
ВІДОМОСТІ 

про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 

182 Технології легкої промисловості 

на рівні фахової передвищої освіти 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

педагогічного 

працівника 

Найменування 

посади (для осіб, що 

працюють за 

сумісництвом, місце 

основної роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, 

який закінчив 

педагогічний працівник 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Категорія, 

педагогічне 

звання (в разі 

наявності 

науковий 

ступінь, шифр 

і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема 

дисертації 

(серія, номер, 

дата, ким 

виданий 

диплом), 

вчене звання, 

за якою 

кафедрою 

(спеціальніст

ю) присвоєно 

(серія, номер, 

дата, ким 

виданий 

атестат) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації педагогічного 

працівника (найменування 

закладу, вид документа, тема, 

дата видачі, кількість 

навчальних кредитів (годин) 

Примітки 

Історія 

України.  

 

Основи 

правознавства 

Калінчук Богдан 

Іванович 

Викладач суспільних 

дисциплін, Завідувач 

навчально-виробничою 

практикою 

Освіта – спеціаліст 

Вінницький державний 

педагогічний університет 

ім. Михайла 

Коцюбинського, 1998 рік.                    

Спеціальність Всесвітня 

історія та основ 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист. 

1.Методика викладання 

2. Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими 

потребами.  НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту 

освіти» 

Білоцерківський ІНПО. 

 



и правознавства. 

Кваліфікація вчитель 

історії та основ 

правознавства 

Навчальний курс. Свідоцтво 

ПК- 35946459/002706-20 від 

04.06.2020 

 Курси підвищення кваліфікації 

в Національній академії 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський ІНПО. ОМО 

заступників директорів з 

виробничого навчання 

«Організація навчальних 

практик в умовах змішаного 

навчання»; 

 

ОМО викладачів суспільних 

дисциплін 

«Використання технологій 

дистанційного навчання в 

процесі викладання суспільних 

дисциплін».  

Калинівський технологічний 

коледж. Семінар-практикум. 

Сертифікат № 52 

від 22 жовтня 2020 

Калинівський технологічний 

коледж 

(протокол №8 від 29.10.2020) 

46 годин 

1.Нормативно-правова 

компетентність 

2. Педагогічна компетентність 

3. Діагностико-аналітичний 

модуль НМЦПТО у Вінницькій 

області 30 Навчальний 

курс 

 Свідоцтво 

СПК№0002449 від 12.02.2021 

 

VIІ обласна науково-практична 



конференція викладачів та 

студентів коледжів і 

технікумів: Моя Україна: 

Історія та сьогодення. 

Краєзнавчі дослідження

 Вінницький технічний 

коледж 6 Конференція

 Сертифікат № 401 

від 30 березня 2021 

(протокол №3 від 27.04.2021) 

 

ОМО викладачів суспільних 

дисциплін 

«Організація та методичний 

супровід самостійної роботи 

здобувачів освіти із суспільних 

дисциплін в умовах 

дистанційного навчання» 

 

 Іллінецький державний 

аграрний коледж 

 Семінар-практикум

 Сертифікат № 21-17 

від 05 жовтня 2021 

 (протокол №6 від 26.11.2021) 

48 годин. 

Українська 

мова за 

професійним 

спрямуванням. 

Вдовиченко 

Юлія 

Валентинівна 

Викладач англійської 

мови і української 

мови за професійним 

спрямуванням. 

Методист КТФК  

Освіта – спеціаліст, 

Вінницький державний 

педагогічний інститут, 

1997 рік. 

Спеціальність Українська 

мова і література та 

англійська мова і 

література.  

Кваліфікація вчитель 

української мови і 

літератури та англійської 

мови і зарубіжної 

літератури. 

методист 

вищої 

категорії, 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист. 

Інтерактивні технології в 

закладах освіти 

 НАПН У 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти»  

ЦІППО 

 150 Навчальний курс  

Довідка №13  

від 10.03.2020, видана 

Національною академією 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» ЦІППО 

ІІ Всеукраїнська конференція 

 



Сучасні педагогічні технології 

та інноваційні методики 

навчання у підготовці фахівців

 Вінницький технічний 

коледж 

Конференція  

Сертифікат № 226 

від 23-24 квітня 2020 

Вінницький технічний коледж  

(протокол №5 від 26.05.2020) 

1.Методика викладання 

2. Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими 

потребами 

 НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту 

освіти» 

Білоцерківський ІНПО 

 Навчальний курс 

 Свідоцтво 

ПК- 35946459/002696-20 від 

04.06.2020 

Курси підвищення кваліфікації 

в Національній академії 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський ІНПО 

ОМО методистів 

«Методичний супровід 

удосконалення професійної 

компетентності викладачів 

закладів ФПО»

 Вінницький технічний 

коледж 6 Семінар

 Сертифікат № 341 

від 22 вересня 2020 

Вінницький технічний коледж  

(протокол №8 від 29.10.2020) 

ОМО викладачів української 



філології «Підвищення якості 

мовно-літературної освіти 

шляхом реалізації 

компетентнісного, особистісно 

орієнтованого й діяльнісного 

підходів до навчання» 

Вінницький коледж 

архітектури та будівництва 

КНУБА 6 

 Семінар-тренінг 

 Сертифікат № 163/20 

від 05 листопада 2020 

Вінницький коледж 

архітектури та будівництва 

КНУБА 

 (протокол №9 від 18.11.2020) 

198 годин; 

ІІІ Всеукраїнська конференція 

Сучасні педагогічні технології 

та інноваційні методики 

навчання у підготовці фахівців 

 Вінницький технічний 

коледж Конференція

 Сертифікат № 529 

від 23-23 квітня 2021 

 (протокол № 3 від 27.04.2021) 

Майстер-класи 

Вінницький технічний коледж

  

Сертифікати   

№ 945,№941, № 881, від 

23.04.2021 

 (протокол № 3 від 27.04.2021) 

 

Міжнародна наукова 

конференція «Граматичні 

читання – ХІ»  

ДОНУ ім. Василя Стуса. 

