
Додаток 28 

до Ліцензійних вимог 
Відомості 

про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес 
за спеціальністю  

184 Гірництво  

ОПП «Відкрита розробка корисних копалин» 
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
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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 

державності  

Березна  

Олеся  

Ігорівна 

 

 

Викладач 1999 р., 

Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

університет,  

«Педагогіка і методика 

середньої освіти, історія»; 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

ДВНЗ «Кам‘янець-

Подільський індустріальний 

коледж», сертифікат учасника 

міжнародного форуму 

«Впровадження освітніх 

інновацій для реалізації 

 



вчитель історії і 

правознавства. 

2005 р., 

Кам’янець-Подільський 

державний університет,  

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Історія»; 

магістр педагогічної освіти, 

викладач історії. 

формули успіху 
РОБОТОДАВЕЦЬ+ЗАКЛАД 

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 (з 

дисципліни «Філософія»), 

«Застосування інформаційних 

технологій при викладанні 

філософії», довідка №131, від 

25.05.2019 р. (від 12 .09.2018.) 
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. ( з дисциплін 

«Правознавство») 

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. ( з 

дисципліни «Соціологія») 

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» 

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»;  

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 

 



вчитель фізики, основ 

інформатики, астрономії і 

безпеки життєдіяльності. 

2005 р., 

Кам’янець-Подільський 

державний університет,  

«Педагогіка і методика 

середньої освіти, Фізика»;  

магістр педагогічної освіти, 

викладач фізики 

від 24.09.2020 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. 

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  

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

економіки підприємства; 

«Використання економічних 

ігор у процесі вивчення 

економічної теорії»; довідка 

№127 від 27.12.2017р. 

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, дисципліни:  

«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 

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 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Тернопільський 

державний технічний 

університет ім. Івана Пулюя, 

стажування на кафедрі 

комп‘ютерних наук,  

«Застосування сучасних 

інформаційних технологій при 

викладанні основ 

 



інформатики. 

2007 р., 

Кам'янець-Подільський 

державний університет; 

«Управління навчальними 

закладами»; 

«Керівник підприємства, 

установи та організації (у 

сфері освіти та виробничого 

навчання) 

2020 р., 

Тернопільський 

національний технічний 

університет імені Івана 

Пулюя;  

«Комп’ютерні науки»; 

 ступінь вищої освіти 

«магістр» 

програмування» довідка № 2/ 

28- 3088 від 06.11.2017 р. 

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-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», 

Спеціаліст  

вищої  

категорії,  

старший викладач 

ДСНС України, 

Інститут державного 

управління у сфері цивільного 

захисту , підвищення 

кваліфікації з навчальної 

 



інженер-механік 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»;  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.(дисципліна «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. (дисципліна «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 

(англійська) 

Яремаченко 

Світлана 

Володимирівна 

Викладач 2001, 

Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний  

університет; 

 «Українська мова і 

література та англійська 

мова і література»; 

вчитель української  мови і  

літератури та зарубіжної 

літератури 

 

2004, 

Кам’янець-Подільський 

державний університет; 

 «Педагогіка і методика 

середньої освіти. Мова та 

література (англійська)»; 

викладач англійської мови 

 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

англійської мови, довідка №90, 

від 21.11.2018р. 

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) 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Інтерактивні 

компоненти навчання 

англійської мови підлітків», 1 

година, cертифікат № DE-30-

03042020-від 3.04.2020  

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Ефективні 

 



методи досягнення кращих 

результатів при вивченні 

англійськоі мови дорослими 

слухачами», 1 година, 

cертифікат № DE-30-17042020-

0721 від 17.04.2020 

 ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Інтеграція 

лексики та граматики в 

захоплюючому відео форматі з 

курсом GoGetter (Pearson)», 1 

година, cертифікат № DE-30-

21042020-1053 від 21.04.2020 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Інтеграція 

