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Загальні відомості про членів циклової комісії 

філологічних дисциплін 
Прізвище, ім'я, по 

батькові 

педагогічного 

працівника 

 

Категорія, 

педагогічне 

звання 

дата атестації 

Педагогічний 

стаж 

(станом на 

01.09.2022) 

Найменування закладу, який 

закінчив педагогічний працівник 

(рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з документом 

про вищу освіту) 

Відомості про підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника (найменування закладу, 

вид документа, тема, дата видачі, кількість 

навчальних кредитів (годин)) 

1. Ярема 

Наталія Михайлівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

2022 

 

 

 

27-10-29 2000 р., 

 Кам’янець-Подільський державний 

педагогічний університет 

 «Педагогіка і методика середньої 

освіти, українська мова і 

література»; 

вчитель української мови і 

літератури та зарубіжної. 

літератури 

 

2006, 

Кам’янець-Подільський державний 

університет  

«Педагогіка і методика середньої 

освіти, українська мова і 

література»; 

 магістр педагогічної освіти, 

викладач української мови і 

літератури. 

 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра 

туризму і готельно-ресторанної справи, 

«Використання електронних лекцій та 

презентації на заняттях з культурології», довідка 

№46 від 24.05.2018р. 

 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.(Протокол  педагогічної ради  

№ 3  від 29.01.2020  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. (Протокол  

педагогічної ради  № 2  від 08.12.2021  року) 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, підвищення кваліфікації за 

категорією «Вчителі української мови та 

літератури» на тему «Впровадження 

інтерактивних технологій», 36 годин, свідоцтво 

№02139802/6419-21 від 10.12.2021р. 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 



педагогічної освіти, семінар «Розвиток 

інклюзивної компетентності викладача. 

Організація інклюзивного навчання у закладі 

освіти», 10 годин, сертифікат №004617, від 

16.12.2021р. 

Cтудія онлайн-освіти EdEra та ГС «Освіторія», 

курс «Лайфаки з української мови» (30 годин), 

сертифікат виданий 20.02.2021(Протокол  

педагогічної ради  № 9  від 27.05.2021  року). 

Кам’янець-Подільський фаховий коледж 

індустрії, бізнесу та інформаційних технологій, 

методичний семінар «Використання 

інтерактивних технологій при викладанні 

філологічних дисциплін під час дистанційного 

навчання», 10 годин, сертифікат 

№00284049/0001-22  від 19.10.2022р.(Протокол  

педагогічної ради  № 2  від 12.12.2022  року) 
2. Боднар 

Світлана Василівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

2019 

 

 

. 

 

26-03-08 1995 р.,  

Кам’янець-Подільський державний 

педагогічний інститут  

ім. Затонського,  

«Українська мова і література»; 

вчитель української мови і 

літератури. 

 

2006 р., 

Кам’янець-Подільський державний 

університет,  

«Педагогіка і методика середньої 

освіти. Українська мова і 

література»; 

магістр педагогічної освіти, 

викладач української мови і 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 

кафедра менеджменту освіти, «Визначення та 

добір ключових компетентностей в освіті», 

посвідчення №50/19 від 27.12.2019 року. (180 

годин) 

Сертифікат №351 учасника міжвузівської 

науково-практичної конференції «Інноваційні 

підходи до організації освітнього процесу у 

закладах вищої освіти» (12 годин) 5-6 грудня 

2019 року. 

Платформа масових відкритих онлайн-курсів 

Prometheus, курс «Критичне мислення для 

освітян», 30 годин, сертифікат від 04.12.2020 

року. 

ДВНЗ «Кам’янець-Подільський індустріальний 

коледж», семінар «Особливості організації 



літератури 

 

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) 

Cтудія онлайн-освіти EdEra та ГС «Освіторія», 

курс «Лайфаки з української мови» (30 годин), 

сертифікат виданий 19.12.2021(Протокол  

педагогічної ради  № 4  від 26.01.2022  року). 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, підвищення кваліфікації за 

категорією «Вчителі української мови та 

літератури» на тему «Особливості використання 

інтерактивних методів навчання», 36 годин, 

свідоцтво №02139802/6398-21 від 10.12.2021р. 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар «Розвиток 

інклюзивної компетентності викладача. 

Організація інклюзивного навчання у закладі 

освіти», 10 годин, сертифікат №004566, від 

16.12.2021р. 

Державна служба якості освіти України. 

Державна освітня установа «Навчально-

методичний центр з питань якості освіти». 

Онлайн-семінар для підготовки працівників  

(внутрішньо корпоративних експертів), 

відповідальних  за підготовку до акредитаційної 

експертизи закладів фахової передвищої освіти, 

30 годин, сертифікат №185 від 14.01.2022р. 
Державна служба України з надзвичайних 

ситуації, підвищення кваліфікації у сфері  

цивільного захисту, навчальний курс за 

обов’язками «Заступник керівника ЗВО 

функціональні обов’язки якого пов’язані із 



забезпеченням цивільного захисту», 27 годин, 

посвідчення ВХ №21005919 від 13.10.2022р. 

3. Беркута 

Світлана Вікторівна 

 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2021 

29-11-25 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. 

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. 

ТОВ «Всеосвіта», вебінар «інноваційні методи та 

прийоми формування інформаційно-

комунікаційної компетентності учнів», 2 години, 

сертифікат № JG384514 від 19.12.2022 р.  

4. Радюк 

Алла 

Анатоліївна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2021 

29-00-00 1999 р.,  

Кам’янець-Подільський державний 

педагогічний університет 

 ім. І.Огієнка,  

«Педагогіка і методика середньої 

освіти, українська мова та 

література», 

 вчитель української мови і 

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 



літератури та зарубіжної літератури 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. 

Кам’янець-Подільський фаховий коледж 

індустрії, бізнесу та інформаційних технологій, 

методичний семінар «Використання 

інтерактивних технологій при викладанні 

філологічних дисциплін під час дистанційного 

навчання», 2 години, сертифікат 



№00284049/0003-22  від 19.10.2022 р.(Протокол  

педагогічної ради  № 2  від 12.12.2022  року) 

5. Вишинська 

Ольга 

Анатоліївна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2022 

14-10-00 2006 р.,  

Кам’янець-Подільський державний 

університет, 

«Педагогіка і методика середньої 

освіти. Українська мова і 

література»; 

вчитель української мови і 

літератури та зарубіжної літератури 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка ,  

кафедра германських мов і зарубіжної літератури, 

«Мотивація в навчанні зарубіжної літератури: 

інструменти, прийоми та принципи» (з 

дисципліни «Зарубіжна література»), довідка 

№63/20, від 12.10.2020р. 

 Хмельницький національний університет, 

кафедра слов’янської філології, «Використання 

інтерактивних методів навчання на заняттях з 

української мови у ЗФПО», 60 годин, довідка 

№12/21 від 18.11. 2021 р.  

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар «Розвиток 

інклюзивної компетентності викладача. 

Організація інклюзивного навчання у закладі 

освіти», 2 годин, сертифікат №004567, від 

16.12.2021р. 

Кам’янець-Подільський фаховий коледж 

індустрії, бізнесу та інформаційних технологій, 

методичний семінар «Використання 

інтерактивних технологій при викладанні 

філологічних дисциплін під час дистанційного 

навчання», 2 години, сертифікат 

№00284049/0004-22  від 19.10.2022 р.(Протокол  

педагогічної ради  № 2  від 12.12.2022  року) 
6. Корнійчук 

Тетяна 

Віталіївна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2016 

(декретна 

12-00-00 2008 р.,  

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені 

Івана Огієнка, 

 «Українська мова та література» 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра 

української мови, довідка №22/18 від 17.04.2018р. 

(з дисципліни «Українська мова»); кафедра 

германських мов і зарубіжної літератури, довідка 



відпустка) вчитель української мови і 

літератури та зарубіжної літератури 

2009 р,  

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені 

Івана Огієнка,  

«Педагогіка і методика середньої 

освіти. Українська мова і 

література»; 

магістр педагогічної освіти, 

викладач української мови і 

літератури 

 

2013р,  

Тернопільський національний 

педагогічний університет імені 

Володимира Гнатюка,  

«Українська література», 

 кандидат філологічних наук 

№32 від 11.09.2018 р.(з дисципліни «Зарубіжна 

література»)  та кафедра української літератури та 

компаративістики, довідка №23 від 17.04.2018 

р.(з дисципліни «Українська література») 

 

 

7. Трачук 

Юлія 

Вікторівна 

Спеціаліст 

 І 

 категорії, 

2020 

10-00-00 2011 р., 

 Кам’янець-Подільський 

національний університет імені 

Івана Огієнка, 

 «Українська мова та література»; 

вчитель української . мови і 

літератури, зарубіжної літератури 

та англійської мови 

2012 р., 

Кам’янець-Подільський 

національний університет ім. 

І.Огієнка,  

 «Педагогіка і методика середньої 

освіти. Українська мова та 

Міжнародна громадська організація «Молодь на 

роздоріжжі», тренінг «Формування цілісного 

характеру молоді. Проблема ВІЛ/СНІДу, ХПСШ 

та шляхи їх запобігання. Інтерактивні методики 

навчання», 20 годин, 29-31 жовтня 2018 р. 

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 (Протокол  педагогічної ради  

№ 3  від 29.01.2020  року) 

Міжнародна громадська організація «Молодь на 

роздоріжжі», тренінг «Духовно-моральне 



література»; 

 філолог, викладач української мови 

та літератури 

виховання.  Психологічна підготовка вчителя. 

Удосконалення навичок презентатора уроків 

МнР», 10 годин, 9 лютого 2019 р. 

ТОВ «На Урок», вебінар «Граємо і навчаємось на 

уроках української мови та літератури (і не 

тільки)», 2 години, свідоцтво № B215-732157 від 

27.01.2020р. (Протокол  педагогічної ради  № 3  від 

29.01.2020  року) 

ТОВ «Всеосвіта», вебінар «Інтернет-олімпіада як 

різновид інтелектуальних змагань учасників 

освітнього процесу», 2 години, сертифікат 

№SH204746 від15.01.2020 р. (Протокол  

педагогічної ради  № 3  від 29.01.2020  року) 
ТОВ «Всеосвіта», вебінар «Онлайнтестування як 

форма контролю та підвищення якості знань», 2 

години, сертифікат № FB677473 від 22.01.2020 р. 

(Протокол  педагогічної ради  № 3  від 29.01.2020  

року) 

ТОВ «Всеосвіта», вебінар «Техніка релаксації для 

педагогів: як швидко розслабитись та 

відновитись», 2 години, сертифікат № OF259987 

від 14.01.2020 р. (Протокол  педагогічної ради  № 3  

від 29.01.2020  року) 

ТОВ «Всеосвіта», вебінар «Електронні «Мої 

класи» як сучасна альтернатива якісному 

оцінюванню у дистанційному та змішаному 

навчанні», 2 години, сертифікат № КS222681 від 

15.12.2020 р. (Протокол  педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «Всеосвіта», вебінар «Створюємо 

захопливий онлайн-урок», 2 години, сертифікат 

№ НS788722 від 11.05.2021 р. (Протокол  

педагогічної ради  № 9  від 27.05.2021  року) 

Кам‘янець-Подільський національний 



університет імені Івана Огієнка, кафедра 

української мови, «Використання інтерактивних 

методів навчання на заняттях української мови»; 

60 годин, довідка №97/21 від 23.11.2021 р. 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра 

української літератури, «Використання 

інтерактивних методів навчання на заняттях 

української літератури»; 30 годин, довідка 

№85/21 від 22.10.2021 р. 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар «Розвиток 

інклюзивної компетентності викладача. 