Конференція  

Сертифікат від 14.05.2021 



(протокол №4 від 25.06.2021) 

ОМО викладачів української 

філології «Сучасні стратегії 

формування україномовної 

особистості» ВСП 

«Вінницький торговельно-

економічний фаховий коледж 

КНТЕУ» 

Семінар-тренінг  

Сертифікат № 449 

від 09 листопада 2021 

(протокол №6 від 26.11.2021) 

33 години. 

Культурологія. 

 

Безпека 

життєдіяльност

і 

Шевчук Наталія 

Григорівна 

Викладач 

культурології та 

спецдисциплін 

спеціальності 022 

Дизайн  

 

Київський державний 

інститут культури, 1985 

рік 

Спеціальність 

Бібліотекознавство і 

бібліографія. 

Кваліфікація бібліотекар-

бібліограф. 

Освіта – спеціаліст. 

Викладач, 

спеціаліст 

першої 

категорії 

1.Методика викладання 

2. Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими 

потребами НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту 

освіти» 

Білоцерківський ІНПО

 30 Навчальний 

курс Свідоцтво 

ПК- 35946459/002737-20 від 

04.06.2020 

Курси підвищення кваліфікації 

в Національній академії 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський ІНПО 

ОМО викладачів охорони праці 

та БЖД 

«Застосування інноваційних 

технологій в освітній 

діяльності при викладанні 

охорони праці, методи 

дистанційної освіти з охорони 

праці» ВСП «Немирівський 

фаховий коледж будівництва, 

економіки та дизайну ВНАУ» 6

 



  

Семінар  

Сертифікат №111  

від 24.11.2020  

ВСП «Немирівський фаховий 

коледж будівництва, економіки 

та дизайну ВНАУ» 

  (протокол № 10 від 

24.12.2020) 

36 годин; 

 

1.Нормативно-правова 

компетентність 

2. Педагогічна компетентність 

3. Діагностико-аналітичний 

модуль НМЦПТО у Вінницькій 

області 30 Навчальний 

курс 

 Свідоцтво 

СПК№0002458 від 12.02.2021 

 

ОМО викладачів охорони праці 

та БЖД 

«Формування компетенцій 

безпеки життєдіяльності у 

фахових молодших бакалаврів»

 ВСП «Вінницький 

фаховий коледж економіки та 

підприємництва ЗНУ» 6

 Семінар

 Сертифікат №50/21  

від 13.05.2021  

  (протокол №4 від 25.06.2021) 

ОМО викладачів охорони праці 

та БЖД 

«Організація проведення 

лабораторних робіт з охорони 

праці в умовах дистанційного 

навчання» ВСП 

«Вінницький коледж НУХТ» 6



 Семінар

 Сертифікат № 243/21 

від 03.11.2021 

 (протокол № 6 від 26.11.2021) 

42 години 

Основи 

філософських 

знань. 

 

Соціологія. 

Сакач Сергій 

Іванович 

Працює в коледжі з 

1994 року на посаді 

викладача суспільних 

дисциплін. 

 

Вінницький державний 

педагогічний інститут, 

1995 рік. 

Спеціальність: Історія 

Кваліфікація: вчитель 

історії і правознавства. 

Освіта – спеціаліст.  

Викладач, 

спеціаліст 

вищої категорії 

VI обласна науково-практична 

конференція викладачів та 

студентів коледжів і 

технікумів: Моя Україна: 

Історія та сьогодення. 

Краєзнавчі дослідження

 Вінницький технічний 

коледж 6 

 Конференція

 Сертифікат № 116 

від 17 лютого 2020 

Вінницький технічний коледж 

 (протокол №2 від 28.02.2020) 

1.Методика викладання 

2. Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими 

потребами НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту 

освіти» 

Білоцерківський ІНПО

 30 Навчальний 

курс Свідоцтво 

ПК- 35946459/002728-20 від 

04.06.2020 

 Курси підвищення кваліфікації 

в Національній академії 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський ІНПО 

ОМО викладачів суспільних 

дисциплін 

«Використання технологій 

дистанційного навчання в 

процесі викладання суспільних 

 



дисциплін» 

 Калинівський 

технологічний коледж 10

 Семінар-практикум

 Сертифікат № 51 

від 22 жовтня 2020 

Калинівський технологічний 

коледж 

(протокол №8 від 29.10.2020) 

46 годин; 

 

1.Нормативно-правова 

компетентність 

2. Педагогічна компетентність 

3. Діагностико-аналітичний 

модуль НМЦПТО у Вінницькій 

області 30 Навчальний 

курс 

 Свідоцтво 

СПК№0002449 від 12.02.2021 

ОМО викладачів суспільних 

дисциплін 

«Організація та методичний 

супровід самостійної роботи 

здобувачів освіти із суспільних 

дисциплін в умовах 

дистанційного навчання»

 Іллінецький державний 

аграрний коледж 6

 Семінар-практикум

 Сертифікат № 21-44 

від 05 жовтня 2021 

 (протокол №6 від 26.11.2021) 

36 годин; 

Основи 

економічної 

теорії. 

 

Економіка та 

організація 

Ральченко 

Олена 

Вікторівна 

Працює в коледжі з 

2002 року на посаді 

викладача фінансово-

економічних 

дисциплін та 

правознавства. 

Вінницький державний 

аграрний університет,  

2001 рік. 

Спеціальність 

Менеджмент організацій, 

спеціалізація "Правове 

Викладач, 

спеціаліст 

першої 

категорії. 

1.Методика викладання 

2. Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими 

потребами НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту 

освіти» 

 



виробництва.  забезпечення» 

Кваліфікація економіст-

організатор 

сільськогосподарського 

виробництва. 