лексики та граматики в 

захоплюючому відео форматі з 

курсом GoGetter (Pearson)», 1 

година, cертифікат № DE-30-

22042020-0066від 22.04.2020 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Використання 

functional language та відео 

контенгу для виведення учнів 

на якісно новий рівень 

продукування мови», 1 година, 

cертифікат № DE-30-27042020-

0020від 27.04.2020 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг  

«Використання functional 

language та відео контенгу для 

виведення учнів на якісно 

новий рівень продукування 

мови», 1 година, cертифікат № 

DE-30-28042020-0795від 



28.04.2020 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Інтеграція 

відео-контенгу в урок та 

проектне навчання з курсом 

GoGetter», 1 година, 

cертифікат № DE-30-28042020-

0049 від 28.04.2020 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Виклик чи 

задоволення? Організація 

змішаного навчання в середніх 

класах з курсом 

GoGetter(Pearson)», 1 година, 

cертифікат № DE-30-29042020-

001042від 29.04.2020 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Виклик чи 

задоволення ? Організація 

змішаного навчання в середніх 

класах з курсом 

GoGetter(Pearson)», 1 година, 

cертифікат № DE-30-30042020-

0558 від 30.04.2020 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Різноманіття 

акцентів англійськоі мови – з 

чого почати роботу в класі?», 1 

година, cертифікат № DE-30-

04052020-0287 від 04.05.2020 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Мистецтво 

ведення дискусії англійською – 

для іспитів та реального 

життя», 1 година, cертифікат 

№ DE-30-05.052020-0248 від 



05.05.2020 

 ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Вільне 

володіння мовою розмовною 

мовою: продукт чи процес?», 1 

година, cертифікат № DE-30-

05052020-1002 від 05.05.2020  

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Використання 

сучасних автентичних ресурсів 

для якісного розвитку навичок 

комунікації», 1 година, 

cертифікат № DE-30-14052020-

0820 від 14.05.2020 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Інтерактивні 

компоненти підручників 

Pearson, що полегшують життя 

вчителя», 1 година, cертифікат 

№ DE-30-14052020-0493 від 

14.05.2020 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Працюємо на 

результат та мотивуємо учнів з 

універсальним курсом- Next 

Move», 1 година, cертифікат № 

DE-30-20052020-0574 від 

20.05.2020 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Зустрічайте 

Focus second edition: 

найкращий екзаменаційно-

орієнтований підручник для 

учнів старшоі школи», 1 

година, cертифікат № DE-30-

21052020-0242 від 21.05.2020 



ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Дізнайтеся як 

максимально використати 

потенціал High Note, щоб не 

тільки навчити учнів мові, а й 

підготувати старшокласників 

до екзаменів та дорослого 

життя», 1 година, cертифікат 

№ DE-30-22052020-0140 від 

22.05.2020 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Зустрічайте 

Focus second edition: 

найкращий екзаменаційно-

орієнтований підручник для 

учнів старшої школи», 1 

година, cертифікат № DE-30-

22052020-0535 від 22.05.2020 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Academic 

discussions: encouraging our 

students to speak with confidence 

and clarity», 2 години, 

cертифікат № DE-34-

0110202016-2865 від 

01.10.2020(Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «MyEnglishLab 

– ефективний інструмент 

змішаного навчання : як 

розпочати?», 2 години, 

cертифікат № DE-33-

2210202013-2865 від 

22.10.2020(Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 



18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education 

онлайн тренінг «MyEnglishLab 

– ефективний інструмент 

змішаного навчання : як 

розпочати», 2 години, 

cертифікат № DE-33-

0110202017-2865 від 

20.10.2020(Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «MyEnglishLab 

– ефективний інструмент 

змішаного навчання : як 

розпочати», 2 години, 

cертифікат № DE-33-

1910202011-2865 від 

22.10.2020(Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «MyEnglishLab 

– ефективний інструмент 

змішаного навчання : як 

розпочати», 2 години, 

cертифікат № DE-33-

2710202015-2865 від 

22.10.2020(Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Сучасний 

інструментарій вчителя 

англійської мови в початкових 

класах: робота в класах та 

вдома», 2 години,cертифікат № 



DE-33-0511202017-2865 від 

05.11.2020 (Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Сучасний 

інструментарій вчителя 

англійської мови в початкових 

класах: робота в класах та 

вдома», 2 години, cертифікат 

№ DE-33-311202015-2865 від 

03.11.2020(Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Teaching 

grammar online to adult 

learners», 2 години, cертифікат 

№ DE-34-2611202016-2865 від 

26.11.2020(Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 
ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Ефективне 

