
Додаток 28 

до Ліцензійних вимог 
Відомості 

про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес 
за спеціальністю  

184 Гірництво ОПП «Маркшейдерська справа» 
на рівні фахової передвищої освіти 

 
 

№ 

з/п 

 

 

Найменування 

навчальної 

дисципліни  

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

педагогічного 

працівника 

 

 

 

Найменування 

посади (для осіб, 

що працюють за 

сумісництвом, - 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, який 

закінчив педагогічний 

працівник (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про вищу 

освіту) 

Категорія, 

педагогічне звання 

(в разі наявності – 

науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації (серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат)) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації педагогічного 

працівника (найменування 

закладу, вид документа, тема, 

дата видачі, кількість 

навчальних кредитів (годин)) 

П
р

и
м

іт
к

и
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Дисципліни, що формують загальні компетентності 

1.1.Особи, які працюють за основним місцем роботи  

1 Історія української 

державност  

Березна  

Олеся  

Ігорівна 

 

 

Викладач 1999 р., 

Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

університет,  

«Педагогіка і методика 

середньої освіти, історія»; 

вчитель історії і 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

ДВНЗ «Кам‘янець-

Подільський індустріальний 

коледж», сертифікат учасника 

міжнародного форуму 

«Впровадження освітніх 

інновацій для реалізації 

формули успіху 
РОБОТОДАВЕЦЬ+ЗАКЛАД 

 



правознавства. 

2005 р., 

Кам’янець-Подільський 

державний університет,  

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Історія»; 

магістр педагогічної освіти, 

викладач історії. 

ОСВІТИ=КВАЛІФІКОВАНИЙ 

ФАХІВЕЦЬ», 10 годин, 23-24 

січня 2020 року (Протокол  

педагогічної ради  № 3  від 

29.01.2020  року) 
Кам’янець-Подільський 

коледж культури і мистецтва, 

практичний інтерактив 

«Викладання суспільних 

дисциплін: досвід, інновації, 

творчий підхід», 3 години, 

сертифікат від 19.02.2020 р. 

(Протокол  педагогічної ради  № 

5  від 12.03.2020  року) 

ГО «Prometheus», курс 

«Критичне мислення для 

освітян», 30 годин, сертифікат 

від 24.08.2020 р. (Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 
Кам’янець-Подільський 

коледж будівництва, архітектури 

та дизайну, вебінар «Дистанційне 

навчання як сучасна освітня 

технологія», 6 годин, сертифікат 

від 24.02.2021 р.(Протокол  

педагогічної ради  № 9  від 

27.05.2021  року) 
ДВНЗ «Кам’янець-

Подільський індустріальний 

коледж», семінар 

«Особливості організації 

навчально-виховного процесу 

в ЗФПО м. Кам’янця-

Подільського в 2021-

2022н.р.», 4 години, 

сертифікат від 20.10.2021р. 
(Протокол  педагогічної ради  № 

2  від 08.12.2021  року) 



Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної 

компетентності викладача. 

Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 

годин, сертифікат №004563, 

від 16.12.2021р 

ВСП «Кам’янець-

Подільський фаховий коледж 

харчової промисловості 

НУХТ», учасник роботи 

міського методичного 

об’єднання викладачів 

суспільних дисциплін, 

«Формування компетентної 

особистості здобувача освіти в 

умовах  інноваційного 

освітнього середовища», 3 

години, сертифікат від 17.02. 

2022 року.(Протокол  

педагогічної ради  № 7  від 

01.072022  року) 
Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, 

стажування на кафедрі історії 

України, «Інтерактивні 

технології навчання як засіб 

підвищення ефективності 

сучасного заняття», 30 годин,  

довідка №52/22  від 30.11.2022 

р. (з дисциплін «Історія 

України», «Історія української 

державності») 



2 Cоціологія 

 

 

Кушнірук 

Володимир 

Володимирович 

 

Викладач 1996 р., 

Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

університет, 

«Історія», 

вчитель історії та 

правознавства 

2003 р., 

Кам’янець-Подільський 

державний університет, 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Історія», 

викладач історії 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

політології та соціології, 

«Використання інтерактивних 

методів навчання на заняттях з 

соціології»; 180 годин,довідка 

№101/20 від 28.12.2020 р. 
Кам’янець-Подільський 

коледж будівництва, архітектури 

та дизайну, вебінар «Дистанційне 

навчання як сучасна освітня 

технологія», 6 годин, сертифікат 

від 24.02.2021 р.(Протокол  

педагогічної ради  № 9  від 

27.05.2021  року) 
Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

філософських дисциплін, 

«Використання інтерактивних 

методів навчання на заняттях з 

філософії»; 180 годин, довідка 

№87/21 від 28.10.2021 р. 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної 

компетентності викладача. 

Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 

годин, сертифікат №004586, 

від 16.12.2021р. 

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

всесвітньої історії, «Сучасні 

 



інноваційні технології 

викладання та впровадження 

новітніх методів навчання»; 30 

годин, довідка №103/21 від 

21.12.2021 р. 