Освіта – спеціаліст 

Білоцерківський ІНПО

 30 Навчальний 

курс Свідоцтво 

ПК- 35946459/002727-20 від 

04.06.2020 

 Курси підвищення кваліфікації 

в Національній академії 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський ІНПО 

ОМО викладачів фінансових та 

економічних дисциплін 

«Підходи до розвитку SOFT 

SKILLS здобувачів освіти в 

сучасних освітніх моделях» 

 Калинівський 

технологічний коледж  6 

 Семінар-практикум

 Сертифікат №3-0  

від 02.11.2020 Калинівський 

технологічний коледж 

(протокол № 9 від 18.11.2020) 

36 годин; 

 

1.Нормативно-правова 

компетентність 

2. Педагогічна компетентність 

3. Діагностико-аналітичний 

модуль НМЦПТО у Вінницькій 

області  30 

 Навчальний курс 

 Свідоцтво 

СПК№0002434 від 12.02.2021 

Організація дослідницько-

пошукової роботи студентів 

при вивченні фінансово-

економічних дисциплін за 

допомогою сервісів та 

цифрових технологій Google 



 Вінницький технічний 

коледж 6  

Тренінг 

Сертифікат №354 

від 23.03.2021  

(протокол №3 від 27.04.2021) 

ОМО викладачів фінансових та 

економічних дисциплін 

«Використання форм навчання 

і викладання, що сприяють 

досягненню заявлених у 

освітніх програмах цілей та 

програмних результатів 

навчання з акцентом на вимоги 

студентоцентрованого 

підходу» ВСП 

«Немирівський фаховий 

коледж будівництва, економіки 

та дизайну ВНАУ» 6

 Семінар-практикум

 Сертифікат №205 

від 20.04.2021  

(протокол №3 від 27.04.2021) 

 

ОМО головних бухгалтерів 

«Фінансово-господарська 

діяльність підприємства»

 Калинівський 

технологічний коледж 6

 Семінар

 Сертифікат №3-1 

від 27.05.2021  

(протокол №4 від 25.06.2021) 

ОМО викладачів фінансових та 

економічних дисциплін 

«Використання сучасних 

інформаційних технологій для 

вирішення професійних задач 

майбутніх фахівців»

 Вінницький 



кооперативний інститут 6

 Семінар-практикум

 Сертифікат №614 

від 02.11.2021  

(протокол №6 від 26.11.2021) 

54 години. 

Іноземна мова 

за професійним 

спрямуванням 

Євграшина 

Любов Петрівна 

Працює в коледжі з 

1993 року на посаді 

викладача англійської 

мови 

 

Чернівецький державний 

університет ім. 

Федьковича, 1993рік. 

Спеціальність Романо-

германська філологія. 

Кваліфікація спеціаліст 

філолог-германіст, 

викладач англійської мови 

та літератури. 

Освіта – спеціаліст 

Викладач, 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист. 

1.Методика викладання 

2. Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими 

потребами НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту 

освіти» 

Білоцерківський ІНПО

 30 Навчальний 

курс Свідоцтво 

ПК- 35946459/002706-20 від 

04.06.2020 

 Курси підвищення кваліфікації 

в Національній академії 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський ІНПО 

ОМО викладачів іноземних 

мов Погребищенський 

медичний фаховий коледж 6

 Семінар

 Сертифікат № 11 

від 06 листопада 2020 

Погребищенський медичний 

фаховий коледж  

(протокол №9 від 18.11.2020) 

36 годин; 

 

1.Нормативно-правова 

компетентність 

2. Педагогічна компетентність 

3. Діагностико-аналітичний 

модуль 

 

 



 НМЦПТО у Вінницькій 

області 30 Навчальний 

курс 

 Свідоцтво 

СПК№0002421 від 12.02.2021 

ОМО викладачів іноземних 

мов Передумови та шляхи 

імплементації концептуальних 

засад державної політики щодо 

розвитку англійської мови у 

сфері освіти КЗВО 

«Барський гуманітарно-

педагогічний коледж імені 

Михайла Грушевського» 

 10 Семінар

 Сертифікат № 21.04-

1669 

від 21 квітня 2021 

(протокол №3 від 27.04.2021) 

ІІІ Всеукраїнська конференція 

Сучасні педагогічні технології 

та інноваційні методики 

навчання у підготовці фахівців

 Вінницький технічний 

коледж 12 Конференція

 Сертифікат № 559 

від 23-23 квітня 2021 

 (протокол № 3 від 27.04.2021) 

 

ОМО викладачів іноземних 

мов 

«Теорії і технології іншомовної 

освіти» КЗВО «Вінницький 

гуманітарно-педагогічний 

коледж» 6 Семінар

 Сертифікат  

НЧ № 21-467 

від 17.11. 2021 

(протокол № 6 від 26.11.2021) 

58 годин. 



Фізичне 

виховання 

Хоменчук Ганна 

Яківна 

Працює в коледжі з 

1984 року на посаді 

викладача фізичного 

виховання  

 

Київський державний 

інститут фізичної 

культури, 1980 рік 

Спеціальність Фізична 

культура і спорт. 

Кваліфікація викладач 

фізичного виховання. 

Освіта – спеціаліст 

Викладач, 

спеціаліст 

вищої категорії 

1.Методика викладання 

2. Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими 

потребами НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту 

освіти» 

Білоцерківський ІНПО

 30 Навчальний 

курс Свідоцтво 

ПК- 35946459/002735-20 від 

04.06.2020 

 Курси підвищення кваліфікації 

в Національній академії 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський ІНПО 

ОМО викладачів та керівників 

фізичного виховання 

«Ефективна організація 

фізичного виховання 

студентської молоді в умовах 

дистанційного навчання»

 Технолого-

промисловий коледж ВНАУ 

 6 Семінар

 Сертифікат № 20 

від 13 жовтня 2020 

Технолого-промисловий 

коледж ВНАУ 

(протокол №8 від 29.10.2020) 

36 годин; 

 

1.Нормативно-правова 

компетентність 

2. Педагогічна компетентність 

3. Діагностико-аналітичний 

модуль НМЦПТО у Вінницькій 

області 30 Навчальний 

курс 

 



 Свідоцтво 

СПК№0002456 від 12.02.2021 

ОМО викладачів та керівників 

фізичного виховання 

«Сучасні педагогічні прийоми 

розвитку й удосконалення 

методики викладання 

фізичного виховання» ВСП 

«Могилів-Подільський 

технолого-економічний коледж  

 6 Семінар

 Сертифікат № 189 

від 20.05.2021  

 (протокол № 4 від 25.06.2021) 

ОМО викладачів та керівників 

фізичного виховання 

«Традиційні та інноваційні 

форми і методи фізичного 

виховання здобувачів ЗФПО»

 ВСП «Ладижинський 

фаховий коледж ВНАУ» 6

 Семінар

 Сертифікат № 383-21 

від 06.10.2021 

 (протокол № 6 від 26.11.2021) 

42години. 