Організація інклюзивного навчання у закладі 

освіти», 10 годин, сертифікат №004607, від 

16.12.2021р. 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра 

германських мов та зарубіжної літератури, 

«Використання інтерактивних методів навчання 

на заняттях із зарубіжної літератури», 30 годин,  

довідка №38/22  від 28.11.2022 р. 

Кам’янець-Подільський фаховий коледж 

індустрії, бізнесу та інформаційних технологій, 

методичний семінар «Використання 

інтерактивних технологій при викладанні 

філологічних дисциплін під час дистанційного 

навчання», 2 години, сертифікат 

№00284049/0002-22  від 19.10.2022р.(Протокол  

педагогічної ради  № 2  від 12.12.2022  року) 



Загальні відомості про членів циклової комісії 

природничо-математичних дисциплін 

 
Прізвище, ім'я, по 

батькові 

педагогічного 

працівника 

 

Категорія, 

педагогічне 

звання 

дата атестації 

Педагогічний 

стаж 

(станом на 

01.09.2022) 

Найменування закладу, який 

закінчив педагогічний працівник 

(рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з документом 

про вищу освіту) 

Відомості про підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника (найменування закладу, 

вид документа, тема, дата видачі, кількість 

навчальних кредитів (годин)) 

1. Авдеюк 

Наталія Миколаївна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

2021 

 

36-10-08 1978р., 

 Кам’янець-Подільський державний 

педагогічний інститут ім. В.П. 

Затонського; 

«Математика»; 

вчитель математики 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка,кафедра 

математики; «Методика використання 

мультимедійних презентацій при викладанні 

математики», 120 годин, довідка № 78/20 від 

16.11.2020 р. 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар «Розвиток 

інклюзивної компетентності викладача. 

Організація інклюзивного навчання у закладі 

освіти», 10 годин, сертифікат №004561, 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) 

ГО «Платформа ОСВІТИ», участь у Всеукраїнській 

практичній онлайн конференції «Підвищення 

кваліфікації та професійне зростання освітян», 15 

годин, сертифікат №5149596203342 від 11.09.2022 р. 

(Протокол  педагогічної ради  № 2  від 12.12 .2022  

року) 



 

2. Білецька 

Тетяна 

Леонідівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

2018 

33-06-28 1986, 

Кам’янець-Подільський державний 

педагогічний інститут ім. В.П. 

Затонського; 

«Математика і фізика»; 

вчитель математики і фізики. 

 

 

 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра фізики; 

довідка №112 від 23.11.2017 р. 

НАПН України, ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» Центральний інститут 

післядипломної  освіти, «Формування іміджу 

навчального закладу – запорука успіху його 

розвитку», свідоцтво СП 35830447/3030-19 від 08 

листопада 2019 року. 

Міністерство цифрової трансформації України, 

базовий курс з цифрової грамотності (початковий 

рівень), 22 березня 2020 року. 

Міністерство цифрової трансформації України, 

базовий курс з цифрової грамотності (середній 

рівень), 25 березня 2020 року. 

Міністерство цифрової трансформації України,  

курс  «Відкриті дані для державних службовців», 

13 грудня 2020 року, 0.2 кредиту ЄКТС. 

Платформа масових відкритих онлайн-курсів 

Prometheus, курс «Медіаграмотність для освітян», 

60 годин, сертифікат від 14.12.2020 року. 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра 

математики, «Методика використання освітніх 

он-лайн інструментів для організації освітнього 

процесу та під час формування нової системи 

цінностей шляхом застосування компетентісного 

підходу на уроках математики»; 120 годин, 

довідка №70/21 від 25.06.2021 р. 

Науково-методичний центр вищої та фахової 

перед вищої освіти, участь у практичному 

онлайн-семінарі  «Організація роботи гуртожитку  



закладу фахової передвищої освіти», 8 годин, 

сертифікат СС 38282994/1876-21 від 28.04.2021р. 

Науково-методичний центр вищої та фахової 

передвищої освіти, участь у практичному онлайн-

курс  вебінарів «Актуальні питання в роботі 

заступника директора з виховної роботи ЗФПО», 

8 годин, сертифікат  СС 38282994/2244-21 від 

24.05.2021р. 

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 №004565, від 

16.12.2021р. 

Науково-методичний центр вищої та фахової 

передвищої освіти, онлайн-навчання  за 

програмою підвищення кваліфікації заступників 

директорів з виховної роботи закладів фахової 

передвищої освіти, 16 годин, сертифікат  СС 

38282994/0179-22 від 25.01.2022р. 

Cтудія онлайн-освіти EdEra, курс «Години 

медіаграмотності: навчатися» (5 годин), 

сертифікат виданий 23.02.2022.  

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 фізики, 

«Використання сучасних інформаційних 

технологій у викладанні фізики в умовах 

дистанційного навчання», 30 годин,  довідка 

№29/22  від 26.10.2022 р. 

Науково-методичний центр вищої та фахової 

передвищої освіти, участь уциклі вебінарів 

«Актуальні питання у роботі заступника 

директора з виховної роботи закладу фахової 

передвищої освіти», 8 годин, сертифікат  СС 

38282994/4367-22 від 14.12.2022р. 

3. Мрачковська 

Олена 

Володимирівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

2022 

 

 

 

25-00-16 1997 р., 

Кам’янець-Подільський державний 

педагогічний інститут ім. В.П. 

Затонського; 

«Математика та основи 

інформатики»; 

вчитель математики та основ 

інформатики. 

2003 р., 

Кам‘янець-Подільський державний 

університет; 

«Педагогіка і методика середньої 

освіти. Математика»; 

викладач математики  

 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра 

математики; «Формування інформаційно-

комунікаційної компетентності студентів на 

заняттях математики шляхом використання 

сучасних інформаційних технологій»; довідка 

№111 від 23.11.2017р. 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, , «Сучасні підходи до 

організації методичної роботи на основі 

діагностування»; посвідчення №2100 від 

17.05.2019 р. (72 години) 

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 (Протокол  педагогічної ради  



№ 3  від 29.01.2020  року) 
ТОВ «Всеосвіта», вебінар на тему «Математика у 

стилі Startup», 2 години, сертифікат № WO051162 

від 13.02.2020р. (Протокол  педагогічної ради  № 5  

від 12.03.2020  року) 
ТОВ «Всеосвіта», вебінар на тему «Атестація 

педагогів в умовах оновленого змісту освіти», 2 

години, сертифікат № NP999661 від 09.10.2020р. 
(Протокол  педагогічної ради  № 8  від 18.02.2021  

року) 
МОНУ. Диплом №7801853 учасника конференції 

«Організація навчального процесу. Новий 

освітній простір», 24.08.2020 р. 

Науково-методичний центр вищої та фахової 

перед вищої освіти, навчання за програмою 

підвищення кваліфікації методистів закладів 

фахової перед вищої освіти «Сучасні 

методологічні та дидактичні засади організації 

інноваційного освітнього середовища в умовах 

діджиталізації освітнього процесу», 16 годин, 

сертифікат СС 38282994/0265-21 від 05.02.2021р. 

ДВНЗ «Кам’янець-Подільський індустріальний 

коледж», семінар «Особливості організації 

навчально-виховного процесу в ЗФПО м. 

Кам’янця-Подільського в 2021-2022 н.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 №004594, 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 STEM-технологій в  

навчанні математики», 60 годин,  довідка №45/22  

від 28.11.2022 р. 

4. Красовська 

Олена  

Василівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2020 

 

21-00-00 2001 р., 

 Чернівецький державний 

університет ім. М.Ю. Федьковича;  

«Математика»; 

математик, викладач 

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра 

математики, довідка №67 від 30.06.2016 р.; 

Освітній проект «На урок», участь у конференції 

«Мотивація в освіті: інструменти, прийоми та 

принципи» (10 годин), свідоцтво № К24-347024 

від 18.01. 2020р.; 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, підвищення кваліфікації за 

напрямом «Розвиток психолого- педагогічної 

компетентності викладача»; 72 години, 

посвідчення  СПК №02139802/0701-20 від 

14.02.2020р. 

ТОВ «Всеосвіта», вебінар на тему «Ефективна та 

зручна організація дистанційного навчання за 

допомогою інноваційних тестів», 4 години, 

сертифікат № YW 159073 від 15.03.2021р. 
(Протокол  педагогічної ради  № 9  від 27.05.2021  

року) 
ТОВ «Всеосвіта», вебінар на тему «Модель 4-К в 

освіті: від теорії до практики», 2 години, 

сертифікат № YD993024 від 24.03.2021р. 
(Протокол  педагогічної ради  № 9  від 27.05.2021  



року) 
Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра 

математики, «Використання навчальної 

платформи Google classroom під час викладання 

вищої математики при змішаній формі навчання»; 

180 годин, довідка №71/21 від 25.06.2021 р.  

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар «Розвиток 

інклюзивної компетентності викладача. 

Організація інклюзивного навчання у закладі 

освіти», 10 годин, сертифікат №004583, 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) 
5. Качур 

Олена 

Іллівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

2022 

 

 

 

23-00-00 

 

1999 р., 

 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 

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра екології, 

«Підвищення мотивації навчання і розвитку 

пізнавального інтересу до 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. 

6. Присяжнюк 

Тетяна  

Спеціаліст 

вищої 

39-10-15 1982 р., 

Чернівецький державний 

Подільський  державний аграрно-технічний 

університет; кафедра агрохімії, хімічних та 



Василівна категорії, 

2019, 

викладач-

методист 

 

 

університет, 

“Хімія”, 

 хімік, викладач 

загально - біологічних дисциплін, стажування з 

дисципліни «Хімія» ; довідка  № 71-01-428 від 

12.04.2018 р. 

Платформа масових відкритих онлайн-курсів 

Prometheus, курс «Навчаймося вчитись: Потужні 

розумові інструменти для опанування складних 

предметів», 30 годин, сертифікат від 27.04.2020 

року. 

ГО «Prometheus», курс «Медіаграмотність: 

практичні навички», 30 годин, сертифікат від 

31.03.2021 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 №004603, від 

16.12.2021р. 

ГО « Prometheus», курс «Наука про навчання: Що 

має знати кожен вчитель?» (Колумбійський 

університет, США), 20 годин, сертифікат від 

30.06.2022 року. 

 

7. Худняк  

Лариса 

Іванівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2020 

 

25-00-00 1998 р., 

Чернівецький державний 

університет ім. М.Ю. Федьковича;  

«Біологія»;  

викладач біології і хімії 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра біології 

та методики її викладання, «Застосування  

сучасних інформаційних технологій при 

викладанні біології»  довідка №34/19, від 

21.06.2019р. 

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра екології, 

«Застосування  сучасних інформаційних 

технологій при викладанні екології» довідка №  



29/19 від 07.06.2019 р.  

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, підвищення кваліфікації за 

напрямом «Розвиток психолого-педагогічної 

компетентності викладача»; посвідчення  СПК 

№02139802/0726-20 від 14.02.2020р. 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар «Розвиток 

інклюзивної компетентності викладача. 

Організація інклюзивного навчання у закладі 

освіти», 10 годин, сертифікат №004611, від 

16.12.2021р. 

Науково-методичний центр вищої та фахової 

передвищої освіти, участь в практичному 

семінарі «Формування екологічної культури 

особистості», 8 годин, сертифікат СС 

38282994/3922-22  від 14.12.2022р. 

ГО «Prometheus», курс «Протидія та 

попередження булінгу в закладах освіти», 80 

годин, сертифікат від 19.12.2022 р.  

8. Павлюк 

Олександр 

Миколайовиич 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

2021 

 

 

 

24-00-00 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 

2015р,  

Кіровоградський державний 

Кандидатська дисертація «Методичні засади 

навчального фізичного експерименту у вищих 

навчальних закладах І-ІІ рівнів 

акредитації»,2015р. 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра 

математики; «Впровадження інтерактивних 

технологій при викладанні математики»; довідка 

№110 від 23.11. 2017р. 