використання онлайн- 

платформи MyEnglishLab для 

дистанційного навчання», 2 

години,cертифікат № DE-33-

2711202017-2865 від 

27.11.2020(Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг  «Teaching the 

teachers : different approaches to 

improve teachers expertise», 2 

години, cертифікат № DE-34-



2511202016-2865 від 

25.11.2020(Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Teaching the 

teachers : different approaches to 

improve teachers expertise», 2 

години, cертифікат № DE-34-

0312202011-2865 від 

03.12.2020(Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Онлайн- 

інструменти та ресурси 

вчителя англійської для 

ефективної організації 

навчання в онлайн-форматі », 2 

години, cертифікат № DE-33-

1012202017-2865 від 

10.12.2020(Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Урок-Свято: 

Створюємо мотивуючий 

навчальний контент 

переднорічних уроків за 

допомогою автентичних відео-

ресурсів», 2 години, 

cертифікат № DE-33-

151220202017-2865 від 

15.12.2020(Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education»  



тренінг «Ефективне 

використання онлайн 

платформи MyEnglishLab для 

дистанційного навчання», 2 

години, cертифікат № DE-40-

2701202115-2865 від 

27.01.2021(Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «MyEnglishLab 

–ефективний інструмент 

змішаного навчання: як 

розпочати», 2 години, 

cертифікат № DE-40-

2801202111-2865 від 

28.01.2021(Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг   

«Використання усього 

потенціалу елемента гри під 

час підготовки доЗНО», 2 

години, cертифікат № DE-40-

2701202117-2865 від 

27.01.2021(Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education», 

тренінг  «Використання 

потенціалу елемента гри під 

час підготовки до ЗНО», 2 

години, cертифікат № DE_40-

0202202115-2865 від 

02.02.2021(Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 



18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education» 

тренінг  «Інтеграція елементів 

екзаменаційної підготовки до 

ЗНО з англійської в навчальну 

програму зазделегіть», 2 

години, cертифікат № DE-40-

21012021-2865 від 21.01.2021 
(Протокол  педагогічної ради  

№ 8  від 18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education» 

тренінг  «Інтеграція елементів 

екзаменаційної підготовки до 

ЗНО з англійської в навчальну 

програму зазделегіть», 2 

години, cертифікат № DE-40-

1102202117-2865 від 

11.02.2021(Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education» 

тренінг  «Cтратегічні 

інвестиції у власний 

професійний розвиток: 

Програма професійного 

розвитку вчителя англійської 

мови PROTEACH від Dinternal 

Education», 2 години, 

cертифікат № DE-40-

0102202118-2865 від 

01.02.2021(Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education» 

тренінг  «Розвиток впевненості 

учня для успішного складання 

ЗНО з англійської», 2 години, 



cертифікат № DE-40-

1502202117-2865 від 

15.02.2021(Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education» 

тренінг  «Адаптація  

традиційного (офлайн) уроку 

англійської в онлайн формат», 

2 години, cертифікат № DE-40-

0203202117-2865 від 

02.03.2021 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Переваги 

змішаного навчання  з 

використанням онлайн 

платформи MyEnglishLab», 2 

години, cертифікат № DE-40-

0402202111-2865 від 

04.02.2021(Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «ЄВІ частина 

«Читання»: алгоритм роботи з 

завданнями множинного 

вибору», 2 години, cертифікат 

№ DE-40-1002202116-2865 від 

10.02.2021(Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Інтеграція 

елементів екзаменаційної 

підготовки до ЗНО з 

англійської в навчальну 

програму  заздалегідь», 2 



години, cертифікат № DE-40-

1102202117-2865 від 

11.02.2021(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 №004618, 

від 16.12.2021р. 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Огляд 

сучасних інструментів для 

якісного викладання загальної 

англійської дорослій аудиторії 

з курсом ROADMAP», 2 

години, cертифікат № DE-45-

1310202218-2865 від 

13.10.2022(Протокол  

педагогічної ради  № 2  від 

09.12.2022  року) 