Вища 

математика. 

 

Основи 

технічної 

механіки. 

Лук’янчук 

Вікторія 

Іванівна 

Працює в коледжі з 

1976 року на посаді 

викладача технічної 

механіки та 

математики. 

 

Одеський державний 

університет імені І. І. 

Мечникова, 1976 рік. 

Спеціальність 

Математика. 

Кваліфікація математик, 

викладач математики. 

Освіта – спеціаліст 

Викладач, 

спеціаліст 

вищої категорії 

1.Методика викладання 

2. Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими 

потребами НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту 

освіти» 

Білоцерківський ІНПО

 30 Навчальний 

курс Свідоцтво 

ПК- 35946459/002715-20 від 

04.06.2020 

 Курси підвищення кваліфікації 

в Національній академії 

педагогічних наук України 

 



ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський ІНПО 

 

ОМО викладачів математики 

«Застосування сучасних 

технологій навчання 

математики в закладах вищої 

та фахової перед вищої освіти»

 Комунальний заклад 

освіти «Барський Гуманітарно-

педагогічний коледж імені 

Михайла Грушевського» 

10 Семінар

 Сертифікат  

МК №11.11-36  

від 11.11.2020  

ВСП «Могилів-Подільський 

технолого-економічний 

фаховий коледж ВНАУ» 

(протокол № 9 від 18.11.2020) 

40годин; 

 

1.Нормативно-правова 

компетентність 

2. Педагогічна компетентність 

3. Діагностико-аналітичний 

модуль НМЦПТО у Вінницькій 

області 30 Навчальний 

курс 

 Свідоцтво 

СПК№0002436 від 12.02.2021 

30 годин. 

Обладнання 

виробництва 

Воробей Ольга 

Петрівна 

Завідувач технолого-

механічного 

відділення, Працює в 

коледжі з 2005 року на 

посаді викладача 

спецдисциплін 

спеціальності 133 

Хмельницький державний 

університет, 2004 рік. 

Спеціальність Обладнання 

легкої промисловості. 

Кваліфікація інженер-

механік. 

Освіта – спеціаліст. 

 

Спеціаліст 

першої 

категорії. 

ОМО завідувачів відділення 

Інноваційні засади організації 

освітнього середовища в 

умовах діджиталізації 

освітнього процесу на 

відділеннях закладів фахової 

передвищої освіти

 



Галузеве 

машинобудування,  

 

 Калинівський 

технологічний коледж 10 

Конвергентний семінар  

Сертифікат №18-1 

від 27.10.2021  

(протокол №6 від 26.11.2021); 

ОМО викладачів 

загальнотехнічних дисциплін  

Використання сучасних 

інноваційних та інформ. 

технологій у методиці 

викладання загальнотехн. 

дисциплін Калинівський 

технологічний коледж 12

 Семінар

 Сертифікат №133-1 

від 25.11.2021  

(протокол №6 від 26.11.2021) 

22 години. 

Основи 

автоматизації 

технологічних 

процесів 

Левандовська 

Людмила 

Мартинівна 

Голова ЦК 

спецдисциплін 

спеціальностей 133 

Галузеве 

машинобудування та 

144 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка, 

Працює в коледжі з 

1983 року на посаді 

викладача креслення 

та спецдисциплін 

спеціальності 133 

Галузеве 

машинобудування  

 

Хмельницький 

технологічний інститут 

побутового 

обслуговування, 1983 рік  

Спеціальність Машини і 

апарати легкої 

промисловості. 

Кваліфікація інженер-

механік. 

Освіта – спеціаліст 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист. 

Проблематика медіаосвіти в 

сучасеому освітньому закладі

 ВАНО 6

 Навчальний курс

 Сертифікат №200/31 

від 24.02.2020 

Комунальний вищий 

навчальний заклад ВАНО; 

1.Методика викладання 

2. Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими 

потребами НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту 

освіти» 

Білоцерківський ІНПО

 30 Навчальний 

курс Свідоцтво 

ПК- 35946459/002714-20 від 

04.06.2020 

 Курси підвищення кваліфікації 

в Національній академії 

 



педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський ІНПО; 

36 годин; 

 

1.Нормативно-правова 

компетентність 

2. Педагогічна компетентність 

3. Діагностико-аналітичний 

модуль НМЦПТО у Вінницькій 

області 30 Навчальний 

курс 

 Свідоцтво 

СПК№0002435 від 12.02.2021; 

 

Технічна творчість студентів як 

засіб формування 

конкурентоспроможно-го 

фахівця ВСП 

«Вінницький торговельно-

економічний фаховий коледж 

КНТЕУ» 3 Науково-

практична конференція

 Сертифікат №332 

від 31.03.2021 

(протокол №3 від 27.04.2021); 

ОМО викладачів креслення, 

основ стандартизації, 

управління якістю продукції та 

метрології 

Формування фахових 

компетентностей здобувачів 

освіти на заняттях з інженерної 

графіки та основ стандартизації 

шляхом використання 

інноваційних технологій

 Вінницький технічний 

коледж 12 Семінар

 Сертифікат № 462 



від 16 листопада 2021 

(протокол №6 від 26.11.2021); 

ОМО викладачів 

загальнотехнічних дисциплін  

Використання сучасних 

інноваційних та інформаційних 

технологій у методиці 

викладання загальнотехнічних 

дисциплін Калинівський 

технологічний коледж 6

 Семінар

 Сертифікат №132-1 

від 25.11.2021  

(протокол №6 від 26.11.2021) 

51 година. 

Загальна 

електротехніка 

з основами 

електроніки 

Трембіцька 

Галина 

Григорівна 

Працює в коледжі з 

2017 року на посаді 

викладача 

загальнотехнічних 

дисциплін.  