ВСП «Кам’янець-Подільський 

фаховий коледж харчової 

промисловості НУХТ», 

учасник роботи міського 

методичного об’єднання 

викладачів суспільних 

дисциплін, «Формування 

компетентної особистості 

здобувача освіти в умовах  

інноваційного освітнього 

середовища», 3 години, 

сертифікат від 17.02. 2022 

року.(Протокол  педагогічної 

ради  № 7  від 01.072022  року) 

3 Основи 

правознавства   

 

 

Пантилей 

Микола 
Миколайович 

Викладач 2000р.,  

Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

університет, 

 «Педагогіка і методика 

середньої освіти, історія», 

вчитель історії і 

правознавства. 

2002р., 

 Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

університет, 

 «Педагогіка і методика 

середньої освіти. Історія», 

магістр, викладач історії 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені  Івана Огієнка, кафедра 

філософських дисциплін, 

«Застосування інформаційних 

технологій при викладанні 

філософії», 120 годин, довідка 

№131, від 25.05.2019 р. 
Кам’янець-Подільський 

коледж будівництва, архітектури 

та дизайну, вебінар «Дистанційне 

навчання як сучасна освітня 

технологія», 6 годин, сертифікат 

від 24.02.2021 р.(Протокол  

педагогічної ради  № 9  від 

27.05.2021  року) 
Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

 



педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної 

компетентності викладача. 

Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 

годин, сертифікат №004600, 

від 16.12.2021р 

ВСП «Кам’янець-

Подільський фаховий коледж 

харчової промисловості 

НУХТ», учасник роботи 

міського методичного 

об’єднання викладачів 

суспільних дисциплін, 

«Формування компетентної 

особистості здобувача освіти в 

умовах  інноваційного 

освітнього середовища», 3 

години, сертифікат від 17.02. 

2022 року.(Протокол  

педагогічної ради  № 7  від 

01.072022  року) 
Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, 

стажування на кафедрі 

археології, спеціальних 

історичних та правознавчих 

дисциплін, «Використання 

інноваційних технологій в 

навчанні правознавства», 30 

годин,  довідка №28/22  від 

25.10.2022 р.  

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

політології та філософії, 



«Використання інноваційних 

технологій в навчанні 

соціології», 60 годин,  довідка 

№57/22  від 06.12.2022 р.  

4 Культурологія  Радюк  

Алла 

Анатоліївна 

Викладач 1999 р.,  

Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

університет 

 ім. І.Огієнка,  

«Педагогіка і методика 

середньої освіти, українська 

мова та література», 

 вчитель української мови і 

літератури та зарубіжної 

літератури 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

туризму та готельної справи; 

«Організація самостійної 

роботи з культурології», 120 

годин, довідка №11/19 від 

10.04.2019 р. 

ДВНЗ «Кам‘янець-

Подільський індустріальний 

коледж», сертифікат учасника 

міжнародного форуму 

«Впровадження освітніх 

інновацій для реалізації 

формули успіху 
РОБОТОДАВЕЦЬ+ЗАКЛАД 

ОСВІТИ=КВАЛІФІКОВАНИЙ 

ФАХІВЕЦЬ», 23-24 січня 2020 

року. (10 годин) (Протокол  

педагогічної ради  № 3  від 

29.01.2020  року) 
Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

української мови; «Розробка 

та використання завдань для 

контролю якості знань 

студентів», 120 годин, довідка 

№ 64/20 від 20.10.2020 р. 

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

історії української літератури і 

 



компаративістики; 

«Використання логічних схем 

на уроках української 

літератури», 120 годин, 

довідка № 64/20 від 20.10.2020 

р. 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної 

компетентності викладача. 

Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 

годин, сертифікат №004604, 

від 16.12.2021р. 

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

загальної та практичної 

психології, підвищення 

кваліфікації у рамках проекту 

«Емоційний інтелект та 

особистісне зростання 

педагога», 30 годин, 

сертифікат від 2.12.2022р. 

5 Фізика Пліська 

Тетяна 

Юріївна 

Викладач 1999 р., 

Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

університет,  

«Педагогіка і методика 

середньої освіти, фізика та 

основи інформатики»;  

вчитель фізики, основ 

інформатики, астрономії і 

безпеки життєдіяльності. 

2005 р., 

Спеціаліст  

вищої  

категорії,  

викладач-методист 

 

ГО  «Прометеус», 

Платформа масових відкритих 

онлайн-курсів Prometheus, 

курс «Наука про навчання: 

Що має знати кожен 

вчитель?» (Колумбійський 

університет, США), 20 годин, 

сертифікат від 24.09.2020 

року. 

ДВНЗ «Кам’янець-

Подільський індустріальний 

 



Кам’янець-Подільський 

державний університет,  

«Педагогіка і методика 

середньої освіти, Фізика»;  

магістр педагогічної освіти, 

викладач фізики 

коледж», семінар 

«Особливості організації 

навчально-виховного процесу 

в ЗФПО м. Кам’янця-

Подільського в 2021-

2022н.р.», 4 години, 

сертифікат від 20.10.2021р. 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної 

компетентності викладача. 

Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 

годин, сертифікат №004601, 

від 16.12.2021р. 

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

фізики, «Сучасні технології 

викладання астрономії»; 60 

годин, довідка №93/21 від 

19.11.2021 р. 

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

фізики, «Сучасні віртуальні 

інтернет-лабораторії з 

фізики»; 60 годин, довідка 

№101/21 від 20.12.2021 р. 