ТОВ «Dinternal Education» 

онлайн тренінг «Інтенсивна 

підготовка до іспитів з 

англійської мови  в старших 

класах з курсом Formula», 2 

години, cертифікат № DE-45-

2010202218-2865 від 

20.10.2022 (Протокол  

педагогічної ради  № 2  від 

09.12.2022  року) 

11 Іноземна мова за 

професійним 

Криворучко 

Наталія  

Викладач 

 

1992, 

Кам’янець-Подільський 

Спеціаліст  

вищої  

Кам'янець – Подільський 

національний університет 

 



спрямуванням 

(англійська) 

Леонідівна державний педагогічний 

інститут ім. В.П. 

Затонського; 

 «Російська мова і література 

та іноземна мова»; 

вчитель російської мови і 

літератури та німецької мови 

категорії 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 

Викладач 

 

1986р., 

Кам’янець-Подільський 

Спеціаліст  

вищої  

ДВНЗ «Кам‘янець-

Подільський індустріальний 

 



Володимирівна державний педагогічний 

інститут ім. В.П. 

Затонського; 

«Фізичне виховання»; 

вчитель фізичного виховання 

категорії,  

старший викладач 

 

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», довідка № 45/21 від 

27.04.2021 р. (120 годин) 

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) 

ВСП «Кам’янець-

Подільський фаховий коледж 

ЗВО «Подільський державний 

університет»», 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 

22.09.2021р. (Протокол  

педагогічної ради  № 2  від 

09.12.2022  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 

Іллівна 

Викладач 1999 р., 

 Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

університет, 

 «Початкове навчання, 

педагогіка і методика 

Спеціаліст  

вищої  

категорії,  

викладач-методист 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

екології, «Підвищення 

мотивації навчання і розвитку 

пізнавального інтересу до 

 



середньої освіти, біологія»; 

2002 р.,  

Кам’янець-Подільський 

державний  університет, 

 «Педагогіка і методика 

середньої освіти. Біологія»,  

викладач біології 

 

екології» 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 Геологія, 

Інженерна 

геологія, 

гідрогеологія та 

осушення 

родовищ 

Ліньков Євген 

Федорович 

Викладач 1976 р., 

Дніпропетровський ордена 

Трудового Червоного 

Прапора гірничий інститут 

ім. Артема; 

«Геологічна зйомка, пошуки 

та розвідка родовищ 

корисних копалин»; 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Кам‘янець-Подільське 

акціонерне товариство 

«Гіпсовик», «Особливості 

практичного застосування 

електронних технологій при 

виконанні практичних робіт», 

довідка №97 від 14.02.2020 

року, 120 годин, («Геологія», 

 



гірничий інженер-геолог «Інженерна геологія і 

гідрогеологія», «Технологія 

обробки каменю») 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

підвищення кваліфікації за  

напрямом «Розвиток 

психолого-педагогічної , 

інклюзивної  компетентності  

викладача»,  72 години, 

посвідчення № 02139802/1091-

21 від 01.02.2021 р. 

15 Технічна механіка, 

Інженерна графіка, 

Матеріалознавство 

Маєвський 

Руслан 

Петрович 

Викладач 1982 

Кам’янець-Подільський 

сільськогосподарський 

інститут,  

«Механізація сільського  

господарства»; 

інженер-механік 

 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Платформа масових 

відкритих онлайн-курсів 

Prometheus, курс «Критичне 

мислення для освітян», 30 

годин, сертифікат від 

03.10.2020 року 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

підвищення кваліфікації за 

категорією «Вчителі предмета 

«Захист України»»; «Тактична 

підготовка»;  свідоцтво № 

02139802/2585-21 від 

26.03.2021р. 