 

Вінницький політехнічний 

інститут, 1986 рік  

Спеціальність 

Електроенергетика  

Кваліфікація інженер-

викладач 

електроенергетичних 

дисциплін. 

Освіта – спеціаліст 

Викладач, 

спеціаліст 

вищої 

категорії. 

ОМО викладачів 

загальнотехнічних дисциплін 

«Реалізація досягнень науки та 

техніки при підготовці фахівців 

технічних і технологічних 

спеціальностей»

 Вінницький коледж 

архітектури та будівництва 

КНУБА 6

 Конференція

 Сертифікат №96/20 

від 26.02.2020  

Вінницький коледж 

архітектури та будівництва 

КНУБА  (протокол № 3 

від 28.02.2020); 

1.Методика викладання 

2. Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими 

потребами НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту 

освіти» 

Білоцерківський ІНПО

 30 Навчальний 

курс Свідоцтво 

 



ПК- 35946459/002732-20 від 

04.06.2020 

Курси підвищення кваліфікації 

в Національній академії 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський ІНПО; 

 

ОМО викладачів креслення, 

основ стандартизації, 

управління якістю продукції та 

метрології 

«Використання сучасних 

освітніх технологій при 

вивченні інженерної графіки, 

основ стандартизації, 

управління якістю продукції»

 ВСП «Могилів-

Подільський технолого-

економічний фаховий коледж 

ВНАУ» 6 Семінар

 Сертифікат №46 

від 03.11.2020  

ВСП «Могилів-Подільський 

технолого-економічний 

фаховий коледж ВНАУ»  

(протокол № 9 від 18.11.2020); 

48 годин; 

 

1.Нормативно-правова 

компетентність 

2. Педагогічна компетентність 

3. Діагностико-аналітичний 

модуль НМЦПТО у Вінницькій 

області 30 Навчальний 

курс 

 Свідоцтво 

СПК№0002453 від 12.02.2021; 

Технічна творчість студентів як 



засіб формування 

конкурентоспроможно-го 

фахівця ВСП 

«Вінницький торговельно-

економічний фаховий коледж 

КНТЕУ» 3 Науково-

практична конференція

 Сертифікат №337 

від 31.03.2021 

(протокол №3 від 27.04.2021); 

ОМО викладачів креслення, 

основ стандартизації, 

управління якістю продукції та 

метрології 

Реалізація компетентнісного 

підходу до підготовки фахівців 

при вивченні основ 

стандартизації та управління 

якістю продукції ВСП 

«Технологічно-промисловий 

фаховий коледж ВНАУ» 6

 Семінар

 Сертифікат №40 

від 20.04.2021 

(протокол №3 від 27.04.2021); 

ОМО викладачів креслення, 

основ стандартизації, 

управління якістю продукції та 

метрології 

Формування фахових 

компетентностей здобувачів 

освіти на заняттях з інженерної 

графіки та основ стандартизації 

шляхом використання 

інноваційних технологій 

 Вінницький технічний 

коледж 12 Семінар

 Сертифікат № 463 

від 16 листопада 2021 

(протокол №6 від 26.11.2021); 



ОМО викладачів 

загальнотехнічних дисциплін  

Використання сучасних 

інноваційних та інформаційних 

технологій у методиці 

викладання загальнотехнічних 

дисциплін Калинівський 

технологічний коледж 12

 Семінар

 Сертифікат №134-1 

від 25.11.2021  

(протокол №6 від 26.11.2021) 

63 години. 

Основи 

інформатики 

та 

комп’ютерної 

техніки 

Жигуліна Тетяна 

Григорівна 

Голова ЦК фізико-

математичних 

дисциплін, Працює в 

коледжі з 2001 року на 

посаді викладача 

інформатики та 

обліково-економічних 

дисциплін. 

 

Вінницький державний 

сільськогосподарський 

інститут, 1997 рік.  

- спеціаліст, 

Хмельницький 

національний університет, 

2013 рік.          .             

Спеціальності  Облік і 

аудит.  

Інформаційні технології 

проєктування.  

Кваліфікації   економіст-

бухгалтер  

інженер-програміст . 

  Освіта: 

спеціаліст 

Спеціаліст 

вищої 

категорії. 

1.Методика викладання 

2. Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими 

потребами НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту 

освіти» 

Білоцерківський ІНПО

 30 Навчальний 

курс Свідоцтво 

ПК- 35946459/002703-20 від 

04.06.2020 

 Курси підвищення кваліфікації 

в Національній академії 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський ІНПО; 

ОМО викладачів інформатики 

та комп’ютерних дисциплін 

«Дистанційне навчання в 

закладах вищої та фахової 

перед вищої освіти» 

 Вінницький 

торговельно-економічний 

коледж КНТУ 6 Семінар

 Сертифікат №115 

від 20.10.2020 

 



Вінницький торговельно-

економічний коледж КНТУ 

 (протокол №8 від  

29.10.2020); 

ОМО викладачів фінансових та 

економічних дисциплін 

«Підходи до розвитку SOFT 

SKILLS здобувачів освіти в 

сучасних освітніх моделях»

 Калинівський 

технологічний коледж 6

 Семінар-практикум

 Сертифікат №2-0  

від 02.11.2020 Калинівський 

технологічний коледж 

(протокол № 9 від 18.11.2020) 

42години; 

 

1.Нормативно-правова 

компетентність 

2. Педагогічна компетентність 

3. Діагностико-аналітичний 

модуль НМЦПТО у Вінницькій 

області 30 Навчальний 

курс 

 Свідоцтво 

СПК№0002422 від 12.02.2021; 

 

ОМО викладачів інформатики 

та комп’ютерних дисциплін 

«Педагогічний досвід 

викладачів інформатики та 

комп’ютерних дисциплін у 

використанні сучасних 

інноваційних, інтерактивних та 

ІКТ навчання та виховання» 

 ВСП Вінницький 

фаховий коледж будівництва, 

архітектури та дизайну 

КНУБіА 6 Семінар



 Сертифікат №234/21 

від 14.04.2021 

(протокол №3 від 27.04.2021); 