Платформа масових відкритих онлайн-курсів 

Prometheus, курс «Наука про навчання: Що має 

знати кожен вчитель?» (Колумбійський 

університет, США), 20 годин, сертифікат від 



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. 

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»; довідка №65/20 від 

23.10.2020р. (120 годин) 

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. 

Кам’янець-Подільський фаховий коледж 

індустрії, бізнесу та інформаційних технологій, 

методичний семінар «Використання програмних 

продуктів Google для дистанційного навчання», 

10 годин, сертифікат №00284049/0033-22  від 

26.10.2022р.(Протокол  педагогічної ради  № 2  від 

12.12.2022  року) 
9. Пліська 

Тетяна 

Юріївна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

2019 

 

 

22-07-00 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., 

Кам’янець-Подільський державний 

університет,  

«Педагогіка і методика середньої 

освіти, Фізика»;  

магістр педагогічної освіти, 

викладач фізики 

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 

коледж», семінар «Особливості організації 

навчально-виховного процесу в ЗФПО м. 

Кам’янця-Подільського в 2021-2022 н.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) 
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Прізвище, ім'я, по 

батькові 

педагогічного 

працівника 

 

Категорія, 

педагогічне 

звання 

дата атестації 

Педагогічний 

стаж 

(станом на 

01.09.2022) 

Найменування закладу, який 

закінчив педагогічний працівник 

(рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з документом 

про вищу освіту) 

Відомості про підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника (найменування закладу, 

вид документа, тема, дата видачі, кількість 

навчальних кредитів (годин)) 

1. Рибаков 

Володимир 

Миколайович 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2019, 

старший 

викладач 

46-05-13 1973р., 

Кам’янець-Подільський державний 

педагогічний інститут ім. В.П. 

Затонського; 

«Історія»; 

вчитель історії і 

суспільствознавства 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, стажування на 

кафедрі всесвітньої історії, «Застосування 

сучасних інформаційних технологій при 

викладанні всесвітньої історії»  довідка №86  від 

16.11.2018р. 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра історії 

України; «Впровадження інтерактивних 

технологій при викладанні історії України»; 

довідка №104 від 26.12.2018р. 

ТОВ «На урок», вебінар «Дистанційні та 

психологічні ігри в сучасному освітньому 

процесі», 2 години, свідоцтво №В398-1767024 від 

18.12.2020р. (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) 
Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар «Розвиток 

інклюзивної компетентності викладача. 

Організація інклюзивного навчання у закладі 

освіти», 10 годин, сертифікат №004605, 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 01.07.2022  року) 
2. Березна 

Олеся 

Ігорівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2019 

 

 

23-00-00 1999 р., 

Кам’янець-Подільський державний 

педагогічний університет,  

«Педагогіка і методика середньої 

освіти, історія»; 

вчитель історії і правознавства. 

2005 р., 

Кам’янець-Подільський державний 

університет,  

«Педагогіка і методика середньої 

освіти. Історія»; 

магістр педагогічної освіти, 

викладач історії. 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка,, кафедра історії 

України; «Впровадження інтерактивних 

технологій при викладанні історії України»; 

довідка №113 від 28.11.2017 р. 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет, імені Івана Огієнка, кафедра 

географії та методики її викладання, 

«Інтерактивні технології навчання як засіб 

підвищення ефективності сучасного уроку» (з 

дисципліни «Географія»), довідка №68, від 

11.06.2018 р. 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, стажування на 

кафедрі всесвітньої історії, «Застосування 

сучасних інформаційних технологій при 

викладанні всесвітньої історії»  довідка №84  від 

16.11.2018 р. 

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 (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 2021-2022 н.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») 

3. Григор’єв 

Євген 

Олексійович 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2020 

 

20-11-28 2001р., 

Кам’янець-Подільський державний 

педагогічний університет; 

«Педагогіка і методика середньої 

освіти, історія»,  

вчитель історії та правознавства; 

2001р., 

 Кам’янець-Подільський державний 

педагогічний університет; 

«Практична психологія», 

практичний психолог. 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра 

психології освіти; «Застосування сучасних 

інформаційних технологій при проведенні 

психокорекції»; довідка №117 від 30.11.2017р. 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, стажування на 

кафедрі всесвітньої історії, «Впровадження 

інтерактивних технологій при викладанні 

всесвітньої історії»  довідка №85  від 16.11.2018р. 
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) 
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 №004572, 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, «Використання 

інтерактивних методів навчання при вивченні 

історії України», 30 годин,  довідка №53/22  від 

30.11.2022 р. ( з дисциплін «Історія України») 

4. Кушнірук 

Володимир 

Володимирович 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2022 

 

 

 

 

 

24-00-01 1996, 

Кам’янець-Подільський державний 

педагогічний університет;  

«Історія»; 

вчитель історії та правознавства 

2003, 

Кам’янець-Подільський державний 

університет; 

 «Педагогіка і методика середньої 

освіти. Історія»;  

викладач історії 

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) 
5. Пантилей 

Микола 

Миколайович 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2018 

 

20-09-07 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 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені  Івана Огієнка, кафедра 

архівознавства, спеціальних історичних та 

правознавчих дисциплін, «Застосування 

інформаційних технологій при викладанні 

правознавства» (з дисципліни «Правознавство»), 

довідка №131, від 27.12.2017 р. 

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») 

 



Загальні відомості про членів циклової комісії 

іноземних мов 
Прізвище, ім'я, по 

батькові педагогічного 

працівника 

 

Категорія, 

педагогічне 

звання 

дата атестації 

Педагогічний 

стаж 

(станом на 

01.09.2022) 

Найменування закладу, який 

закінчив педагогічний працівник 

(рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з документом 

про вищу освіту) 

Відомості про підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника (найменування 

закладу, вид документа, тема, дата видачі, 

кількість навчальних кредитів (годин)) 

1. Чорна Тетяна 

Анатоліївна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

2022. 

 

33-00-00 1989 р.,  

Чернівецький Ордена Трудового 

Червоного  Прапора державний 

університет; 

«Романо-германські мови та 

література. Англійська мова»; 

філолог, викладач англійської 

мови та літератури; 

2005 р., 

 Кам`янець-Подільський 

державний університет; 

«Педагогіка і методика середньої 

освіти, мова та література 

(англійська)»; 

магістр педагогічної освіти, 

викладач англійської мови і 

зарубіжної літератури 

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) 
Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, підвищення 

кваліфікації за напрямом «Розвиток психолого-

педагогічної компетентності викладача»; 72 

години, посвідчення  СПК №02139802/0727-20 

від 14.02.2020р. 

Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної компетентності 

викладача. Організація інклюзивного навчання у 

закладі освіти», 10 годин, сертифікат №004614, 

від 16.12.2021р 

Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, підвищення 

кваліфікації за категорією «Вчителі англійської 

мови» на тему «Впровадження тестового 

контролю», 36 годин, свідоцтво 

№02139802/6503-21 від 17.12.2021р. 

2. Дрогальська Спеціаліст 27-02-04 1982, Кам‘янець-Подільський національний 



Людмила Іванівна вищої 

категорії, 

2019 

Чернівецький ордена Трудового 

Червоного прапора державний 

університет, 

«Романо-германські мови та 

література. Англійська мова” ; 

філолог, викладач англійської 

мови та літератури 

університет імені Івана Огієнка, кафедра 

англійської мови, довідка №73, від 21.06.2013р. 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра 

англійської мови, «Навчання ведення ділових 

усних переговорів», довідка №66, від 11.06.2018 

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 годи(Протокол  педагогічної 

ради  № 3  від 29.01.2020  року) 

ГО «Prometheus», курс «Освітні інструменти 

критичного мислення», 60 годин, сертифікат від 

07.05.2021 р. (Протокол  педагогічної ради  № 9  від 

27.05.2021  року) 

ГО «Prometheus», курс «Критичне мислення для 

освітян», 30 годин, сертифікат від 29.05.2021 р. 

(Протокол  педагогічної ради  № 1  від 31.08.2021  

року) 
Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної компетентності 

викладача. Організація інклюзивного навчання у 

закладі освіти», 10 годин, сертифікат №004574, 

від 16.12.2021р 

ГО «Prometheus», курс «Протидія та 

попередження булінгу в закладах освіти», 80 

годин, сертифікат від 18.02.2022 р. 
(Протокол  педагогічної ради  № 7 від 01.07.2022  

року) 



3. Жук  

Наталія Іванівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2021 

 

 

24-09-01 1998, 

Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

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 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 

кафедра англійської мови, 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, від 12.12.2020 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 від 

12.12.2019р. 

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  «Ненудне навчання: 

використання мемів та хмар слів на уроках», 2 



години, свідоцтво № В616-301677 від 21.01.2022 

р. (Протокол  педагогічної ради  № 7  від 01.07.2022  

року) 

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.  

4.  Калинюк  

Людмила Анатоліївна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2022 

32-00-11 1989  

Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний інститут 

ім. В.П. Затонського; 

« Російська мова і література,  

іноземна мова»; 

вчитель російської мови і 

літератури, англійської мови 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, факультет 

іноземної філології, І Міжнародна науково-

практична конференція «Мова та мовлення: 

лінгвокультурологічний, комунікативний та 

дидактичний аспекти», сертифікат учасника від 

20-21 листопада 2019 року. (Протокол  

педагогічної ради  № 3  від 29.01.2020  року) 
Наукова  публікація: 

Основні способи творення неологізмів/Збірник матеріалів 

І Міжнародної науково-практичної конференції «Мова та 

мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та 

дидактичний аспекти»(20-21 листопада 2019 року) ( м. 

Кам‘янець-Подільський, 2019-с.39-42)  
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 до підручників 

Pearson – вивчення англійської за будь-яких 

умов», 2 година, cертифікат № DE-33-

2008202015-8163 від 20.08.2020 (Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education» онлайн тренінг 

«Використання  сучасного інструменту вчителя 

англійської – онлайн тестування учнів за 

допомогою платформи MyEnglishLab», 2 

години, cертифікат № DE-40-26012021-8163 від 

26.01.2021р. (Протокол  педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

ТОВ «Dinternal Education» онлайн конференція 

«Ефективний розвиток навичок говоріння на 

уроках англійської мови офлайн та онлайн», 2 

години, cертифікат № DE-21-2008202012-8163 

від 20.08.2020 р. (Протокол  педагогічної ради  № 8  

від 18.02.2021  року) 

ГО «Prometheus», курс «Протидія та 

попередження боулінгу в закладах освіти», 80 

годин, сертифікат від 28.12.2020 р. (Протокол  

педагогічної ради  № 8  від 18.02.2021  року) 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, учасник ІІІ 

Всеукраїнської науково-практична конференції 

«Іноземна мова в полікультурному просторі: 

проблеми та перспективи», сертифікат учасника 

від 08 квітня 2021 року. 

(Протокол  педагогічної ради  № 9  від 27.05.2021  

року) 
IREX Україна, CEO EdEra, курс «VERIFIED з 

медіаграмотності» (9 годин), сертифікат 

виданий 1/27/2020. (Протокол  педагогічної ради  

№ 3  від 29.01.2020  року) 



Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, підвищення 

кваліфікації за категорією «Вчителі англійської 

мови» на тему «Шляхи реалізації 

комунікативного підходу», 36 годин, свідоцтво 

№02139802/6402-21 від 17.12.2021р. 

Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної компетентності 

викладача. Організація інклюзивного навчання у 

закладі освіти», 10 годин, сертифікат №004577, 

від 16.12.2021р. 

ГО «РУХ ОСВІТА», «Створення онлайн уроків. 

Тести. Зворотній зв’язок з вчителем. Іноземні 

мови», 6 годин, сертифікат №7327327222247 від 

17.12.2022 р. 