Хмельницький 

національний університет, 

кафедра архітектури та  

містобудування, 

«Використання інтерактивних 

методів навчання на заняттях з 

електротехнічних дисциплін», 

120 годин, довідка №02/21 від 

 



10.11. 2021 р. («Технічна 

механіка», «Електропобутова 

техніка»,  «Інженерна 

графіка», «Матеріалознавство і 

обробка металів», «Основи 

гідравліки»). 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної 

компетентності викладача. 

Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 

годин, сертифікат №004588, 

від 16.12.2021 р.  
ГО «Prometheus», курс 

«Медіаграмотність для 

освітян», 60 годин, сертифікат 

від 14.12.2022 р. 

16 Охорона праці , 

Кар'єрні машини 

та комплекси, 

Практикум з 

гірничо-кар'єрних 

машин, 

Збагачення 

корисних копалин, 

Надрокористуванн

я при відкритих 

гірничих роботах, 

Технологія 

розробки 

нерудних родовищ 

 

Костишин 

Надія 

Михайлівна 

Викладач 2002 р., 

Київський політехнічний 

інститут; 

«Розробка родовищ 

корисних копалин»; 

гірничий інженер 

 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

підвищення кваліфікації за 

напрямом «Розвиток 

психолого-педагогічної 

компетентності викладача»; 72 

години, посвідчення  СПК 

№02139802/0700-20 від 

14.02.2020р. 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної 

компетентності викладача. 

Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 

 



годин, сертифікат №004582, 

від 16.12.2021р. 

Державне підприємство 

«Подільський експертно-

технічний центр Держпраці», 

перевірка знань з питань 

охорони праці, 30 годин, 

посвідчення №21-72-12 від 

22.12.2021 р. 

ПАТ «Рафалівський кар’єр», 

стажування з дисциплін 

«Охорона праці», «Збагачення 

корисних копалин», 

«Технологія розробки 

нерудних корисних копалин», 

«Відкриті гірничі роботи»,  150 

годин, довідка № 1407 від 

15.12.2021р. (Протокол  

педагогічної ради  № 4  від 

26.01.2022  року)  
ТОВ «ПРОМТЕХТРАНС», 

стажування з дисциплін «Кар’єрні 

машини та комплекси», 

«Надрокористування при 

вікритих гірничих роботах», 

«Практикум з гірничо-кар’єрних 

машин», «Використання досвіду 

сучасних методів ведення 

гірничих робіт та застосування 

його при викладанні гірничих 

дисциплін», 120 годин, довідка № 

28/12-22 від 14.12.2022р. 

17 Гірнича справа, 

Кар'єрний 

транспорт, 

Гірнича інженерна 

графіка 

Горішна 

Ольга 

Василівна 

Викладач 2000 р., 

Національна гірнича 

академія України; 

«Відкриті гірничі роботи»; 

гірничий інженер 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

підвищення кваліфікації за 

напрямом «Розвиток 

 



2020р. 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування; 

кваліфікація:ступінь вищої 

освіти бакалавр,  

спеціальність «Науки про 

Землю», освітня програма 

«Геологія», професійна 

кваліфікація «Технік-геолог» 

В20 № 173805 

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) 
18 Електротехніка та 

основи 

електроніки, 

Основи 

автоматики, 

Основи гідравліки 

Денисюк 

Сергій 

Олексійович 

Викладач 2014 р., 

 Хмельницький національний 

університет ; 

«Електромеханіка»; 

бакалавр електромеханіки 

2015 р., 

Спеціаліст  

ІІ  

категорії  

Хмельницький 

національний університет, 

кафедра машин і машин і 

апаратів електромеханічних і 

енергетичних систем, 

«Використання інтерактивних 

 



 Хмельницький національний 

університет ; 

«Електропобутова техніка»; 

магістр електропобутової 

техніки 

2018р. 