ІІІ Всеукраїнська конференція 

Сучасні педагогічні технології 

та інноваційні методики 

навчання у підготовці фахівців

 Вінницький технічний 

коледж 12 Конференція

 Сертифікат № 561 

від 23-23 квітня 2021 

 (протокол № 3 від 27.04.2021); 

Майстер-класиВінницький 

технічний коледж 6

 Майстер-класи

 Сертифікати   

№ 930, №947 від 23.04.2021 

 (протокол № 3 від 27.04.2021); 

ОМО викладачів інформатики 

та комп’ютерних дисциплін 

«Сучасні методики викладання 

інформатики» ВСП ТПФК 

ВНАУ 6 Семінар

 Сертифікат №20 

від 20.10.2021  

(протокол №6 від 26.11.2021); 

ОМО головних бухгалтерів 

«Фінансово-господарська 

діяльність підприємства»

 Калинівський 

технологічний коледж 6

 Семінар

 Сертифікат №14-1 

від 27.05.2021  

(протокол №4 від 25.06.2021); 

ОМО викладачів фінансових та 

економічних дисциплін 

«Використання сучасних 

інформаційних технологій для 

вирішення професійних задач 



майбутніх фахівців» 

 Вінницький 

кооперативний інститут 6

 Семінар-практикум

 Сертифікат №613 

від 02.11.2021  

(протокол №6 від 26.11.2021); 

72 години. 

Основи 

екології 

Волощук 

Олександр 

Леонідович 

Працює в коледжі з 

2019 року на посаді 

викладача біології та 

екології.  

 

Вінницький державний 

педагогічний інститут ім. 

М. Островського, 1983 рік  

Спеціальність Географія з 

додатковою спеціальністю 

біологія 

Кваліфікація вчитель 

географії та біології. 

Освіта – спеціаліст 

Викладач, 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

старший 

викладач. 

1.Нормативно-правова 

компетентність. 

2.Педагогічна компетентність 

3. Діагностико-аналітичний

 Навчально-методичний 

центр професійно-технічної 

освіти у Вінницькій області.

 30 Навчальний 

курс Свідоцтво 

СПК0002014 від 23.10.2020 

 Курси підвищення кваліфікації 

в Навчально-методичному 

центрі професійно-технічної 

освіти у Вінницькій області; 

ОМО викладачів хімії, біології 

та екології 

«Проектування, організація та 

проведення навчальних занять 

з хімії та біології за допомогою 

нових педагогічних та 

інформаційних технологій в 

умовах дистанційного 

навчання» ВСП 

«Тульчинський фаховий 

коледж ветеринарної медицини 

БНАУ»  6 Семінар

 Сертифікат №20-144  

від 23.11.2020  

ВСП «Тульчинський фаховий 

коледж ветеринарної медицини 

БНАУ» (протокол № 10 від 

24.12.2020); 

 



36 годин; 

 

ОМО викладачів хімії, біології 

та екології 

«Інноваційні освітні технології 

як чинник оптимізації 

інформаційно-цифрової 

компетентності викладачів 

хімії та біології в закладах 

ФПО» ВСП «Барський 

фаховий коледж транспорту та 

будівництва НТУ» 6

 Семінар-практикум

 Сертифікат № 0142 

від 04 листопада 2021 

(протокол №6 від 26.11.2021) 

6 годин. 

 

 

Технологія 

виробів. 

 

Матеріалознавс

тво. 

Коляденко 

Наталія 

Григорівна 

Працює в коледжі з 

2001 року на посаді 

викладача психології 

та спецдисциплін 

спеціальностей 022 

Дизайн (Дизайн одягу), 

182 Технології легкої 

промисловості 

 

Технологічний 

університет Поділля м. 

Хмельницький, 1999 рік  

Спеціальності: - 

Технологія і 

конструювання швейних 

виробів.  

- Психологія. 

Кваліфікації: - інженер-

технолог.  

-практичний - психолог. 

Освіта – спеціаліст. 

Викладач, 

спеціаліст 

вищої 

категорії. 

1.Методика викладання 

2. Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими 

потребами НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту 

освіти» 

Білоцерківський ІНПО

 30 Навчальний 

курс Свідоцтво 

ПК- 35946459/002709-20 від 

04.06.2020 

Курси підвищення кваліфікації 

в Національній академії 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський ІНПО; 

 

1.Нормативно-правова 

компетентність 

2. Педагогічна компетентність 

 



3. Діагностико-аналітичний 

модуль НМЦПТО у Вінницькій 

області 30 Навчальний 

курс 

 Свідоцтво 

СПК№0002429 від 12.02.2021 

30 годин; 

Проєктування 

підготовчо-

розкрійних 

процесів. 

 

Спецмалюнок. 

Тесецька Тетяна 

Миколаївна 

Працює в коледжі з 

2001 року на посаді 

викладача рисунку, 

креслення та 

спецдисциплін 

спеціальностей 182 

Технології легкої 

промисловості, 022 

Дизайн. 

 

Вінницький державний 

педагогічний інститут, 

1994 рік. 

Спеціальність 

Загальнотехнічні 

дисципліни та праця 

Кваліфікація вчитель 

трудового навчання та 

загальнотехнічних 

дисциплін 

Освіта – спеціаліст 

Викладач, 

спеціаліст 

вищої 

категорії. 

ОМО викладачів креслення, 

основ стандартизації, 

управління якістю продукції та 

метрології 

«Інноваційні технології в 

інженерній графіці, основах 

стандартизації, управління 

якістю продукції та метрології»

 Вінницький 

транспортний коледж 6

 Конференція

 Сертифікат №57 

від 13.04.2020  

Вінницький транспортний 

коледж 

  (протокол № 5 від 26.05.2020); 

1.Методика викладання 

2. Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими 

потребами НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту 

освіти» 

Білоцерківський ІНПО 

 

 30 Навчальний 

курс Свідоцтво 

ПК- 35946459/002730-20 від 

04.06.2020 

Курси підвищення кваліфікації 

в Національній академії 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

 



Білоцерківський ІНПО; 

36 годин; 

1.Нормативно-правова 

компетентність 

2. Педагогічна компетентність 

3. Діагностико-аналітичний 

модуль НМЦПТО у Вінницькій 

області 30 Навчальний 

курс 

 Свідоцтво 

СПК№0002451від 12.02.2021; 

 

ОМО викладачів креслення, 

основ стандартизації, 

управління якістю продукції та 

метрології 

Формування фахових 

компетентностей здобувачів 

освіти на заняттях з інженерної 

графіки та основ стандартизації 

шляхом використання 

інноваційних технологій

 Вінницький технічний 

коледж 6 Семінар

 Сертифікат № 502 

від 16 листопада 2021 

(протокол №6 від 26.11.2021) 

36 годин. 