Кам’янець-Подільський 

фаховий коледж індустрії, 

бізнесу та інформаційних 

технологій, методичний 

семінар «Використання 

програмних продуктів Google 



для дистанційного навчання», 

10 годин, сертифікат 

№00284049/0031-22  від 

26.10.2022р.(Протокол  

педагогічної ради  № 2  від 

12.12.2022  року) 

6 Економічна теорія 

 

Дильова 

Юлія 

Анатоліївна 

Викладач 2012 р., 

Подільський державний 

аграрно-технічний 

університет; 

«Облік і аудит»; 

магістр з обліку і аудиту  

Спеціаліст  

ІI  

категорії 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

«Застосування сучасних 

інформаційних технологій при 

викладанні економічної 

теорії», посвідчення про 

підвищення кваліфікації  № 

02139802/0804-18 від 

02.03.2018р. 

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

економіки підприємства; 

довідка №30/19 від 

10.06.2019р. («Організація 

торгівлі», «Ринкові 

дослідження») 

Тернопільський 

національний економічний 

університет, курси 

професійної перепідготовки за 

програмою 

«Підприємництво»,500 годин, 

свідоцтво № ТЕ 33680120/115-

18 від 23 грудня 2018 року. 

Подільський державний 

аграрно-технічний 

університет, навчально-

науковий центр 

передпідготовки і підвищення 

 



кваліфікації, стажування з 

дисциплін:  «Економіка та 

організація електротехнічної 

служби підприємства», 

«Економіка галузі», 

«Економічна теорія», 

«Ціноутворення», «Охорона 

праці»; обсяг: 150 годин, 

свідоцтво СС 22769675/00620-

20 від 02.07.2020 р. 

ГО «Prometheus», курс 

«Захист прав людей з 

інвалідністю», 30 годин, 

сертифікат від 21.01.2021 р. 

ГО «Prometheus», курс 

«Протидія та попередження 

булінгу в закладах освіти», 80 

годин, сертифікат від 

10.05.2022 р. 
(Протокол  педагогічної ради  № 

7  від 01.07.2022  року) 

7 Інформаційні та 

комунікаційні 

технології в 

галузі, 

Комп'ютеризація 

маркшейдерських 

робіт 

Дюмін  

Денис 
Миколайович 

Викладач 2006 р., 

Кам'янець-Подільський 

державний університет; 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Фізика та 

основи інформатики»; 

вчитель фізики, астрономії, 

безпеки життєдіяльності та 

інформатики. 

2007 р., 

Кам'янець-Подільський 

державний університет; 

«Управління навчальними 

закладами»; 

«Керівник підприємства, 

установи та організації (у 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, 

стажування на кафедрі 

інформатики, «Методика 

використання мультимедійних 

презентацій при вивченні 

комп‘ютерних дисциплін», 

обсяг-120 годин, довідка 

№58/20, від 14.09.2020 р. 

ДВНЗ «Кам’янець-

Подільський індустріальний 

коледж», семінар 

«Особливості організації 

навчально-виховного процесу 

в ЗФПО м. Кам’янця-

 



сфері освіти та виробничого 

навчання) 

2020 р., 

Тернопільський 

національний технічний 

університет імені Івана 

Пулюя;  

«Комп’ютерні науки»; 

 ступінь вищої освіти 

«магістр» 

Подільського в 2021-

2022н.р.», 4 години, 

сертифікат від 

20.10.2021р.(Протокол 

педагогічної ради № 2  від 

08.12.2021  року) 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної 

компетентності викладача. 

Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 

годин, сертифікат №004575, 

від 16.12.2021 р. 

8 Безпека 

життєдіяльності  

 

Павловський 

Едуард 

Петрович  

Викладач 1996р.,  

Подільська державна аграрна 

академія, 

«Механізація сільського 

господарства», 

інженер-механік 

Спеціаліст  

вищої  

категорії, 

 старший викладач 

 

ДСНС України, 

Інститут державного 

управління у сфері цивільного 

захисту , підвищення 

кваліфікації з навчальної 

дисципліни «Безпека 

життєдіяльності»; 

«Психологічний захист 

населення у випадку 

виникнення НС»; свідоцтво 

ІДУЦЗ 09511660 № 000068 від 

14.06.2018р. 

Хмельницька 

гуманітарно-педагогічна 

академія, кафедра 

менеджменту освіти, 

«Методика організації 

практичної підготовки в 

закладі фахової передвищої 

освіти», посвідчення №75/19 

від 27.12.2019 року. (180 

 



годин) 

Сертифікат №325 

учасника міжвузівської 

науково-практичної 

конференції «Інноваційні 

підходи до організації 

освітнього процесу у закладах 

вищої освіти», 12 годин, 5-6 

грудня 2019 року. 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

підвищення кваліфікації за 

напрямом «Розвиток 

психолого-педагогічної 

компетентності викладача»; 72 

години, посвідчення  СПК 

№02139802/0710-20 від 

14.02.2020р. 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

підвищення кваліфікації за 

категорією «Вчителі предмета 

«Захист України»»; «Вогнева 

підготовка»; 60 годин,  

свідоцтво № 02139802/2590 

від 26.03.2021р. 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної 

компетентності викладача. 

Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 

годин, сертифікат №004598, 



від 16.12.2021р 

9 Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням)  

Беркута 

Світлана 

Вікторівна 

Викладач 1994 р., 

Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

інститут  

ім. Затонського,  

«Російська мова і література 

та українська мова і 

література», 

 вчитель російської мови і 

літератури та української 

мови і літератури. 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

 

 

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

української мови; 

«Використання інтерактивних 

методів навчання на заняттях з 

української мови та 

літератури», 120 годин, 

довідка № 87/20 від 16.12.2020 

р. (З дисципліни «Українська 

мова») 

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

історії української літератури і 

компаративістики; 

«Використання інтерактивних 

методів навчання на заняттях з 

української мови та 

літератури», 120 годин, 

довідка № 88/20 від 16.12.2020 

р. (З дисципліни «Українська 

література») 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної 

компетентності викладача. 

Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 

годин, сертифікат №004564, 

від 16.12.2021р. 

 

10 Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Жук  

Наталія 

Іванівна 

Викладач 1998, 

Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

 



університет; 

 «Українська мова та 

література, англійська мова»; 

вчитель української мови і  

літератури та  англійської 

мови, зарубіжної літератури 

2004, 

Кам’янець-Подільський 

державний університет; 

 «Педагогіка і методика 

середньої освіти. Мова та 

література (англійська)»; 

викладач англійської мови 

англійської мови, 120 годин, 

довідка №89, від 21.11.2018р. 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Інтерактивні 

компоненти навчання 

англійської дітей та підлітків», 

1 година, cертифікат № DE-

30-03042020-0619 від 

03.04.2020 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Використання 

funkcional language та відео 

контенту для виведення учнів 

на якісно новий рівень 

продукування мови», 1 

година,  cертифікат № DE-30-

27042020-0001 від 

27.04.2020р. 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Створюємо 

автентичне освітнє 

середовище з курсом Wider 

Word», 1 година, cертифікат 

№ DE-30-12052020-0142 від 

12.05.2020 р. 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Використання 

сучасних автентичних 

ресурсів для якісного розвитку 

навичок комунікації»,1 

година, cертифікат № DE-30-

14052020-0136 від 13.05.2020 

р. 

 ГО «Платформа освіти», 

Всеукраїнська практична 

онлайн конференція 



«Професійний розвиток 

вчителів. Новітні методики 

викладання», тема 

«Інструменти сторітеллінгу 

для сучасного педагога», 6 

годин, сертифікат № 

9365141859, від12.12.2020 р. 

(Протокол  педагогічної 

ради  № 8  від 18.02.2021  

року) 

ГО «РУХ Освіта», 

Всеукраїнська наукова 

конференція «Дистанційне 

навчання від теорії до 

практики. Сервіси та 

навички», тема «Створення 

відео уроків від А до Я: 

просто та цікаво», 6 годин, 

Сертифікат № 80342943655, 

від 23.11.2020 р. (Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «На Урок», вебінар 

«Оптимізація процесу 

підготовки до ЗНО», 2 години, 

свідоцтво № B85-301677 від 

16.01.2019р. 

ТОВ «На Урок», вебінар 

«Творчі методи трансформації 

та подолання конфліктів», 2 

години, свідоцтво № B218-

301677 від 16.03.2020р. 

 Академія онлайн освіти, 

майстер-клас «Створення  

інтерактивних онлайн- тестів 

та завдань», 2 години, 



сертифікат № 1119011 

від12.12.2019р. 

ТОВ «На Урок», інтернет-

конференція  «Сучасні уроки 

англійської мови: прийоми та 

інструменти», 8 години, 

свідоцтво № К43-301677 від 

21.01.2021р. (Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «На Урок», вебінар  

«Креатив у новому 

році:вправи, ідеї та тайм-

менеджмент», 2 години, 

свідоцтво № В408-301677 від 

03.02.2021р. (Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної 

компетентності викладача. 

Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 

годин, сертифікат №004576, 

від 16.12.2021р. 

ТОВ «На Урок», вебінар  

«Креативне планування: цікаві 

ідеї, підходи та вправи для 

педагогів», 2 години, 

свідоцтво № В605-301677 від 

21.01.2022 р. (Протокол  

педагогічної ради  № 7  від 

01.07.2022  року) 

ГО «РУХ Освіта», тренінг 

«Додатки Google для 



спільного  використання. 

Іноземні мови», 6 годин, 

сертифікат № 7292541761215, 

від 13.12.2022 р. 

11 Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

(англійська) 

Криворучко 

Наталія  

Леонідівна 

Викладач 

 

1992, 

Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

інститут ім. В.П. 

Затонського; 

 «Російська мова і література 

та іноземна мова»; 

вчитель російської мови і 

літератури та німецької мови 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Кам'янець – Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

німецької мови, учасник 

науково-методичного 

семінару «Einsats von digitalen 

Medien im DaF-

Unterricht»,сертифікат від 

21.01.2020. 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

підвищення кваліфікації за 

напрямом «Розвиток 

психолого-педагогічної 

компетентності викладача»; 72 

години, посвідчення  СПК 

№02139802/0702-20 від 

14.02.2020р. 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної 

компетентності викладача. 

Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 

годин, сертифікат №004584, 

від 16.12.2021 р. 

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

німецької мови; 

 



«Використання інтерактивних 

технологій в навчанні 

іноземної мови», 60 годин, 

довідка №47/22 від 28.11. 