5.  Криворучко Наталія 

Леонідівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2020 

30-00-15 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 

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. 

6.  Яремаченко Світлана 

Володимирівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2019 

 

22-00-00 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 

 

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 англійської 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-

22042020-0066 від 22.04.2020 

ТОВ «Dinternal Education» онлайн тренінг 

«Використання functional language та відео 

контенту для виведення учнів на якісно новий 

рівень продукування мови», 1 година, 

cертифікат № DE-30-27042020-0020 від 

27.04.2020 

ТОВ «Dinternal Education» онлайн тренінг  

«Використання functional language та відео 

контенту для виведення учнів на якісно новий 

рівень продукування мови», 1 година, 

cертифікат № DE-30-28042020-0795 від 

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-

30-29042020-001042 від 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 англійської 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 старшої 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 до ЗНО», 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 

12.12.2022  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 12.12.2022  року) 



Загальні відомості про членів циклової комісії 

фізичного виховання, БЖД та захисту України 

 
Прізвище, ім'я, по 

батькові 

педагогічного 

працівника 

 

Категорія, 

педагогічне 

звання 

дата атестації 

Педагогічний 

стаж 

(станом на 

01.09.2022) 

Найменування закладу, який 

закінчив педагогічний працівник 

(рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з документом 

про вищу освіту) 

Відомості про підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника (найменування закладу, 

вид документа, тема, дата видачі, кількість 

навчальних кредитів (годин)) 

1. Покотильський 

Сергій Юрійович 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

2018 

32-03-28 1994 р., 

 Кам’янець-Подільський державний 

педагогічний інститут; 

«Фізична культура»; 

вчитель фізичної культури 

МОНУ, Хмельницький національний університет, 

центр післядипломної освіти, підвищення 

кваліфікації тренерів-викладачів з баскетболу, 

свідоцтво ХМ 02071234/20-068 від 01.10. 2020 р. 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра легкої 

атлетики з методикою викладання, «Вплив занять 

легкою атлетикою на фізичний розвиток 

студентів І-ІІ курсів ЗФПО»; 120 годин, довідка 

№46/21 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) 

ДВНЗ «Кам’янець-Подільський індустріальний 

коледж», семінар «Особливості організації 

навчально-виховного процесу в ЗФПО м. 

Кам’янця-Подільського в 2021-2022 н.р.», 4 

години, сертифікат від 20.10.2021р. (Протокол  

педагогічної ради  № 2  від 08.12.2021  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 №004602, 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) 
2. Балан Сергій 

Іванович 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

2020 

28-05-08 1993р., 

Кам’янець-Подільський державний 

педагогічний інститут ім. В.П. 

Затонського; 

«Фізична культура»; 

вчитель фізичної культури 

 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, підвищення кваліфікації за 

напрямом «Розвиток психолого- педагогічної 

компетентності викладача»; посвідчення  СПК 

№02139802/0683-20 від 14.02.2020р. 

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) 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра спорту і 

спортивних ігор, «Методика організації і 

проведення загальної і спеціальної фізичної 

підготовки з фізичної культури для студентів І-ІІ 



курсів ЗФПО»; 120 годин, довідка №35/21 від 

31.03.2021 р. 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар «Розвиток 

інклюзивної компетентності викладача. 

Організація інклюзивного навчання у закладі 

освіти», 10 годин, сертифікат №004562, від 

16.12.2021р. 

Державна служба України з надзвичайних 

ситуації, підвищення кваліфікації у сфері  

цивільного захисту, навчальний курс за 

обов’язками інженерно-технічні працівники, які 

очолюють ланки, групи, тощо з обслуговування 

захисних споруд цивільного захисту суб’єктів 

господарювання, 18 годин, посвідчення ВХ 

№21004779 від 06.05.2022р. 

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) 
3. Франкова 

Зінаїда 

Володимирівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

старший 

викладач 

2022 

36-00-16 1986р., 

Кам’янець-Подільський державний 

педагогічний інститут ім. В.П. 

Затонського; 

«Фізичне виховання»; 

вчитель фізичного виховання 

 

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», 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 26.10.2022р. (Протокол  педагогічної 

ради  № 2  від 12.12.2022  року)  
4. Маєвський 

Руслан Петрович 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2022 

40-00-00 1982 

Кам’янець-Подільський 

сільськогосподарський інститут,  

« Механізація сільського  

господарства»; 

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 



інженер-механік 

 

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.  

5 Павловський 

Едуард Петрович 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

старший 

викладач 

2022 

26-00-16 1996р., 

 Подільська державна аграрна 

академія; 

«Механізація сільського 

господарства»; 

інженер-механік 

 

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»;  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 

ГО «РУХ ОСВІТА», тренінг «Використання 

інноваційних педагогічних технологій в 

освітньому процесі сучасного закладу освіти», 15 

годин, сертифікат № 7404048275399 від 

26.12.2022 р. 

  



Загальні відомості про членів циклової комісії 

готельно-економічних дисциплін 

 
Прізвище, ім'я, по 

батькові 

педагогічного 

працівника 

 

Категорія, 

педагогічне 

звання 

дата атестації 

Педагогічний 

стаж 

(станом на 

01.09.2022) 

Найменування закладу, який 

закінчив педагогічний працівник 

(рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з документом 

про вищу освіту) 

Відомості про підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника (найменування закладу, 

вид документа, тема, дата видачі, кількість 

навчальних кредитів (годин)) 

1.  Бурлюк 

Марина Миколаївна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

2021 

 

 

 

23-00-06 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 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 

кафедра менеджменту освіти, «Системне 

підвищення якості освіти на інноваційній основі», 

посвідчення №63/19 від 27.12.2019 року. (180 

годин) 

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  № 7  від 01.07.2022  року) 
2.  Дильова 

Юлія Анатоліївна 

Спеціаліст  

ІІ  

категорії,  

2018 

10-00-00 2012 р., 

Подільський державний аграрно-

технічний університет; 

«Облік і аудит»; 

магістр з обліку і аудиту 

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) 
3.  Дудко 

Тамара Олексіївна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2022 

 

36-05-11 1978 р., 

Тернопільський фінансово-

економічний інститут; 

«Бухгалтерський облік в сільському 

господарстві»; 

економіст 

Подільський державний аграрно-технічний 

університет, навчально-науковий центр 

передпідготовки і підвищення кваліфікації, 

дисципліни: 

 «Бухгалтерський облік» та «Бухгалтерський 

облік в комерційних банках» та «Облік і звітність 

в бюджетних установах»; обсяг: 150 годин, 

свідоцтво СС 22769675/00619-20 від 02.07.2020 р.  

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, підвищення кваліфікації за 

напрямом напрямом «Розвиток психолого-

педагогічної , інклюзивної  компетентності  

викладача», посвідчення № 02139802/1084-21 від 

01.02.2021 р. 

ГО «Prometheus», курс «Захист прав людей з 

інвалідністю», 30 годин, сертифікат від 

26.11.2021 р. (Протокол  педагогічної ради  № 2  від 

08.12.2021  року) 
4.  Крилова 

Тетяна Валеріївна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2021 

 

 

18-00-00 2004, 

Тернопільська академія народного 

господарства,  

«Фінанси»; 

магістр з фінансів 

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра 

економіки підприємства, довідка №  31/19 від 

10.06.2019 р.  (Логістика, Біржова діяльність) 

 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. (годин не 

вказано) 

ГО «Prometheus», курс «Підприємництво. Власна 

справа в Україні» сертифікат від 21.12.2020 р. 

(годин не вказано) 

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  № 7  від 01.07.2022  

року) 

ГО «Prometheus», курс «Цмфровий маркетинг», 

30 годин, сертифікат від 18.12.2022 р. 

 

5. Сандурська 

Олена Йосипівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії,  

викладач-

методист, 

2021 

 

 

 

 

 

25-00-00 1994 р., 

Тернопільський інститут народного 

господарства; 

«Фінанси і кредит»; 

економіст 

2005 р., 

Тернопільська академія народного 

господарства; 

«Фінанси»; 

магістр з фінансів 

 

Подільський державний аграрно-технічний 

університет, навчально-науковий центр 

перепідготовки і підвищення кваліфікації, 

дисципліни: «Фінанси (фінанси підприємств, 

фінансовий ринок)», «Страхові послуги», 

«Політекономія (економічна теорія)», «Економіка 

підприємства», «Автоматизація обліку та 

фінансової звітності»; обсяг: 150 годин, свідоцтво 

СС 22769675/00622-20 від 02.07.2020 р. 

ГО «Prometheus», курс «Захист прав людей з 

інвалідністю», 30 годин, сертифікат від 

15.01.2021 р. 

Громадська спілка «Спілка автоматизаторів 

бізнесу», учасник V Всеукраїнської науково- 

практичної конференції «Нові інформаційні 

технології управління бізнесом», 8 годин, 



свідоцтво №16022022229 від 16.02.2022р. 
(Протокол  педагогічної ради  № 7 від 01.07.2022  

року) 

ГО «Prometheus», курс «Протидія та 

попередження булінгу в закладах освіти», 80 

годин, сертифікат від 15.05.2022 р. 
(Протокол  педагогічної ради  № 7  від 01.07.2022  

року) 
6. Тарасенко 

Юлія Борисівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2018 

 

21-00-00 1995 р., 

Київський державний економічний 

університет; 

"Фінанси і кредит"; 

економіст 

ПАТ КБ «Приватбанк», «Застосування сучасних 

інформаційних технологій при наданні 

банківських послуг», довідка №71 від 

29.01.2018р. (з дисципліни «Банківські операції»)  

Тернопільський національний економічний 

університет при участі Школи Бізнесу Нурд 

Університету (Норвегія), «Підприємництво», 

свідоцтво №140/18 від 23.12.2018 р. (500 годин) 

Подільський державний аграрно-технічний 

університет, навчально-науковий центр 

перепідготовки і підвищення кваліфікації, 

дисципліни: 

 «Підприємницька діяльність», «Основи 

підприємницької діяльності», «Економіка, 

організація та планування виробництва», 

«Ціноутворення», «Економічна теорія на новому, 

більш високому і якісному рівні»; 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  № 7  від 01.07.2022  



року) 
7. Пономарчук 

Наталія Степанівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

2018 

 

46-00-16 1976, 

Львівський політехнічний інститут,  

«Економіка і організація 

промисловості будівельних 

матеріалів»; 

інженер економіст 

2004, 

Тернопільська академія народного 

господарства,  

«Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності»; 

магістр з . менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, стажування на 

кафедрі туризму та готельної справи, 

«Застосування сучасних інформаційних 

технологій при викладанні навчальної 

дисципліни «Основи туристичної діяльності»»,  

довідка №41, від 16.05.2018 р.(з 26.10.2017) 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, підвищення кваліфікації за 

напрямом «Розвиток психолого-педагогічної , 

інклюзивної  компетентності  викладача», 

посвідчення № 02139802/1102-21 від 01.02.2021 р. 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра кафедра 

туризму та готельно-ресторанної справи, 

«Використання сучасних інноваційних 

технологій при викладанні фахових готельних 

дисциплін», 60 годин,  довідка №39/22  від 

28.11.2022 р. ( з дисциплін «Дизайн об’єктів 

готельно-ресторанного господарства», 

«Менеджмент  готельно-ресторанного 

господарства») 

8. Якимчук Інна 

Леонідівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2020 

11-00-00 2011 рік, 

Кам’янець-Подільський 

національний університет ім. 

І.Огієнка, 

«Педагогіка і методика середньої 

освіти. Мова та література 

(англійська)», 

 викладач англійської мови і 

зарубіжної літератури 

2016 р., 

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(Протокол  педагогічної ради  

№ 3  від 29.01.2020  року) 
ТОВ «Рейкарц хотел менеджмент», навчання з 

22.06 по 31.07 2021 у кемпі «Junior Hotel 

Manager», сертифікат  від 31.07.2021р. 