Тернопільський 

національний 

економічний університет; 

«Облік і оподаткування», 

Освітня програма 

«Економічна експертиза та 

аудит бізнесу»,магістр. 

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. 

Державна служба України з 

надзвичайних ситуації, 

підвищення кваліфікації у 

сфері  цивільного захисту, 

навчальний курс за 

обов’язками особи, які 

очолюють об’єктові 

формування цивільного 

захисту, утворені суб’єктами 

господарювання: 

пожежогасіння, 18 годин, 

посвідчення ВХ №21003103 

від 01.06.2021р. 

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») 

19 Електропривод та 

електропостачання 

гірничих 

підприємств 

Мазур 

Віктор 

Анатолійович 

Викладач 1987 р., 

Київський політехнічний 

інститут; 

«Електричні машини»; 

інженер-електромеханік 

 

Спеціаліст  

вищої  

категорії,  

викладач-методист,  

 

27.11.2015 р., 

Харківський 

національний 

технічний 

університет 

сільського 

господарства імені 

Петра Василенка, 

захист дисертації на 

тему: 

«Радіоімпульсна 

електромагнітна 

технологія і 

електронні системи 

лікування тварин», 

присуджено 

Участь у XI Міжнародній 

науково-практичній інтернет-

конференції «Сучасний рух 

науки», тема «Визначення 

параметрів радіо імпульсного 

генератора для лікування 

маститу у свиней 

електромагнітними хвилями 

міліметрового діапазону», 

Міжнародний електронний 

науково-практичний журнал 

«WayScince», м. Дніпро, 8-9 

жовтня 2020р. 

Хмельницький 

національний університет, 

кафедра машин і машин і 

апаратів електромеханічних і 

енергетичних систем, 

«Використання інтерактивних 

методів навчання на заняттях з 

електротехнічних дисциплін», 

 



науковий ступінь 

кандидата технічних 

наук. 

90 годин, довідка №27/20 від 

02.11. 2020 р. 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної 

компетентності викладача. 

Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 

годин, сертифікат №004589, 

від 16.12.2021р. 

ТОВ «ПРОМТЕХНТРАНС», 

стажування з дисциплін 

«Електропостачання та 

електропривод», 

«Електропривод та 

електропостачання гірничих 

підприємств», 60 годин, 

довідка №361 від 05.11. 2021р. 

(Протокол  педагогічної ради  

№ 4  від 26.01.2022  року) 

20 Економіка, 

організація та 

планування 

виробництва 

Крилова 

Тетяна 

Валеріївна 

Викладач 2004, 

Тернопільська академія 

народного господарства,  

«Фінанси»; 

магістр з фінансів 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Кам’янець-Подільський 

національний університет 

імені Івана Огієнка, кафедра 

економіки підприємства, 

«Впровадження інтерактивних 

технологій на заняттях з 

економічних дисциплін», 

довідка №  31/19 від 10.06.2019 

р.  

 Подільський державний 

аграрно-технічний університет, 

кафедра фінансів, банківської 

справи і страхування з 

дисципліни «Гроші і кредит», 

кафедра інформаційних 

 



технологій з дисципліни 

«Електронна комерція», 

«Статистика», кафедра 

економіки, підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності 

з дисципліни «Економічна 

теорія», свідоцтво про 

підвищення кваліфікації  СС 

22769675/000346-19 від 

18.06.2019р. 

Подільський державний 

аграрно-технічний університет, 

навчально-науковий центр 

передпідготовки і підвищення 

кваліфікації, дисципліни: 

«Статистика», «Економіка 

підприємства», «Казначейська 

справа», «Податкова система»; 

обсяг: 150 годин, свідоцтво СС 

22769675/00621-20 від 

02.07.2020 р. 

ГО «Prometheus», курс 

«Захист прав людей з 

інвалідністю», 30 годин, 

сертифікат від 21.01.2021 р. 