2022р. 

12 Фізичне 

виховання 

Франкова 

Зінаїда 
Володимирівна 

Викладач 

 

1986р., 

Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

інститут ім. В.П. 

Затонського; 

«Фізичне виховання»; 

вчитель фізичного виховання 

Спеціаліст  

вищої  

категорії, 

 старший викладач 

 

ДВНЗ «Кам‘янець-

Подільський індустріальний 

коледж», сертифікат учасника 

міжнародного форуму 

«Впровадження освітніх 

інновацій для реалізації 

формули успіху 
РОБОТОДАВЕЦЬ+ЗАКЛАД 

ОСВІТИ=КВАЛІФІКОВАНИЙ 

ФАХІВЕЦЬ», 23-24 січня 2020 

року. (10 годин) (Протокол  

педагогічної ради  № 3  від 

29.01.2020  року) 

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

легкої атлетики; «Методика 

навчання бігу на короткій 

дистанції», 120 годин, довідка 

№ 45/21 від 27.04.2021 р.  

ДВНЗ «Кам’янець-

Подільський індустріальний 

коледж», учасник науково-

практичного семінару 

«Організація навчального 

процесу фізичного виховання 

при дистанційній формі 

навчання», 4 години, 

сертифікат від 

10.03.2021р.(Протокол  

педагогічної ради  № 9  від 

27.05.2021  року) 

 



Коледж ПДАТУ, учасник 

науково-практичного семінару 

«Здоров’язберігаючі 

технології на заняттях з 

фізичної культури та під час 

проведення спортивно-

масових заходів», 4 години, 

сертифікат від 22.09.2021р. 

(Протокол  педагогічної ради  

№ 2  від 08.12.2021  року) 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної 

компетентності викладача. 

Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 

годин, сертифікат №004609, 

від 16.12.2021р.  
ВСП «Кам’янець-Подільський 

фаховий коледж ЗВО 

«Подільський державний 

університет»», учасник 

науково-практичного семінару 

«Шляхи підвищення 

ефективності занять з 

фізичного виховання із 

студентською молоддю»,  4 

години, сертифікат від 

26.10.2022р. (Протокол  

педагогічної ради  № 2  від 

12.12.2022  року) 

1.2. Особи, що працюють за сумісництвом 

2 Дисципліни, що формують професійні компетентності 

2.1.Особи, які працюють за основним місцем роботи 

13 Основи екології Качур Олена Викладач 1999 р., Спеціаліст  Кам’янець-Подільський  



Іллівна  Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

університет, 

 «Початкове навчання, 

педагогіка і методика 

середньої освіти, біологія»; 

2002 р.,  

Кам’янець-Подільський 

державний  університет, 

 «Педагогіка і методика 

середньої освіти. Біологія»,  

викладач біології 

 

вищої  

категорії,  

викладач-методист 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

екології, «Підвищення 

мотивації навчання і розвитку 

пізнавального інтересу до 

екології», 120 годин, довідка 

№  28/19 від 07.06.2019 р. 

Платформа масових 

відкритих онлайн-курсів 

Prometheus, курс «Побутові 

відходи – дій зараз!», 30 

годин, сертифікат від 

16.12.2020 року. 

Центр фінансово-економічних 

наукових досліджень, м. 

Полтава, участь у роботі 

Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Наука, освіта, технології та 

суспільство: проблеми та 

перспективи», 6 годин, 

сертифікат від 6 жовтня 2021р. 

(Протокол  педагогічної ради  

№ 2  від 08.12.2021  року) 

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

біології та методики її 

викладання, «Використання 

веб-ресурсів при організації 

дистанційного навчання  

біології  і екології в закладах 

фахової передвищої освіти»; 

60 годин, довідка №87/21 від 

28.10.2021 р. 

ДВНЗ «Кам’янець-



Подільський індустріальний 

коледж», семінар 

«Особливості організації 

навчально-виховного процесу 

в ЗФПО м. Кам’янця-

Подільського в 2021-

2022н.р.», 4 години, 

сертифікат від 20.10.2021р. 

(Протокол  педагогічної ради  

№ 2  від 08.12.2021  року) 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної 

компетентності викладача. 

Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 

годин, сертифікат №004578, 

від 16.12.2021р. 

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, участь у 

Всеукраїнській науково-

практичній конференції, 

присвяченій 170-річчю з дня 

народження Петра 

Миколайовича Бучинського. 

Подільські читання. Охорона 

довкілля, збереження 

біотичного та ландшафтного 

різноманіття, природнича 

освіта: проблеми, 

перспективи, рішення; 10 

годин, сертифікат № 2022/122 

від 8-9 грудня 2022 р. 

14 Гірнича справа Горішна Викладач 2000 р., Спеціаліст  Хмельницький обласний  



Ольга 

Василівна 

Національна гірнича 

академія України; 

«Відкриті гірничі роботи»; 

гірничий інженер 

2020р. 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування; 

кваліфікація:ступінь вищої 

освіти бакалавр,  

спеціальність «Науки про 

Землю», освітня програма 

«Геологія», професійна 

кваліфікація «Технік-геолог» 

 

вищої  

категорії 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

підвищення кваліфікації за 

напрямом «Розвиток 

психолого-педагогічної 

компетентності викладача»; 72 

години, посвідчення  СПК 

№02139802/0693-20 від 

14.02.2020р. 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної 

компетентності викладача. 

Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 

годин, сертифікат №004571, 

від 16.12.2021р. 

ПАТ «Рафалівський кар’єр», 

стажування з дисциплін 

«Гірнича справа», «Кар’єрний 

транспорт», «Гірнича 

інженерна графіка», 150 

годин, довідка № 1406 від 

15.12.2021р. (Протокол  

педагогічної ради  № 4  від 

26.01.2022  року) 

ТОВ «Всеосвіта», вебінар на 

тему «Права та обов’язки 

педагогічних працівників у 

сфері трудових відносин», 2 

години, сертифікат № 

CU055709 від 19.10.2022р. 
(Протокол  педагогічної ради  № 

2  від 12.12.2022  року) 
15 Геологія Ліньков 

Євген 

Викладач 1976 р., 

Дніпропетровський ордена 

Спеціаліст  

вищої  

Кам‘янець-Подільське 

акціонерне товариство 

 



Федорович Трудового Червоного 

Прапора гірничий інститут 

ім. Артема; 

«Геологічна зйомка, пошуки 

та розвідка родовищ 

корисних копалин»; 

гірничий інженер-геолог 

категорії «Гіпсовик», «Особливості 

практичного застосування 

електронних технологій при 

виконанні практичних робіт», 

120 годин, довідка №97 від 

14.02.2020 року, (стажування з 

дисциплін «Геологія», 

«Інженерна геологія і 

гідрогеологія», «Технологія 

обробки каменю») 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

підвищення кваліфікації за 

напрямом напрямом 

«Розвиток психолого-

педагогічної , інклюзивної  

компетентності  викладача»,  

72 години, посвідчення № 

02139802/1091-21 від 

01.02.2021 р. 

16 Геодезія, 

Практикум з 

геодезії, 

Основи вищої 

геодезії, 

Основи 

інженерної 

геодезії, 

Топографічне 

креслення, 

Математична 

обробка  

геодезичних 

вимірів 

 

Кирилюк 

Людмила 

Вікторівна 

Викладач 2003 р., 

Львівський  державний 

аграрний університет, 

«Землевпорядкування та 

кадастр»; 

спеціаліст  із 

землевпорядкування та 

кадастру. 

2006 р., 

Львівський  державний 

аграрний університет, 

«Землевпорядкування та 

кадастр»; 

магістр з 

землевпорядкування та 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Подільський державний 

аграрно-технічний університет, 

стажування на кафедрі геодезії та 

землеустрою (дисципліни 

«Математична обробка 

геодезичних вимірювань», 

«Основи вищої геодезії», 

«Основи інженерної геодезії»); 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації № 71-01-553 від 

23.05.2018р. 

ТВО «На Урок», 

підвищення кваліфікації під час 

інтернет-конференція «Інтернет-

ресурси у навчальному процесі» 

за напрямами «Наскрізні 

навички», «ІКТ». «Предметне 

 



кадастру. навчання», 10 годин, свідоцтво 

№ К27-231061 

ТВО «На Урок», 

підвищення кваліфікації на курсі 

«Інклюзивна освіта: коротко про 

найважливіше», 20 годин, 

свідоцтво № ОК17-231061 від 

06.12.2021р. (Протокол  

педагогічної ради  № 2  від 

08.12.2021  року) 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної 

компетентності викладача. 

Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 

годин, сертифікат №004679, 

від 16.12.2021р. 

ГО «Prometheus», курс 

«Протидія та попередження 

булінгу в закладах освіти», 80 

годин, сертифікат від 

25.05.2022 р. (Протокол  

педагогічної ради  № 7 від 

01.07.2022  року) 

Заклад вищої освіти 

«Подільський державний 

університет», навчально-

науковий центр перепідготовки і 

підвищення кваліфікації з 

дисциплін «Геодезія» та «Основи 

інженерної геодезії», 60 годин, 

свідоцтво СС 22769675/001031-

22 від 18.10. 2022р. 

17 Маркшейдерське 

креслення, 

Практикум з 

Тупікова  

 Наталія  

 Юріївна 

Викладач 1985 р., 

Криворізький ордена 

Трудового Червоного 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

 



маркшейдерської 

справи, 

Гірнича геометрія, 

Вступ до 

спеціальності, 

Маркшейдерська 

документація, 

Маркшейдерські 

роботи при 

рекультивації, 

Зрушення гірських 

порід і земної 

поверхні при 

розробці родовищ 

підземним 

способом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прапора гірничорудний 

інститут ; 

«Маркшейдерська справа»; 

гірничий інженер 

маркшейдер 

підвищення кваліфікації за 

напрямом «Розвиток 

психолого-педагогічної 

компетентності викладача»; 72 

години, посвідчення  СПК 

№02139802/0722-20 від 

14.02.2020р. 

ГО «Платформа 

ОСВІТИ», он-лайн 

конференція  «Інклюзія. Що 

повинен знати вчитель. 

Самоосвіта.», 6 годин, 

сертифікат № 2619641506246 

від 25.09.2021р. 