Основи охорони 

праці. 

 

Дідик Анатолій 

Іванович 

Працює в коледжі з 

1985 року на посаді 

викладача 

спецдисциплін 

спеціальностей 133 

Галузеве 

машинобудування та 

144 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка. 

 

Хмельницький 

технологічний інститут 

побутового 

обслуговування, 1985 рік  

Спеціальність Машини і 

апарати легкої 

промисловості. 

Кваліфікація інженер-

механік. 

Освіта – спеціаліст 

Завідувач 

навчально-

виробничими 

майстернями, 

спеціаліст 

вищої 

категорії. 

1.Методика викладання 

2. Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими 

потребами НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту 

освіти» 

Білоцерківський ІНПО

 30 Навчальний 

курс Свідоцтво 

ПК- 35946459/002700-20 від 

04.06.2020 

Курси підвищення кваліфікації 

 



в Національній академії 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський ІНПО; 

ОМО викладачів охорони праці 

та БЖД 

«Застосування інноваційних 

технологій в освітній 

діяльності при викладанні ОП, 

методи дистанційної освіти з 

охорони праці» ВСП 

«Немирівський фаховий 

коледж будівництва, економіки 

та дизайну ВНАУ» 10

 Семінар

 Сертифікат №67  

від 24.11.2020  

ВСП «Немирівський фаховий 

коледж будівництва, економіки 

та дизайну ВНАУ» 

  (протокол № 10 від 

24.12.2020) 

36 годин; 

 

1.Нормативно-правова 

компетентність 

2. Педагогічна компетентність 

3. Діагностико-аналітичний 

модуль НМЦПТО у Вінницькій 

області 30 Навчальний 

курс 

 Свідоцтво 

СПК№0002419 від 12.02.2021; 

ОМО викладачів охорони праці 

та БЖД 

«Формування компетенцій 

безпеки життєдіяльності у 

фахових молодших бакалаврів»

 ВСП «Вінницький 



фаховий коледж економіки та 

підприємництва ЗНУ» 6

 Семінар

 Сертифікат №59/21  

від 13.05.2021  

  (протокол №4 від 25.06.2021); 

 

ОМО викладачів охорони праці 

та БЖД 

«Організація проведення 

лабораторних робіт з охорони 

праці в умовах дистанційного 

навчання» ВСП 

«Вінницький коледж НУХТ» 6

 Семінар

 Сертифікат № 250/21 

від 03.11.2021 

 (протокол № 6 від 26.11.2021); 

 

ОМО викладачів 

загальнотехнічних дисциплін  

Використання сучасних 

інноваційних та інформаційних 

технологій у методиці 

викладання загальнотехнічних 

дисциплін Калинівський 

технологічний коледж 6

 Семінар

 Сертифікат №139-1 

від 25.11.2021  

(протокол №6 від 26.11.2021) 

48 годин. 

Основи 

підприємницьк

ої діяльності 

Федонюк 

Григорій 

Михайлович 

Заступник директора з 

навчально-виробничої 

роботи. З 1987 до 2022 

року Григорій 

Михайлович очолював 

коледж і весь його 

професійний шлях 

пов'язаний з розвитком 

Вінницький державний 

педагогічний інститут, 

1974 рік. 

Спеціальність Російська 

мова та література. 

Кваліфікація вчитель 

російської мови і 

літератури. 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист. 

1.Методика викладання 

2. Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими 

потребами НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту 

освіти» 

Білоцерківський ІНПО 

30 Навчальний курс  

 



і становленням закладу 

освіти.  

 

Освіта – спеціаліст Свідоцтво 

ПК- 35946459/002733-20 від 

04.06.2020 

Курси підвищення кваліфікації 

в Національній академії 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський ІНПО 

30 годин; 

 

1.Нормативно-правова 

компетентність 

2. Педагогічна компетентність 

3. Діагностико-аналітичний 

модуль НМЦПТО у Вінницькій 

області 30 Навчальний 

курс 

 Свідоцтво 

СПК№0002454 від 12.02.2021; 

 

ІІІ Всеукраїнська конференція 

Сучасні педагогічні технології 

та інноваційні методики 

навчання у підготовці фахівців

 Вінницький технічний 

коледж 12 Конференція

 Сертифікат № 642 

від 23-23 квітня 2021 

 (протокол № 3 від 27.04.2021) 

42 години. 

Основи 

моделювання і 

художнє 

оформлення 

виробів 

Крушельницька 

Лариса Іванівна 

Голова ЦК 

спецдисциплін 

спеціальності 022 

Дизайн. 

 Працює в коледжі з 

1983 року на посаді 

викладача 

спецдисциплін 

спеціальностей 022 

Хмельницький 

технологічний інститут 

побутового 

обслуговування, 1983 рік  

Спеціальність Технологія 

швейних виробів. 

Кваліфікація інженер-

технолог. 

Освіта – спеціаліст 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист. 

1.Методика викладання 

2. Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими 

потребами НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту 

освіти» 

Білоцерківський ІНПО 30 

Навчальний курс Свідоцтво 

ПК- 35946459/002711-20 від 

 



Дизайн та 182 

Технології легкої 

промисловості 

 

04.06.2020 

Курси підвищення кваліфікації 

в Національній академії 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський ІНПО 

30 годин; 

 

1.Нормативно-правова 

компетентність 

2. Педагогічна компетентність 

3. Діагностико-аналітичний 

модуль НМЦПТО у Вінницькій 

області 30 Навчальний 

курс 

 Свідоцтво 

СПК№0002432 від 12.02.2021 

30 годин. 