Миколаївський міжрегіональний 

інститут розвитку людини вищого 

навчального закладу «Відкритий 

міжнародний університет розвитку 

людини «Україна»; 

«Готельна і ресторанна справа», 

магістр з готельної і ресторанної 

справи, економіст-організатор, 

викладач вищого навчального 

закладу 

(Протокол  педагогічної ради  № 2  від 08.12.2021  

року) 

ТОВ «Рейкарц хотел менеджмент», підвищення 

кваліфікації  «Level up разом з REIKARTS», 

сертифікат № TQOJAG-CE000064  від 

31.10.2021р. (Протокол  педагогічної ради  № 2  від 

08.12.2021  року) 

Державний заклад «Луганський національний 

університет імені Шевченка», учасник І 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: 

сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку», 6 годин, сертифікат №3/0831 від 16-17 

листопада 2021р. 

Науково-методичний центр вищої та фахової 

перед вищої освіти, навчання за програмою 

підвищення кваліфікації голів циклових комісій 

закладів фахової перед вищої освіти «Інноваційна 

педагогічна діяльність в закладах фахової 

передвищої освіти», 16 годин, сертифікат СС 

38282994/4868-21 від 10.12.2021р. (Протокол  

педагогічної ради  № 4  від 26.01.2022  року) 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар «Розвиток 

інклюзивної компетентності викладача. 

Організація інклюзивного навчання у закладі 

освіти», 10 годин, сертифікат №004616, від 

16.12.2021р. 

Державний університет Житомирська 

політехніка, ВСП «Житомирський торгівельно-

економічний фаховий коледж Київського 

національного торговельно-економічного 

університету», учасник Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Сфера гостинності як 



потужний чинник розвитку економіки України», 

6 годин, сертифікат №15/21 від 08.12. 2021р. 
(Протокол  педагогічної ради  № 4  від 26.01.2022  

року) 

Київський національний університет культури і 

мистецтв, учасник V Міжнародної науково-

практичної конференції-фестивалю «Нематеріальна 

культурна спадщина як сучасний туристичний ресурс: 

досвід, практики, інновації», 12 годин, сертифікат від 

19-20 травня 2022 р. 

ВСП «Хмельницький торгівельно-економічний 

фаховий коледж Державного торговельно-

економічного університету», участь у VIII 

всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції «Розвиток Країни та її регіонів: реалії і 

перспективи», 6 годин, сертифікат №706 від 

20.10.2022р. 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка,  кафедра туризму 

та готельно-ресторанної справи, «Інноваційні 

технології в готельно-ресторанній справі», 60 

годин,  довідка №40/22  від 28.11.2022 р. ( з 

дисциплін «Організація та технологія 

обслуговування в готелях», «Організація та 

технологія обслуговування в закладах 

ресторанного господарства») 
Державна служба якості освіти України. 

Державна освітня установа «Навчально-

методичний центр з питань якості освіти». 

Онлайн-семінар для підготовки експертів з 

питань акредитаційної експертизи освітньо-

професійних програм фахової передвищої освіти, 

30 годин, сертифікат №432 від 15.11.2022 р. 

 



9. Вітряк Алла 

Олександрівна 

Спеціаліст 

 І  

категорії, 

2018 

 

13-11-07 2004 р., 

Тернопільський державний 

технічний університет 

 ім. І. Пулюя;  

 «Маркетинг»; 

економіст 

 

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) 
ГО «Prometheus», курс «Захист прав людей з 

інвалідністю», 30 годин, сертифікат від 

23.01.2021 р. 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, підвищення кваліфікації за 

напрямом «Розвиток психолого-педагогічної , 

інклюзивної  компетентності  викладача», 

посвідчення № 02139802/1078-21 від 01.02.2021 р. 

Державний університет Житомирська 

політехніка, ВСП «Житомирський торгівельно-

економічний фаховий коледж Київського 

національного торговельно-економічного 

університету», учасник Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Сфера гостинності як 

потужний чинник розвитку економіки України», 

6 годин, сертифікат №18/21 від 08.12. 2021р. 

(Протокол  педагогічної ради  № 4  від 26.01.2022  

року) 
Державне підприємство «Подільський експертно-

технічний центр Держпраці», 

перевірка знань з питань охорони праці, 30 годин, 

посвідчення №21-72-11 від 22.12.2021 р. 

ГО «Prometheus», курс «Протидія та 

попередження боулінгу в закладах освіти», 80 

годин, сертифікат від 20.05.2022 р. 
(Протокол  педагогічної ради  № 7  від 01.07.2022  



року) 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра кафедра 

туризму та готельно-ресторанної справи, 

«Нововведення в готельно-ресторанному бізнесі», 

90 годин,  довідка №49/22  від 28.11.2022 р. ( з 

дисциплін «Будівлі і устаткування в закладах 

готельно-ресторанного господарства», 

«Маркетинг готельно-ресторанного 

господарства», «Історія розвитку світового 

готельного господарства», «Кухні народів світу») 



Загальні відомості про членів циклової комісії 

 комп’ютерних дисциплін 
Прізвище, ім'я, по 

батькові 

педагогічного 

працівника 

 

Категорія, 

педагогічне 

звання 

дата атестації 

Педагогічний 

стаж 

(станом на 

01.09.2022) 

Найменування закладу, який 

закінчив педагогічний працівник 

(рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з документом 

про вищу освіту) 

Відомості про підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника (найменування закладу, 

вид документа, тема, дата видачі, кількість 

навчальних кредитів (годин)) 

1. Дюмін 

   Денис  

   Миколайович 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2019 

17-05-00 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 сфері освіти та 

виробничого навчання) 

2020 р., 

Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана 

Пулюя;  

«Комп’ютерні науки»; 

 ступінь вищої освіти «магістр» 

Тернопільський державний технічний 

університет ім. Івана Пулюя, стажування на 

кафедрі комп‘ютерних наук,  «Застосування 

сучасних інформаційних технологій при 

викладанні основ 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. 

(дисципліни: «Інформатика», «Групові динаміки і 

комунікації», «Текстові редактори та видавничі 

системи», «Текстові редактори та табличні 

процеси» «Групова динаміка і комунікації») 

ДВНЗ «Кам’янець-Подільський індустріальний 

коледж», семінар «Особливості організації 

навчально-виховного процесу в ЗФПО м. 

Кам’янця-Подільського в 2021-2022 н.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. 

ГО «РУХ ОСВІТА», «Інформаційно-цифрова 

компетентність педагога відповідно програми 

МОН», 6 годин, сертифікат №7353387522334 від 

20.12.2022 р. 

2. Кузьмич  

   Василь 

   Степанович 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

старший 

викладач, 

2022, 

 

20-05-23 1997,  

Чернівецький державний 

університет ім. М.Ю. Федьковича;  

«Радіотехніка»;  

радіоінженер 

 

2008, 

Тернопільський національний 

економічний університет,  

«Програмні засоби автоматизованих 

систем»;  

інженер-програміст 

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, стажування на 

кафедрі інформатики, «Проектна технологія 

навчання у підготовці майбутніх програмістів», 

довідка №88, від 16.11.2018р. (З дисциплін 

«Основи програмування та алгоритмічні мови», 

«Об‘єктно-орієнтоване програмування» «Основи 

програмної інженерії»та «Алгоритми та 

структури даних»). 

Платформа масових відкритих онлайн-курсів 

«Prometheus», курс «Основи WEB UL розробки», 

20 годин, сертифікат від 18.03.2019 року. 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, підвищення кваліфікації за 

напрямом «Розвиток психолого-педагогічної 

компетентності  викладача», посвідчення № 

02139802/0703-20 від 14.02.2020 р. (72 години) 

Хмельницький обласний інститут післядипломної  

педагогічної освіти, семінар «Розвиток 

інклюзивної компетентності викладача. 

Організація інклюзивного навчання у закладі 

освіти», 10 годин, сертифікат №004585, від 

16.12.2021 р. 

3. Медвецька  

  Руслана  

  Миколаївна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

22-00-04 

 

 

 

2001 р., 

Кам'янець-Подільський державний 

педагогічний університет; 

«Фізика та основи інформатики»; 

Тернопільський державний технічний 

університет ім. Івана Пулюя, стажування на 

кафедрі комп‘ютерних наук,  «Застосування 

сучасних інформаційних технологій при 



методист 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вчитель фізики та основ 

інформатики 

2003 р., 

«Педагогіка і методика середньої 

освіти. Фізика»; 

викладач фізики 

2020 р., 

Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана 

Пулюя;  

«Комп’ютерні науки»; 

 ступінь вищої освіти «магістр» 

 

викладанні комп‘ютерних дисциплін» довідка № 

2/ 28- 3083 від 06.11.2017 р.(«Основи 

програмування» та «Інженерна та комп‘ютерна 

графіка») 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, підвищення кваліфікації за 

напрямом «Розвиток психолого-педагогічної 

компетентності викладача»; 72 години, 

посвідчення  СПК №02139802/0708-20 від 

14.02.2020р. 

ГО «Prometheus», курс «Навчаємось вчитись: 

потужні розумові інструменти для опанування 

складних предметів», 30 годин, сертифікат від 

20.07.2020 р. (Протокол  педагогічної ради  № 8  від 

18.02.2021  року) 

Тернопільський національний технічний 

університет імені Івана Пулюя; «Комп’ютерні 

науки»; ступінь вищої освіти «магістр», 90 

кредитів, диплом магістра М20 № 155345 від 

31.12.2020р. (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 №В408-238068 від 16.10.2021р. 
(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 №004591, від 

16.12.2021р 

Компанія ЕРАМ та ІТ асоціація України, 

навчання за програмою «Teacher Intership Online», 



180 годин,сертифікат №776 від 4.02 2022 року. 

(Протокол  педагогічної ради  № 7  від 01.07.2022  

року) 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра 

комп’ютерних наук, «Використання STEM 

технологій в навчанні комп’ютерної графіки», 30 

годин,  довідка №41/22  від 28.11.2022 р. ( з 

дисциплін «Інженерна і комп’ютерна графіка», 

«Комп’ютерна графіка і візуалізація даних») 

 

Науково-методичний центр вищої та фахової 

перед вищої освіти, навчання за програмою 

підвищення кваліфікації завідувачів відділення 

закладів фахової передвищої освіти 

«Впровадження інноваційних технологій в 

освітній процес», 16 годин, сертифікат СС 

38282994/4236-22 від 6.12.2022 р. 

4.  Мозолюк  

    Тетяна  

    Миколаївна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

2021.  

 

Кандидат 

педагогічних 

наук 

23-11-14 1995р., 

Кам’янець-Подільський державний 

педагогічний інститут ім. В.П. 

Затонського; 

«Математика»; 

вчитель математики, інформатики 

та обчислювальної техніки 

 

Національний педагогічний 

університет ім. М.П. Драгоманова, 

захист кандидатської дисертації на 

тему «Методика навчання 

автоматизованих систем обробки 

інформації у процесі формування 

фахових знань студентів 

Національний педагогічний університет ім. М.П. 

Драгоманова, захист кандидатської дисертації на 

тему «Методика навчання автоматизованих 

систем обробки інформації у процесі формування 

фахових знань студентів індустріальних 

коледжів», довідка №07-10\1740 від 02.07.2012р. 

Тернопільський державний технічний 

університет ім. Івана Пулюя, стажування на 

кафедрі комп‘ютерних наук,  «Застосування 

сучасних інформаційних технологій при 

викладанні автоматизованих систем обробки 

інформації», довідка № 2/ 28- 3085 від 06.11.2017 

р. 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра 



індустріальних коледжів», довідка 

№07-10\1740 від 02.07.2012р. 