ТОВ «Академія 

Цифрового розвитку», курс 

«Ефективні рішення GOOGLE 

FOR EDUCATION для 

хмарної взаємодії», 15 годин, 

сертифікат № БС-05072 від 

24.11.2020р. 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної 

компетентності викладача. 

Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 

годин, сертифікат №004608, 

від 16.12.2021р. 

ГО «НППУ», учасник 

Всеукраїнської онлайн 

конференції «Радянсько-

комуністична окупація 

України. Національно-

патріотичне виховання в 



сучасному закладі освіти», 6 

годин, сертифікат 

№4651709335383 від 

01.10.2022р. (Протокол  

педагогічної ради  № 2  від 

09.12.2022  року) 
ТОВ «ПРОМТЕХТРАНС», 

«Використання сучасних методів 

ведення маркшейдерських 

робіт», 120 годин, довідка № 

29/12-22 від 14.12.2022р. 

18 Маркшейдерська 

справа, 

Облік рухомості 

та вилучення 

запасів корисних 

копалин, 

Організація 

маркшейдерських 

робіт, 

Теорія помилок 

вимірювань, 

 

 

Недошитко 

Михайло 

Іванович 

Викладач 1974 р., 

 Криворізький 

гірничо-рудний інститут; 

«Маркшейдерська справа»; 

гірничий інженер-

маркшейдер. 

1994 р., 

 Кам’янець-Подільський 

сільськогосподарський 

інститут, 

«Економіка і організація 

сільськогосподарського 

виробництва»; 

економіст з організації 

сільськогосподарського 

виробництва 

 

Спеціаліст  

вищої  

категорії,  

викладач-методист 

Національний університет  

«Львівська політехніка», 

Навчально-науковий інститут 

права, психології та 

інноваційної освіти. Центр 

інноваційних освітніх 

технологій, курс «Ефективне 

управління закладом освіти в 

умовах змін», 30 годин, 

сертифікат СТ № 

02071010/00766-20 від 

25.03.2020р. 

ТОВ «МСFR-Україна». 

Цифрове видавництво. 

Вебінар «Організація роботи 

школи в умовах карантину: 

нормативні орієнтири», 1 

година, сертифікат від 

08.04.2020р. 

ТОВ «МСFR-Україна». 

Цифрове видавництво. 

Вебінар «Як пройти шлях від 

керівника до лідера: 

напрацьовуємо лідерські 

якості», 1 година, сертифікат 

від 18.09.2020р. 

 



ТОВ «МСFR-Україна». 

Цифрове видавництво. 

Вебінар «Локдаун: початок. 

Що робити кадровику», 1 

година, сертифікат від 

05.01.2021р. 

Державна служба України 

з надзвичайних ситуації, 

підвищення кваліфікації у 

сфері  цивільного захисту, 

навчальний курс за 

обов’язками керівника 

цивільного захисту суб’єкту 

господарювання, 27 годин, 

посвідчення №30/12-2020 від 

16.10.2020р. 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

підвищення кваліфікації за 

напрямом напрямом 

«Розвиток психолого-

педагогічної , інклюзивної  

компетентності  викладача», 

72 години, посвідчення № 

02139802/1097-21 від 

01.02.2021 р. 
ТОВ «Кам’янець-Подільський 

комбінат будівельних 

матеріалів», «Використання 

сучасних технологій при веденні 

маркшейдерських робіт», 90 

годин, довідка № 70 від 

14.12.2022р. 

19 Охорона праці в 

галузі, 

Сучасні 

Кухарук 

Андрій 
Анатолійович 

Викладач 2001 р.,  

Львівський державний 

аграрний університет;  

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

 



геодезично-

маркшейдерські 

прилади та 

інструменти 

«Землевпорядкування та 

кадастр», 

інженер – землевпорядник 

 

2002 р., 

 Львівський державний 

аграрний університет; 

«Землевпорядкування та 

кадастр»; 

магістр землевпорядкування 

та кадастру 

 

2012 р.,  

Подільський аграрно-

технічний університет; 

«Облік і аудит»; 

спеціаліст з обліку і аудиту 

підвищення кваліфікації за 

напрямом «Розвиток 

психолого-педагогічної 

компетентності викладача»; 72 

години, посвідчення  СПК 

№02139802/0704-20 від 

14.02.2020р. 

ТОВ «ДЖАФАР», 

«Особливості практичного 

застосування електронних 

геодезичних приладів і 

матеріалів аерознімання 

території при вивченні 

дисциплін «Геодезія» та 

«Сучасні  маркшейдерсько-

геодезичні прилади»», 120 

годин, довідка №14 від 

30.10.2020 р. 

ГО «Prometheus», курс 

«Захист прав людей з 

інвалідністю», 30 годин, 

сертифікат від 25.01.2021 р. 

Державна служба України з 

надзвичайних ситуації, 

підвищення кваліфікації у 

сфері  цивільного захисту, 

навчальний курс за 

обов’язками посадові особи на 

яких покладені обов’язки 

посадової особи з цивільного 

захисту на суб’єктах 

господарювання, 32 годин, 

посвідчення ВХ №21004844 

від 20.05.2022р. 

20 Основи 

електроніки та 

Денисюк 

Сергій 

Викладач 2014 р., 

 Хмельницький національний 

Спеціаліст  

ІІ  

Хмельницький 

національний університет, 

 



електротехніки Олексійович 

 

університет ; 

«Електромеханіка»; 

бакалавр електромеханіки 

2015 р., 

 Хмельницький національний 

університет ; 

«Електропобутова техніка»; 

магістр електропобутової 

техніки 

2018р. 