ГО «Prometheus», курс 

«Навчаймось вчитись. Потужні 

розумові інструменти для 

опанування складних 

предметів», 30 годин, 

сертифікат від 18.01.2021 р. 

ГО «Prometheus», курс 

«КОРОНАВІРУСНА 

ІНФЕКЦІЯ: ФАКТИ ПРОТИ 

ПАНІКИ», 8 годин, сертифікат 

від 18.01.2021 р. 



ГО «Prometheus», курс 

«Економіка на кожен день» 

сертифікат від 21.12.2020 р.  

ГО «Prometheus», курс 

«Підприємництво. Власна 

справа в Україні» сертифікат 

від 21.12.2020 р.  

ГО «Prometheus», курс 

«Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників: нові 

вимоги і можливості», 15 

годин,  сертифікат від 

13.12.2021 р. (Протокол  

педагогічної ради  № 4  від 

26.01.2022  року) 

Громадська спілка «Спілка 

автоматизаторів бізнесу», 

учасник V Всеукраїнської 

науково- практичної 

конференції «Нові 

інформаційні технології 

управління бізнесом», 8 годин, 

свідоцтво №16022022174 від 

16.02.2022р. (Протокол  

педагогічної ради  № 9  від 

01.07.2022  року) 

ГО «Prometheus», курс 

«Протидія та попередження 

булінгу в закладах освіти», 80 

годин, сертифікат від 

22.02.2022 р. 

(Протокол  педагогічної ради  

№ 9  від 01.07.2022  року) 

21 Вступ до 

спеціальності, 

Буровибухові 

Чередніченко 

Валерій 
Володимирович 

Викладач 1971 р., 

 Комунарський 

гірничометалургійний 

Спеціаліст  

вищої  

категорії,  

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

 



роботи, 

Гірнича механіка, 

Аєрологія кар'єрів 

 

 інститут; 

«Технологія і комплексна 

механізація підземної 

розробки родовищ корисних 

копалин»; 

гірничий інженер 

 

викладач-методист «Формування професійних 

компетентностей студентів під 

час виконання курсового 

проекту з дисципліни 

«Проектування буро 

вибухових робіт»», 72 години, 

посвідчення про підвищення 

кваліфікації  № 02139802/0828-

18 від 02.03.2018р. 

ДВНЗ «Кам‘янець-

Подільський індустріальний 

коледж», сертифікат учасника 

міжнародного форуму 

«Впровадження освітніх 

інновацій для реалізації 

формули успіху 
РОБОТОДАВЕЦЬ+ЗАКЛАД 

ОСВІТИ=КВАЛІФІКОВАНИЙ 

ФАХІВЕЦЬ», 10 годин, 23-24 

січня 2020 року 

Національний технічний 

університет 

«Дніпропетровська 

політехніка», кафедра 

відкритих гірничих робіт, 

участь у он-лайн проекті 

«Управління рекультивацією 

та переробкою», (20.11.2020-

11.12.2020), довідка №10 від 

11.01.2021р. 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної 

компетентності викладача. 

Організація інклюзивного 

навчання у закладі освіти», 10 



годин, сертифікат №004613, 

від 16.12.2021р. 

ПрАТ «Подільські товтри»,  

«Методика використання 

сучасних технологій ведення 

гірничих робіт при викладанні 

гірничих спецдисциплін»,120 

годин, довідка №472/1 від 

06.10.2022р. 

22 Менеджмент і 

маркетинг 

Бурлюк 

Марина 

Миколаївна 

Викладач 1986, 

Кам’янець-Подільський 

сільськогосподарський 

інститут,  

«Економіка і організація 

сільського господарства»; 

економіст-організатор 

сільськогосподарського 

виробництва. 

2006 р., 

Подільський аграрно-

технічний університет,  

«Менеджмент організацій»; 

магістр з менеджменту 

Спеціаліст  

вищої  

категорії, 

 викладач-методист 

Хмельницька гуманітарно-

педагогічна академія, кафедра 

менеджменту освіти, 

«Системне підвищення якості 

освіти на інноваційній основі», 

180 годин,  посвідчення 

№63/19 від 27.12.2019 року.  