 

 

інформатики; «Методика використання 

платформи Google Classroom при викладанні 

інформатики», 120 годин, довідка № 77/20 від 

16.11.2020 р. 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар «Розвиток 

інклюзивної компетентності викладача. 

Організація інклюзивного навчання у закладі 

освіти», 10 годин, сертифікат №004593, від 

16.12.2021р. 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра 

комп’ютерних наук, «Використання 

інтерактивних методів навчання при проведенні 

практичних занять з реалізації основних 

алгоритмічних конструкцій», 30 годин,  довідка 

№42/22  від 28.11.2022 р. ( з дисциплін 

«Алгоритми і методи обчислень» 

«Алгоритми та структури даних») 

 

5.  Никифорчин 

Сергій Зіновійович 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2018 

 

 

 

20-00-00 2002р., 

Тернопільський державний 

технічний університет ім. Івана 

Пулюя,  

«Автоматизація та комп’ютерно- 

інженерні технології» 

бакалавр з автоматизації та 

комп’ютерно- 

інженерних технологій 

2003р., 

Тернопільський державний 

технічний університет ім. Івана 

Пулюя,  

Тернопільський державний технічний 

університет ім. Івана Пулюя, стажування на 

кафедрі комп‘ютерних наук, «Застосування 

сучасних інформаційних технологій при 

викладанні комп‘ютерних дисциплін», довідка № 

2/ 28- 3307 від 04.12.2017. («Архітектура 

комп‘ютера», «Операційні системи», 

«Програмування».) 

Державне підприємство «Подільський експертно-

технічний центр Держпраці»; посвідчення  про 

перевірку знань з питань охорони праці № 18-54-

9 від 07.12.2018р. 

Платформа масових відкритих онлайн-курсів 



«Автоматизоване управління 

технологічними процесами»; 

інженер з автоматизованих систем 

керування виробництвом 

 

Prometheus, курс «Наука про навчання: Що має 

знати кожен вчитель?» (Колумбійський 

університет, США), 20 годин, сертифікат від 

21.10.2019 року. 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 

кафедра менеджменту освіти, «Використання 

сучасних підходів у практичному навчанні як 

запорука якісної підготовки майбутніх 

програмістів», посвідчення №64/19 від 27.12.2019 

року. (180 годин) 

Сертифікат №333 учасника міжвузівської 

науково-практичної конференції «Інноваційні 

підходи до організації освітнього процесу у 

закладах вищої освіти» (12 годин) 5-6 грудня 

2019 року. 

ТОВ «СКІЛАП ім. С. Джобса», курс «Qualiti 

Assurance», 36 годин, сертифікат № 00237, 2020 р. 

ТОВ «Академія Цифрового розвитку», курс 

«Ефективні рішення GOOGLE FOR EDUCATION 

для хмарної взаємодії», (15 год.), сертифікат № 

БС-01345 від 24.11.2020р. 

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 

Учасник міжнародного проекту «Еразмус. Якісні 

практики в професійному навчанні»,17-21 

березня 2019 р., м. Глогув, Польща. Сертифікат 

від 21.03.2019 р. 

Учасник міжнародного проекту «Мобільність-



технологія-знання. Розвиток практик технічних», 

16-27 вересня 2019 р. , м. Севілія, Іспанія. 

Сертифікат від 27.09.2019 р. 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар «Розвиток 

інклюзивної компетентності викладача. 

Організація інклюзивного навчання у закладі 

освіти», 10 годин, сертифікат №004595, від 

16.12.2021р. 

Державне підприємство «Подільський експертно-

технічний центр Держпраці», перевірка знань з 

питань охорони праці, 30 годин, посвідчення 

№21-72-09  від 22.12.2021 р. 

Науково-методичний центр вищої та фахової 

передвищої освіти, навчання за програмою 

підвищення кваліфікації керівників закладів 

фахової передвищої освіти «Особливості 

управління закладами фахової передвищої освіти  

та освітнім процесом в умовах воєнного стану», 

1,5 кредита, сертифікат СС 38282994/3674-22 від 

28.10.2022р. 
Державна служба України з надзвичайних 

ситуації, підвищення кваліфікації у сфері  

цивільного захисту, навчальний курс за 

обов’язками « Керівник ЗВО функціональні 

обов’язки якого пов’язані із забезпеченням 

цивільного захисту», 27 годин, посвідчення ВХ 

№21005918 від 13.10.2022р. 

6.  Ніколашина 

Тетяна Юріївна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

25-00-00 1997 р., 

Кам’янець-Подільський державний 

педагогічний інститут ім. В.П. 

Затонського; 

«Математика та основи 

Тернопільський державний технічний 

університет ім. Івана Пулюя, стажування на 

кафедрі комп‘ютерних систем та мереж, 

«Застосування сучасних інформаційних 

технологій при викладанні комп‘ютерних 



2021 

 

інформатики»; 

вчитель математики та основ 

інформатики. 

2009 р., 

Тернопільський національний 

економічний університет, 

«Комп’ютерні системи та мережі»; 

 інженер-системотехнік 

дисциплін» довідка № 2/ 28- 3272 від 29.11.2017 ( 

«Захист інформації в комп‘ютерних системах», 

«Комп‘ютерні системи та мережі», «Вступ в 

спеціальність») 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, стажування на 

кафедрі інформатики, «Ефективність 

використання дидактичних матеріалів на заняттях 

фахових комп‘ютерних дисциплін», обсяг-120 

годин, довідка №59/20 від 14.09.2020 р. 

(дисципліни: «Периферійні пристрої», «Бази 

даних») 

Національний технічних університет 

«Дніпропетровська політехніка»,  курс «Вступ до 

кібербезпеки», 15 годин, сертифікат 

№КV2020/20058 від 30.11.2020р. 

Науково-методичний центр вищої та фахової 

передвищої освіти, навчання за програмою 

підвищення кваліфікації голів циклових комісій 

передвищої освіти «Інноваційна педагогічна 

діяльність у закладах фахової передвищої 

освіти», 16 годин, сертифікат СС 38282994/1207-

21 від 29.03.2021р. 

ТОВ «Академія Цифрового розвитку», курс 

«Цифрові інструменти  GOOGLE для закладів 

вищої, фахової перед вищої освіти», (30 год.), 

сертифікат № 17GW-074 від 19.10.2021р. 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар «Розвиток 

інклюзивної компетентності викладача. 

Організація інклюзивного навчання у закладі 

освіти», 10 годин, сертифікат №004596, від 

16.12.2021 р. 



Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра 

комп’ютерних наук, «Впровадження 

інноваційних технологій при викладанні 

комп‘ютерних дисциплін», 60 годин,  довідка 

№48/22  від 28.11.2022 р. (З дисциплін «Захист 

інформації в комп’ютерних системах», 

«Організація комп’ютерних мереж») 

7.  Пилюйко  

Оксана  

Анатоліївна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2022 

15-00-00 2007р., 

Кам‘янець-Подільський 

національний університет  

ім. І. Огієнка, 

«Інформатика»; 

спеціаліст з прикладної математики 

2008 р., 

Кам‘янець-Подільський 

національний університет 

 ім. І. Огієнка, 

«Інформатика»; 

магістр  з прикладної математики 

Тернопільський державний технічний 

університет ім. Івана Пулюя, стажування на 

кафедрі комп‘ютерних систем та мереж, 

«Застосування сучасних інформаційних 

технологій при викладанні комп‘ютерних 

дисциплін» довідка № 2/ 28- 3305 від 04.12.2017. 

(«Комп‘ютерна схемотехніка», «Комп‘ютерна 

логіка»», «Комп‘ютерна електроніка» 

«Алгоритми і методи обчислень») 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, стажування на 

кафедрі інформатики, довідка №82, від 

09.11.2018р. («Операційні системи», «Проектний 

практикум»», «Конструювання програмного 

забезпечення» «Інструментальні засоби 

візуального програмування») 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет   імені Івана Огієнка, стажування на 

кафедрі інформатики, «Використання 

інноваційних технологій при викладанні  

дисциплін «Архітектура комп‘ютера» та «Основи 

програмної інженерії»», обсяг-120 годин, довідка 

№60/20, від 14.09.2020 р. 

Навчання в CISCO, інструктор,  29.09.2020 р. 

ГО «Prometheus», курс «Захист прав людей з 



інвалідністю», 30 годин, сертифікат від 

13.10.2021 р. (Протокол  педагогічної ради  № 2  від 

08.12.2021  року) 

ТВО «Академія цифрового розвитку», участь в 

онлайн-тренінгу «Можливості YOUTUBE для 

освіти», сертифікат №ОТМЮО-05396 від 29 

червня 2022 року. (Протокол  педагогічної ради  № 7  

від 01.07.2022  року) 

ТВО «Академія цифрового розвитку», участь в 

онлайн-тренінгу «Цифрові інструменти Google 

для вищої освіти», 2години, сертифікат №ЦІВО-

1184 від 23 червня 2022 року. (Протокол  

педагогічної ради  № 7  від 01.07.2022  року) 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра 

комп’ютерних наук, «Нові технології та інновації 

у дисципліні «Комп’ютерна логіка». Активне 

викладання та навчання», 30 годин,  довідка 

№43/22  від 28.11.2022 р. 

8.  Стеньгач Сергій 

Васильович 

Спеціаліст ІІ 

категорії, 

2021 

04-00-00 2016 р., 

Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана 

Пулюя,  

«Комп‘ютерна інженерія»; 

фахівець з інформаційних 

технологій, ступінь вищої освіти 

бакалавр 

2018 р., 

Тернопільський національний 

технічний університет імені Івана 

Пулюя,  

«Комп‘ютерна інженерія»; 

аналітик комп‘ютерних систем, 

ступінь вищої освіти магістр 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, семінар «Розвиток 

інклюзивної компетентності викладача. 

Організація інклюзивного навчання у закладі 

освіти», 10 годин, сертифікат №004606, від 

16.12.2021р. 

Кам‘янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, кафедра 

комп’ютерних наук, «Використання сучасних 

інтерактивних засобів та методик для навчання 

комп’ютерних дисциплін», 90 годин,  довідка 

№56/22  від 30.11.2022 р. (з дисциплін 

«Комп’ютерна електроніка», «Комп’ютерна 

схемотехніка», «Системне програмування», 

«Надійність , діагностика та експлуатація») 



 



Загальні відомості про членів циклової комісії 

фахових землевпорядних дисциплін 
Прізвище, ім'я, по 

батькові 

педагогічного 

працівника 

 

Категорія, 

педагогічне 

звання 

дата 

атестації 

Педагогічний 

стаж 

(станом на 

01.09.2022) 

Найменування закладу, який 

закінчив педагогічний працівник 

(рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з документом 

про вищу освіту) 

Відомості про підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника (найменування закладу, 

вид документа, тема, дата видачі, кількість 

навчальних кредитів (годин)) 

1. Бабінська Олена 

Василівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2021 

 

 

 

 

20-00-02 1999 р., 

Київський національний аграрний 

університет, 

«Землевпорядкування», 

інженер-землевпорядник 

 

2003 р., 

Львівський державний аграрний 

університет , 

«Землевпорядкування та кадастр» 

магістр з  землевпорядкування та 

кадастру 

Подільський державний аграрно-технічний 

університет, кафедра садово-паркового 

господарства, геодезії і землеустрою, 

«Застосування інноваційних методів навчання 

при викладанні лабораторно-практичних робіт з 

дисципліни «Земельний кадастр»», «Застосування 

сучасних інформаційних технологій при 

викладанні дисципліни «Автоматизована 

земельно-кадастрова інформаційна система»» 

свідоцтво СС22769675/000371-19 від 28.10.2019 

р.(з дисциплін «Земельний кадастр», 

«Автоматизована земельно-кадастрова 

інформаційна система», «Основи 

картографування», «Топографічне і 

землевпорядне креслення)  

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, підвищення кваліфікації за 

напрямом «Розвиток психолого-педагогічної 

компетентності викладача»; 72 години, 

посвідчення  СПК №02139802/0682-20 від 

14.02.2020р. 