Тернопільський 

національний 

економічний університет; 

«Облік і оподаткування», 

Освітня програма 

«Економічна експертиза та 

аудит бізнесу»,магістр. 

 

категорії кафедра машин і машин і 

апаратів електромеханічних і 

енергетичних систем, 

«Використання інтерактивних 

методів навчання на заняттях з 

електротехнічних дисциплін», 

180 годин, довідка №15/20 від 

26.06. 2020 р.  

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної 

компетентності викладача. 

Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 

годин, сертифікат №004573, 

від 16.12.2021р. 

Державне підприємство 

«Подільський експертно-

технічний центр Держпраці», 

перевірка знань з питань 

охорони праці, допуск до 

роботи в електроустановках 

напругою до і вище 1000В, 

посвідчення №19-49Е-5 від 

15.11.2019 р. 

Хмельницький національний 

університет, кафедра машин і 

машин і апаратів 

електромеханічних і 

енергетичних систем, 

«Використання інтерактивних 

методів навчання на заняттях з 

електротехнічних дисциплін», 

120 годин, довідка №36/22 від 

13.12. 2022 р. (З дисциплін 



«Основи електроніки та 

електротехніки», 

«Електротехніка та основи 

електроніки», «Основи 

гідравліки», «Основи 

автоматики») 

21 Вища математика Павлюк 

Олександр 
Миколайович 

Викладач 1998, 

Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

університет,  

«Математика, фізика»; 

вчитель математики , фізики 

2000, 

Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

університет,  

« Педагогіка і методика 

середньої освіти. Фізика»; 

викладач фізики 

 

Вища,  

викладач-методист 

 

2015р,  

Кіровоградський 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира 

Винниченка; 

присуджено 

науковий ступінь 

кандидата 

педагогічних  наук зі 

спеціальності  

«Теорія та методика 

навчання (фізика)», 

наказ МОНУ №690 

від 30.06.2015 р. 

Платформа масових 

відкритих онлайн-курсів 

Prometheus, курс «Наука про 

навчання: Що має знати кожен 

вчитель?» (Колумбійський 

університет, США), 20 годин, 

сертифікат від 02.04.2020 

року. 

Платформа масових 

відкритих онлайн-курсів 

Prometheus, курс 

«Медіаграмотність для 

освітян», 60 годин, сертифікат 

від 03.04.2020 року. 

Платформа масових 

відкритих онлайн-курсів 

Prometheus, курс «Word та 

Excel: інструменти і лайфаки», 

36 годин, сертифікат від 

23.04.2020 року. 

Студія онлайн-освіти 

EdEra, курс «Фізика. 

Механіка», 35 годин. 

сертифікат від 05.04.2020 

року. 

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

фізики; «Навчальний фізичний 

експеримент в умовах 

 



дистанційного навчання»; 120 

годин, довідка №65/20 від 

23.10.2020р.  

ТОВ «Академія 

Цифрового розвитку», курс 

«Цифрові інструменти  

GOOGLE для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти», 

30 годин, сертифікат № 

10GW-013 від 19.10.2021р. 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної 

компетентності викладача. 

Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 

годин, сертифікат №004599, 

від 16.12.2021р. 

Відокремлений структурний 

підрозділ «Кам’янець-

Подільський фаховий коледж 

харчової промисловості 

НУХТ», учасник  методичного 

семінару «Застосування 

технологій дистанційного 

навчання для підвищення 

якості засвоєння студентами 

навчального матеріалу», 3 

години, сертифікат від 

08.02.2022р. (Протокол  

педагогічної ради  № 9  від 

01.07.2022  року)  
Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 



математики, «Використання 

Google-додатків у навчанні 

математики», 60 годин,  

довідка №46/22  від 28.11.2022 

р. 

21 Економіка галузі Тарасенко 

Юлія 

Борисівна 

Викладач 1995 р., 

Київський державний 

економічний університет; 

"Фінанси і кредит"; 

економіст 

Вища Тернопільський 

національний економічний 

університет при участі Школи 

Бізнесу Нурд Університету 

(Норвегія),«Підприємництво», 

500 годин свідоцтво №140/18 

від 23.12.2018 р.  

Подільський державний 

аграрно-технічний 

університет, навчально-

науковий центр 

перепідготовки і підвищення 

кваліфікації з дисципліни 

«Підприємницька діяльність», 

«Основи підприємницької 

діяльності», «Економіка, 

організація та планування 

виробництва», 

«Ціноутворення», 

«Економічна теорія»; обсяг: 

150 годин, свідоцтво СС 

22769675/00623-20 від 

02.07.2020 р. 

ГО «Prometheus», курс 

«Захист прав людей з 

інвалідністю», 30 годин, 

сертифікат від 21.01.2021 р. 

ГО «Prometheus», курс 

«Протидія та попередження 

булінгу в закладах освіти», 80 

годин, сертифікат від 

 



17.05.2022 р. 

(Протокол  педагогічної ради  

№ 9  від 01.07.2022  року) 

2.2. Особи, що працюють за сумісництвом 

 

 