Основи 

стандартизації, 

сертифікації та 

управління 

якістю 

продукції 

Дідик Галина 

Іванівна 

Голова ЦК 

спецдисциплін 

спеціальності 182 

Технології легкої 

промисловості, 

Працює в коледжі з 

1985 року на посаді 

викладача 

спецдисциплін 

спеціальностей 022 

Дизайн (Дизайн одягу) 

та 182 Технології 

легкої промисловості 

 

Хмельницький 

технологічний інститут 

побутового 

обслуговування, 1985 рік  

Спеціальність Технологія 

швейних виробів. 

Кваліфікація інженер-

технолог. 

Освіта – спеціаліст 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист. 

Застосування Office 365 в 

педагогічній діяльності 

Віртуальна школа з ІКТ

 20 Навчальний 

курс Сертифікат №1421 

від 24.05.2020 

Навчання з курсу 

«Застосування Office 365 в 

педагогічній діяльності» 

Дистанційна платформа 

«Віртуальна школа з ІКТ» 

(протокол №5 від 26.05.2020); 

1.Методика викладання 

2. Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими 

потребами НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту 

освіти» 

Білоцерківський ІНПО

 30 Навчальний 

курс Свідоцтво 

 



ПК- 35946459/002701-20 від 

04.06.2020 

Курси підвищення кваліфікації 

в Національній академії 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський ІНПО 

50 годин; 

 

1.Нормативно-правова 

компетентність 

2. Педагогічна компетентність 

3. Діагностико-аналітичний 

модуль НМЦПТО у Вінницькій 

області 30 Навчальний 

курс 

 Свідоцтво 

СПК№0002420 від 12.02.2021; 

ОМО викладачів креслення, 

основ стандартизації, 

управління якістю продукції та 

метрології 

Формування фахових 

компетентностей здобувачів 

освіти на заняттях з інженерної 

графіки та основ стандартизації 

шляхом використання 

інноваційних технологій 

 

 Вінницький технічний 

коледж 6 Семінар

 Сертифікат № 475 

від 16 листопада 2021 

(протокол №6 від 26.11.2021) 

36 годин. 

САПР виробів Максимчук 

Марина 

Миколаївна 

Працює в коледжі з 

2004 року на посаді 

викладача рисунку, 

живопису та 

Хмельницький державний 

університет, 2004 рік  

- бакалавр, 

Вінницький державний 

Викладач, 

спеціаліст 

першої 

категорії 

1.Методика викладання 

2. Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими 

потребами НАПНУ ДЗВО 

 



спецдисциплін 

спеціальностей 022 

Дизайн,  182 

Технології легкої 

промисловості 

 

педагогічний університет 

ім. Михайла 

Коцюбинського, 2021 рік. 

Освіта: 

-спеціаліст 

«Університет менеджменту 

освіти» 

Білоцерківський ІНПО

 30 Навчальний 

курс Свідоцтво 

ПК- 35946459/002717-20 від 

04.06.2020 

Курси підвищення кваліфікації 

в Національній академії 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський ІНПО 

30 годин; 

 

1.Нормативно-правова 

компетентність 

2. Педагогічна компетентність 

3. Діагностико-аналітичний 

модуль НМЦПТО у Вінницькій 

області 30 Навчальний 

курс 

 Свідоцтво 

СПК№0002438 від 12.02.2021 

30 годин. 

Конструкторсь

ка підготовка 

виробництва 

Кулібаба Олена 

Сергіївна 

Заступник директора з 

навчальної роботи. 

 Працює в коледжі з 

2003 року на посаді 

викладача 

спецдисциплін 

спеціальностей 022 

Дизайн та 182 

Технології легкої 

промисловості, а з 

2011 року обіймає 

посаду заступника 

директора з навчальної 

роботи. 

 

Технологічний 

університет Поділля м. 

Хмельницький, 2003рік                     

Спеціальність Професійне 

навчання. 

Кваліфікація інженер-

педагог. 

Освіта – спеціаліст 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

старший 

викладач. 

1.Методика викладання 

2. Інклюзія. Робота із 

студентами з особливими 

потребами НАПНУ ДЗВО 

«Університет менеджменту 

освіти» 

Білоцерківський ІНПО 

30 Навчальний курс

 Свідоцтво 

ПК- 35946459/002712-20 від 

04.06.2020 

Курси підвищення кваліфікації 

в Національній академії 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

 



менеджменту освіти» 

Білоцерківський ІНПО; 

ОМО заступників директорів з 

навчальної роботи ВСП 

«Вінницький фаховий коледж 

економіки та підприємництва 

ЗНУ» 6 Семінар

 Сертифікат №5 

від 06.10.2020 

ВСП «Вінницький фаховий 

коледж економіки та 

підприємництва ЗНУ» 

(протокол №8 від 29.10.2020); 

36 годин; 

 

1.Нормативно-правова 

компетентність 

2. Педагогічна компетентність 

3. Діагностико-аналітичний 

модуль НМЦПТО у Вінницькій 

області 30 Навчальний 

курс 

 Свідоцтво 

СПК№0002433 від 12.02.2021; 

 

ІІІ Всеукраїнська конференція 

Сучасні педагогічні технології 

та інноваційні методики 

навчання у підготовці фахівців

 Вінницький технічний 

коледж 6 Конференція

 Сертифікат № 1061 

від 23-23 квітня 2021 

 (протокол № 3 від 27.04.2021); 

 

Майстер-класиВінницький 

технічний коледж 9

 Майстер-класи

 Сертифікати   

№ 1058, №1060, № 1059, від 



23.04.2021 

 (протокол № 3 від 27.04.2021); 

 

ОМО заступників директорів з 

навчальної роботи ВСП 

«Вінницький фаховий коледж 

економіки та підприємництва 

ЗНУ» 6 Семінар

 Сертифікат №65/21 

від 22.09.2021 

(протокол №6 від 26.11.2021) 

51 година. 

 