ГО «Prometheus», курс «Захист прав людей з 

інвалідністю», 30 годин, сертифікат від 

23.01.2021 р. 

ГО «Prometheus», курс «Протидія та 

попередження булінгу в закладах освіти», 80 



годин, сертифікат від 24.05.2022 р.(Протокол  

педагогічної ради  №7  від 01.07.2022  року) 
2. Вовк Ігор 

Дмитрович 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

старший 

викладач 

2022 

 

25-08-00 1994 р., 

  Львівський державний 

сільськогосподарський інститут; 

«Землевпорядкування»; 

інженер-землевпорядник. 

2002 р, 

 Львівський державний аграрний 

університет; 

«Землевпорядкування та кадастр»; 

магістр землевпорядкування та 

кадастру 

Подільський державний аграрно-технічний 

університет, кафедра геодезії та землеустрою, 

«Застосування сучасних інформаційних 

технологій при викладанні земельного 

права»,довідка №71-01-700 від 06.09.2018 р.(з 

дисциплін «Земельне право») 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, підвищення кваліфікації за 

напрямом «Розвиток психолого-педагогічної 

компетентності викладача»; 72 години, 

посвідчення  СПК №02139802/0688-20 від 

14.02.2020р. 

ТОВ «ДЖАФАР», «Практичне застосування 

електронних геодезичних приладів і матеріалів 

аерознімання території при вивченні дисциплін 

«Геодезичні роботи при землеустрої» та 

«Фотограметрія»», 120 годин, довідка №13 від 

30.10.2020 р. 

ГО «Prometheus», курс «Захист прав людей з 

інвалідністю», 30 годин, сертифікат від 

25.01.2021 р. 

ГО «Prometheus», курс «Протидія та 

попередження булінгу в закладах освіти», 80 

годин, сертифікат від 24.05.2022 р. (Протокол  

педагогічної ради  № 7 від 01.07.2022  року) 
3. Вовк Олена 

Вікторівна  

Спеціаліст І 

категорії, 

2018 

14-00-00 2004 р., 

Львівський державний аграрний 

університет, 

«Геодезія, картографія та 

землевпорядкування»; 

бакалавр з землевпорядкування та 

Подільський державний аграрно-технічний 

університет, кафедра садово-паркового 

господарства, землеробства і грунтознавства, 

«Застосування сучасних інформаційних 

технологій» свідоцтво № 175 від 09.11.2018р. 

( з дисципліни «Основи меліорації та 



кадастру. 

2005 р., 

Львівський державний аграрний 

університет; 

«Землевпорядкування та кадастр»; 

інженер - землевпорядник 

ландшафтознавства») 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, підвищення кваліфікації за 

напрямом «Розвиток психолого-педагогічної 

компетентності викладача»; 72 години, 

посвідчення  СПК №02139802/0689-20 від 

14.02.2020р. 

ГО «Prometheus», курс «Захист прав людей з 

інвалідністю», 30 годин, сертифікат від 

24.01.2021 р. 

ГО «Prometheus», курс «Протидія та 

попередження булінгу в закладах освіти», 80 

годин, сертифікат від 24.05.2022 р.(Протокол  

педагогічної ради  № 7 від 01.07.2022  року) 

ТзОВ «ДЖАФАР»,  «Практичне застосування 

досвіду впровадження інтерактивних технологій при 

викладанні землевпорядних дисциплін», 120 годин, 

довідка №8 від 02.12.2022 р. (з дисциплін «Державний 

контроль за використанням і охороною земель та їх 

моніторинг», «Основи меліорації та 

ландшафтознавства», «Управління земельними 

ресурсами», «Раціональне використання та охорона 

земель») 

Заклад вищої освіти «Подільський державний 

університет», навчально-науковий центр 

перепідготовки і підвищення кваліфікації, підвищення 

кваліфікації з дисциплін «Землеустрій населених 

пунктів» та «Топографічне та землевпорядне 

креслення», 60 годин, свідоцтво СС 22769675/001032-

22 від 18.10. 2022р. 
4. Заставна Наталія 

Феліксівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2020 

18-00-00 2004, 

Львівський  державний аграрний 

університет, 

«Геодезія, картографія та 

землевпорядкування»; 

Подільський державний аграрно-технічний 

університет, стажування на кафедрі геодезії та 

землеустрою, «Застосування інтерактивних 

технологій при викладанні землевпорядних 

дисциплін» довідка № 71-01-531 від 11.05.2018р 



бакалавр з землевпорядкування та 

кадастру 

 

2005, 

Львівський  державний аграрний 

університет, 

«Землевпорядкування та кадастр»; 

інженер-землевпорядник 

 

2008, 

Національний університет водного 

господарства та 

природокористування, 

«Землевпорядкування та кадастр»; 

інженер-землевпорядник 

(«Грошова оцінка нерухомості» «Протиерозійна 

організація територій») 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, підвищення кваліфікації за 

напрямом «Розвиток психолого-педагогічної 

компетентності викладача»; 72 години, 

посвідчення  СПК №02139802/0695-20 від 

14.02.2020р. 

ГО «Prometheus», курс «Захист прав людей з 

інвалідністю», 30 годин, сертифікат від 

25.01.2021 р. 

ГО «Prometheus», курс «Протидія та 

попередження булінгу в закладах освіти», 80 

годин, сертифікат від 24.05.2022 р. (Протокол  

педагогічної ради  № 7 від 01.07.2022  року) 

Заклад вищої освіти «Подільський державний 

університет», навчально-науковий центр 

перепідготовки і підвищення кваліфікації, підвищення 

кваліфікації з дисциплін «Землевпорядне 

проектування» та «Протиерозійна організація 

територій», 60 годин, свідоцтво СС 22769675/001030-

22 від 18.10. 2022р. 
5. Кухарук Андрій 

Анатолійович 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2021 

20-00-00 2001 р.,  

Львівський державний аграрний 

університет;  

«Землевпорядкування та кадастр», 

інженер – землевпорядник 

 

2002 р., 

 Львівський державний аграрний 

університет; 

«Землевпорядкування та кадастр»; 

магістр землевпорядкування та 

кадастру 

Подільський державний аграрно-технічний 

університет, кафедра садівництва і 

виноградарства, землеробства та грунтознавства 

.(з дисциплін «Основи ґрунтознавства та 

геології», «Основи сільськогосподарського 

виробництва») та кафедра економіки, 

підприємства, торгівлі та біржової діяльності .(з 

дисципліни «Економіка, організація та 

планування сільськогосподарського 

виробництва»,свідоцтво СС 22769675/000372-19 

від 28.10.2019р. 

Хмельницький обласний інститут післядипломної 



 

2012 р.,  

Подільський аграрно-технічний 

університет; 

«Облік і аудит»; 

спеціаліст з обліку і аудиту  

педагогічної освіти, 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. 

Державне підприємство «Подільський експертно-

технічний центр Держпраці», перевірка знань з 

питань охорони праці, 30 годин, посвідчення 

№22-40-23 від 19.08.2022 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. 

6. Кирилюк 

Людмила Вікторівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2019 

 

 

20-00-00 2003 р., 

Львівський  державний аграрний 

університет, 

«Землевпорядкування та кадастр»; 

спеціаліст  із землевпорядкування 

та кадастру. 

2006 р., 

Львівський  державний аграрний 

Публічне акціонерне товариство «Подільські 

товтри», стажування в маркшейдерському відділі, 

«Застосування програмного забезпечення при 

викладанні маркшейдерського та топографічного 

креслення» довідка №95 від 02.02.2018 р.  
Подільський державний аграрно-технічний 

університет, стажування на кафедрі геодезії та 

землеустрою (дисципліни «Математична обробка 

геодезичних вимірювань», «Основи вищої геодезії», 



університет, 

«Землевпорядкування та кадастр»; 

магістр з землевпорядкування та 

кадастру. 

«Основи інженерної геодезії»); свідоцтво про 

підвищення кваліфікації № 71-01-553 від 23.05.2018р. 

ATMSHUB, ГО «Фонд підтримки інформаційного 

забезпечення студентів». Всеукраїнська практична 

онлайн конференція «Педагог на часі змін. 

Інструменти вчителя 2021». 

Підвищення кваліфікації за темою «Використання ІКТ 

засобів в професійно-технічній освіті. Знайомство з 

платформою «Тесторіум» та з програмою для 

створення власного НМК «Constructor Elekctronic 

books 1.1.3»», обсягом: 15 год, сертифікат № 

1534938774  

ТВО «На Урок», підвищення кваліфікації під час 

інтернет-конференція «Інтернет-ресурси у 

навчальному процесі» за напрямами «Наскрізні 

навички», «ІКТ». «Предметне 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. 
  



Загальні відомості про членів циклової комісії 

електромеханічних дисциплін 
Прізвище, ім'я, по 

батькові 

педагогічного 

працівника 

 

Категорія, 

педагогічне 

звання 

дата атестації 

Педагогічний 

стаж 

(станом на 

01.09.2022) 

Найменування закладу, який 

закінчив педагогічний працівник 

(рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з документом 

про вищу освіту) 

Відомості про підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника (найменування 

закладу, вид документа, тема, дата видачі, 

кількість навчальних кредитів (годин)) 

     

1. Вишинський  

    Олександр 

    Вікторович 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2018 

17-00-00 2004 р, 

Подільська державна аграрно-

технічна академія, 

«Енергетика сільськогосподарського 

виробництва»; 

інженер-енергетик; 

2010 р., 

Тернопільський національний 

технічний університет, 

«Електротехнічні системи 

 електроспоживання»; 

інженер-електрик  

Хмельницький національний університет, 

кафедра машин і машин і апаратів 

електромеханічних і енергетичних систем, 

«Використання інтерактивних методів навчання 

на заняттях з електротехнічних дисциплін», 180 

годин, довідка №27/20 від 02.11. 2020 р. 

(«Електричні вимірювання», «Електробезпека», 

«Енергозбереження», «Надійність 

електроприводів», «Енергетичний 

менеджмент») 

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 №02/21 від 10.11. 2021 р. 

(«Електротехнічні апарати та машини 

електропобутової техніки», «Електропобутова 

техніка»,  «Технологія ремонту 

електропобутової техніки», «Обладнання 

спеціалізованих  підприємств», «Промислове 

холодильне  обладнання») 

Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної компетентності 



викладача. Організація інклюзивного навчання у 

закладі освіти», 10 годин, сертифікат №004568, 

від 16.12.2021р. 

Державне підприємство «Подільський 

експертно-технічний центр Держпраці», 

перевірка знань з питань охорони праці, 30 

годин, посвідчення №21-72-10 від 22.12.2021 р. 

Науково-методичний центр вищої та фахової 

перед вищої освіти, навчання за програмою 

підвищення кваліфікації завідувачів відділення 

закладів фахової передвищої освіти 

«Впровадження інноваційних технологій в 

освітній процес», 16 годин, сертифікат СС 

38282994/4237-22 від 6.12.2022 р. 

2. Галицький 

       Юрій 

       Генріхович 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2021 

15-00-00 2007 р., 

Подільський державний аграрно-

технічний університет, 

«Енергетика сільськогосподарського 

виробництва»; 

інженер-енергетик; 

2010 р., 

 Тернопільський національний 

технічний університет, 

«Електротехнічні системи 

 електроспоживання»; 

інженер-електрик 

Хмельницький національний університет, 

кафедра машин і машин і апаратів 

електромеханічних і енергетичних систем, 

«Використання інтерактивних методів навчання 

на заняттях з електротехнічних дисциплін», 180 

годин, довідка №21/20 від 21.12. 2020 р. 

