 

в готелі в 

м.Пекін – за 

рахунок 

коштів ІК 

КНЛУ(проек

т всесвітня 

конф. в 

Китаї) 

59.  Сєрякова 

Ірина 

Іванівна 

Проректор з 

навчально-виховної 

роботи і 

міжнародних 

зв’язків, доктор 

філологічних наук, 

професор 

Участь в Всесвітній 

конференції ІК 

«2019 International 

Chinese Language 

Education 

Conference» 

(м.Чанша, 

Китайська Народна 

Республіка) 

Наказ № 535-0 від 

14.11.2019 р.  

 

З 05.12.2019 р. по 

12.12.2019  р.  

 

Заробітну плату 

зберегти 

Авіапереліт 

в обидві 

сторони, 

проживання 

в готелі в 

м.Пекін – за 

рахунок 

коштів ІК 

КНЛУ(проек

т всесвітня 



конф. в 

Китаї) 

Усі витрати 

на 

перебування 

(проживання

,харчування,

транспортні 

витрати) – за 

рахунок 

Штаб-

квартири ІК 

/ Ханьбань 

60.  Васько Роман 

Володимирович 

Ректор Участь в 

міжнародній 

конференції 100-

річчя журналу 

ЛОГОС (м. Вільнус 

та м.Клайпеда, 

Республіка Литва) 

Наказ № 487/1-0 від 

18.11.2019 р.  

 

з 26.11.2019 р. по 

30.11.2019 р.   

Усі витрати 

– за рахунок 

сторони що 

приймає 

 