Сертифікат №332 

учасника міжвузівської 

науково-практичної 

конференції «Інноваційні 

підходи до організації 

освітнього процесу у закладах 

вищої освіти», 12 годин, 5-6 

грудня 2019 року. 

Подільський державний 

аграрно-технічний університет, 

навчально-науковий центр 

передпідготовки і підвищення 

кваліфікації, дисципліни: 

 «Бюджетна (податкова) 

система», «Менеджмент та 

маркетинг», «Гроші та 

кредит», «Автоматизація 

обліку та фінансової 

звітності», «Біржова 

діяльність»; обсяг: 150 год, 

 



свідоцтво СС 22769675/00618-

20 від 02.07.2020 р. 

ГО «Prometheus», курс 

«Захист прав людей з 

інвалідністю», 30 годин, 

сертифікат від 20.01.2021 р. 

Приватне підприємство 

виробничо-комерційна фірма 

«Готельний комплекс 

«Клеопатра»», довідка № 218 

від 03.08. 2021р.,(як керівник 

практики) 

ГО «Prometheus», курс 

«Протидія та попередження 

булінгу в закладах освіти», 80 

годин, сертифікат від 

30.05.2022 р.(Протокол  

педагогічної ради  № 9  від 

01.07.2022  року) 

23 Основи 

стандартизації і 

метрології 

Хімяк Олена 

Миколаївна 

Викладач 2002 р, 

Житомирський 

інженерно-технологічний 

інститут; 

«Розробка родовищ 

корисних копалин»; 

гірничий інженер 

2009 р., 

Житомирський державний 

технологічний університет; 

«Розробка родовищ 

корисних копалин»; 

магістр з гірництва, гірничий 

інженер 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

«Формування фахових 

компетентностей студентів під 

час виконання курсових 

проектів з дисципліни 

«Технологія обробки 

природного каменю»», 72 

години, посвідчення про 

підвищення кваліфікації  № 

02139802/0827-18 від 

02.03.2018р. 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Подільський камінь», 

«Комплексне і раціональне 

 



використання відходів 

каменю» ( стажування з 

дисциплін «Обладнання для 

обробки каменю», «Технологія 

обробки каменю», 

«Комплексне використання 

відходів каменю»,  

«Стандартизація та 

метрологія»), довідка № 358/1 

від 28.12.2019р. 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Бурдяківський спецкар‘єр», 

«Технологія переробки 

вапняків», стажування з 

дисциплін «Технологія 

розробки родовищ стінового 

каменю та блоків», 

«Технології»,  «Стандартизація 

та метрологія», 120 годин, 

довідка № 138/1 від 

26.10.2019р. 
 ПП «КВАНТА-ЛЧ» 

Катеринівське родовище 

лабрадоритів Житомирської 

області смт. Хорошів, довідка 

№38 від 21 січня 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 №004610, 



від 16.12.2021р. 
ГО «РУХ ОСВІТА», 

«Цькування в українській 

освіті. Питання та рішення.», 6 

годин, сертифікат 

№733605676794 від 18.12.2022 

р. 

24 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 

 

Спеціаліст  

вищої  

категорії,  

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  № 

7  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. 

25 Маркшейдерська 

справа 

 

Тупікова  

 Наталія  

 Юріївна 

Викладач 

 

1985 р., 

Криворізький ордена 

Трудового Червоного 

Прапора гірничорудний 

інститут ; 

«Маркшейдерська справа»; 

гірничий інженер 

маркшейдер 

Спеціаліст  

вищої  

категорії 

Хмельницький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

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», 

стажування з дисциплін 

«Використання сучасних методів 

ведення маркшейдерських робіт», 

120 годин, довідка № 29/12-22 від 

14.12.2022р. 

2.2. Особи, що працюють за сумісництвом 

 

 