(«Електроустаткування підприємств і цивільних 

споруд», «Монтаж, експлуатація і ремонт 

електроустаткування». «Основи проектування і 

конструювання електроустановок») 

ГО «Prometheus», курс «Освітні інструменти 

критичного мислення», 60 годин, сертифікат від 

06.01.2021 р. 

Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної компетентності 

викладача. Організація інклюзивного навчання у 

закладі освіти», 10 годин, сертифікат №004570, 

від 16.12.2021р. 



3. Мазур  

Віктор 

Анатолійович 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

2022. 

Кандидат 

технічних 

наук 

25-08-12 1987 р., 

Київський політехнічний інститут; 

«Електричні машини»; 

інженер-електромеханік 

 

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 науковий 

ступінь кандидата технічних наук. 

 

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», 90 

годин, довідка №27/20 від 02.11. 2020 

р.(«Електричні машини», «Теоретичні основи 

електротехніки», «Теорія електричних та 

магнітних кіл») 

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) 

 ГО «Prometheus», курс «Медіаграмотність  для 

освітян», 60 годин, сертифікат від 16.12.2022 р. 

(Протокол  педагогічної ради  № 8  від 18.02.2021  

року) 



4. Денисюк 

Сергій Олексійович 

 

Спеціаліст ІІ 

катнгорії, 

 2018 

07-00-00 2014 р., 

 Хмельницький національний 

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. 

 

Хмельницький національний університет, 

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. 

(«Електричні апарати та машини 

електропобутової техніки», «Електропобутова 

техніка», «Основи електричного привода», 

«Автоматика та мікропроцесорна техніка») 

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. 

(«Основи електроніки та електротехніки», 

«Електротехніка та основи електроніки», 

«Основи гідравліки», «Основи автоматики») 

5. Мельник Микола 

Леонтійович 

Спеціаліст І 

категорії,  

2019 

14-00-00 1971 рік,  

Київський політехнічний інститут,  

«Автоматизація теплоенергетичних 

процесів», 

 інженер теплоенергетик по 

автоматизації 

 

Подільський державний аграрно-технічний 

університет, стажування на кафедрі енергетики 

та електротехнічних систем в АПК (дисципліни 

«Система  автоматичного керування 

електроприводом» «Основи електроприводу»); 

свідоцтво про підвищення кваліфікації № 240 

від 14.12.2018р. 

ГО «Prometheus», курс «Медіаграмотність  для 

освітян», 60 годин, сертифікат від 18.02.2021 р. 

(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 №004592, 

від 16.12.2021р. 

Державне підприємство «Подільський 

експертно-технічний центр Держпраці», 

перевірка знань з питань охорони праці, 30 

годин, посвідчення №21-72-14 від 22.12.2021 р. 

ГО «Prometheus», курс «Протидія та 

попередження боулінгу в закладах освіти», 80 

годин, сертифікат від 21.01.2022 р. (Протокол  

педагогічної ради  № 4  від 26.01.2022  року) 
6. Підгорний 

Олександр Юрійович 

Спеціаліст  2013 р., 

Українська інженерно-педагогічна 

 



 академія,  

«Електротехніка та 

електротехнології», бакалавр з 

електротехніки та електротехнології 

 



Загальні відомості про членів циклової комісії 

гірничо-маркшейдерських дисциплін 
Прізвище, ім'я, по 

батькові 

педагогічного 

працівника 

 

Категорія, 

педагогічне 

звання 

дата атестації 

Педагогічний 

стаж 

(станом на 

01.09.2022) 

Найменування закладу, який 

закінчив педагогічний працівник 

(рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з документом 

про вищу освіту) 

Відомості про підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника (найменування 

закладу, вид документа, тема, дата видачі, 

кількість навчальних кредитів (годин)) 

1. Олексійчук 

Світлана Борисівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

2020 

25-00-01 1996 р., 

Криворізький технічний 

університет; 

«Відкриті гірничі роботи»; 

гірничий інженер 

2002 р., 

Житомирський інженерно-

технологічний інститут; 

«Розробка родовищ корисних 

копалин»; 

гірничий інженер 

Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, 

«Формування фахових компетентностей 

студентів спеціальності «Обробка природного 

каменю» під час виконання дипломного 

проектування», посвідчення про підвищення 

кваліфікації  № 02139802/0814-18 від 

02.03.2018р. 

Державне підприємство «Львівський державний 

ювелірний завод», стажування з дисциплін 

«Ювелірна справа» та «Оцінка якості та дизайн 

виробів з природного каменю», довідка № 134/1 

від 4.07. 2019 р. 

ТОВ «Подільський камінь», стажування з 

дисциплін «Мінералогія і петрографія», 

«Кристалографія», довідка № 352/01 від 25.11. 

2019 р. 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 

кафедра менеджменту освіти, «Формування 

міждисциплінарних компетенцій під час 

виконання дипломного проектування», 

посвідчення №69/19 від 27.12.2019 року. (180 

годин) 

Сертифікат №334 учасника міжвузівської 

науково-практичної конференції «Інноваційні 

підходи до організації освітнього процесу у 



закладах вищої освіти» (12 годин) 5-6 грудня 

2019року. 

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) 

Державна служба якості освіти України. 

Державна освітня установа «Навчально-

методичний центр з питань якості освіти». 

Онлайн-семінар для підготовки експертів з 

питань акредитаційної експертизи освітньо-

професійних програм фахової передвищої 

освіти, 30 годин, сертифікат №062 від 

12.07.2021р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Граніт-холдинг» Лезниківське родовище 

гранітів, ділянка Лизники-3, «Впровадження 

високотехнологічних методів видобутку 

блоків»( з дисциплін «Кар’єрний транспорт», 

«Метрологія та стандартизація»), довідка № 143 

від 28.12.2021р. (Протокол  педагогічної ради  № 4  

від 26.01.2022  року) 
Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної компетентності 

викладача. Організація інклюзивного навчання у 

закладі освіти», 10 годин, сертифікат №004597, 

від 16.12.2021р. 

Науково-методичний центр вищої та фахової 

передвищої освіти, навчання за програмою 

підвищення кваліфікації завідувачів відділення 



закладів фахової передвищої освіти 

«Впровадження інноваційних технологій в 

освітній процес», 16 годин, сертифікат СС 

38282994/4239-22 від 6.12.2022р. 

2. Тупікова  

      Наталія  

      Юріївна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2019 

16-00-00 1985 р., 

Криворізький ордена Трудового 

Червоного Прапора гірничорудний 

інститут; 

«Маркшейдерська справа»; 

гірничий інженер маркшейдер  

Публічне акціонерне товариство «Подільські 

товтри», стажування в маркшейдерському 

відділі, «Використання комп‘ютерних 

технологій при викладанні маркшейдерських 

дисциплін» довідка №94 від 02.02.2018 р. 

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 

«Маркшейдерська справа», «Маркшейдерське 

креслення», «Гірнича геометрія», «Облік рухомості 

та вилучення запасів корисних копалин», «Теорія 

помилок вимірювань», «Зрушення гірських порід і 

земної  поверхні при розробці родовищ підземним 

способом», «Маркшейдерська документація», 

«Маркшейдерські роботи при рекультивації», 

«Організація маркшейдерських робіт»,  тема 

«Використання сучасних методів ведення 

маркшейдерських робіт», 120 годин, довідка № 

29/12-22 від 14.12.2022р.  
3. Недошитко 

      Михайло  

      Іванович 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

2021 

 

 

45-00-00 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 

. 

Публічне акціонерне товариство «Подільські 

товтри», стажування в маркшейдерському 

відділі, «Застосування сучасних інформаційних 

технологій при викладанні маркшейдерських 

дисциплін» довідка №94 від 02.02.2018 р.  

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», стажування з дисциплін 

«Маркшейдерська справа», «Облік рухомості та 

вилучення запасів корисних копалин», «Теорія 

помилок вимірювань», «Організація 

маркшейдерських робіт»,  тема «Використання 

сучасних технологій при веденні маркшейдерських 

робіт», 90 годин, довідка № 70 від 14.12.2022р.  
4. Костишин 

Надія Михайлівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2019 

19-00-00 2002 р., 

Київський політехнічний інститут; 

«Розробка родовищ корисних 

копалин»; 

гірничий інженер 

 

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.  
5. Чередніченко 

Валерій 

Володимирович 

 

 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

2018 

 

49-00-00 1971 р., 

 Комунарський 

гірничометалургійний інститут; 

«Технологія і комплексна 

механізація підземної розробки 

родовищ корисних копалин»; 

гірничий інженер 

 

Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, 

«Формування професійних компетентностей 

студентів під час виконання курсового проекту з 

дисципліни «Проектування буровибухових 

робіт»», посвідчення про підвищення 

кваліфікації  № 02139802/0828-18 від 

02.03.2018р. 

Приватне акціонерне товариство 

«ЗАХІДУКРВИБУХПРОМ», виробнича 

дільниця №17, довідка №1 від 08.02.2018р. 

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. (Протокол  педагогічної ради  № 2  від 

12.12.2022  року) 
6. Горішна Ольга 

Василівна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2018 

22-00-01 2000 р., 

Національна гірнича академія 

України; 

«Відкриті гірничі роботи»; 

гірничий інженер 

2020р. 

Національний університет водного 

господарства та 

природокористування; 

кваліфікація:ступінь вищої освіти 

Хмельницький обласний 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 



бакалавр,  

спеціальність «Науки про Землю», 

освітня програма «Геологія», 

професійна кваліфікація «Технік-

геолог» 

В20 № 173805 

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) 
 

7. Ліньков Євген 

Федорович 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2021 

29-00-01 1976 р., 

Дніпропетровський ордена 

Трудового Червоного Прапора 

гірничий інститут ім. Артема; 

«Геологічна зйомка, пошуки та 

розвідка родовищ корисних 

копалин»; 

гірничий інженер-геолог 

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», 

«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. 

8. Хімяк Олена 

Миколаївна 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2021 

19-09-00 2002 р, 

Житомирський 

інженерно-технологічний інститут; 

«Розробка родовищ корисних 

копалин»; 

Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, 

«Формування фахових компетентностей 

студентів під час виконання курсових проектів з 

дисципліни «Технологія обробки природного 



гірничий інженер 

2009 р., 

Житомирський державний 

технологічний університет; 

«Розробка родовищ корисних 

копалин»; 

магістр з гірництва, гірничий 

інженер  

каменю»», посвідчення про підвищення 

кваліфікації  № 02139802/0827-18 від 

02.03.2018р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Подільський камінь», «Комплексне і 

раціональне використання відходів каменю»( з 

дисциплін «Обладнання для обробки каменю», 

«Технологія обробки каменю», «Комплексне 

використання відходів каменю»,  

«Стандартизація та метрологія»), довідка № 

358/1 від 28.12.2019 р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Бурдяківський спецкар‘єр», «Технологія 

переробки вапняків»( з дисциплін «Технологія 

розробки родовищ стінового каменю та блоків», 

«Технології»,  «Стандартизація та метрологія»), 

довідка № 138/1 від 26.10.2019 р. 

 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. 

9. Яворський 

Сергій Євгенович 

Спеціаліст 

 ІІ  

26-00-00 1997 р., 

Кам’янець-Подільський 

Ювелірна майстерня ПП Сьомов О.В., «Сучасні 

методи оздоблення ювелірних виробів», довідка 



категорії,  

2020 

індустріальний технікум, 

«Технологія відкритої розробки 

родовищ корисних копалин»; 

гірничий технік, 

2003 р., 

Кам’янець-Подільський 

індустріальний технікум; 

«Обробка природного каменю»; 

технік-технолог  

№3 від 5.04.2018 р. 

Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, семінар 

«Розвиток інклюзивної компетентності 

викладача. Організація інклюзивного навчання у 

закладі освіти», 10 годин, сертифікат №004615, 

від 16.12.2021р. 

 


