
Додаток 36 

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  

про якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності на II-му базовому рівні професійної  

(професійно-технічної) освіти в Рогатинському аграрному фаховому 

коледжі 

Якісний склад кадрового забезпечення освітньої  діяльності за професією 

7231 «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» за видом підготовки – 

первинна професійна підготовка на II-му базовому рівні професійної (професійно-

технічної) освіти  



 
Найменування навчального 

предмета 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

викладача, 

майстра 

(інструктора) 

Найменуван

ня посади 

(для осіб, 

що 

працюють 

за 

сумісництв

ом, - місце 

основної 

роботи, 

найменуван

ня посади), 

стаж роботи 

Повне 

найменування 

закладу, який 

закінчив викладач, 

майстер 

(інструктор) 

(рік закінчення, 

спеціальність 

(професія), 

кваліфікація згідно 

з документом про 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання (для 

викладачів), 

педагогічне 

звання, розряд 

або категорія 

(для майстрів 

виробничого 

навчання, 

інструкторів); 

інформація про 

досвід роботи 

за фахом (із 

зазначенням 

посади та 

строку роботи 

на цій посаді) 

Педагогіч

ний стаж 

викладача, 

майстра 

(інструкто

ра), 

повних 

років 

(у разі 

наявності) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача, майстра 

(інструктора) 

(найменування закладу, вид 

документа, тема, дата видачі, 

тривалість навчання (кількість 

годин і навчальних кредитів) 

 

Українська мова Лещар Марія 

Іванівна 

викладач Львівський 

державний 

університет, 

1981р., 

«Українська мова 

та література», 

філолог, викладач  

української мови і 

літератури 

Спеціаліст  

вищої категорії 

47 р. Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво № 

ПК02136376/УУМ2/16/024460/20 

„Мовленєва компетентність”, 

13.11.2020р.,  (30 год) 1 кредит 

ЄКТС 

 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво № 

ПК02136376/УУМ6/022269/21               

„Медіаосвіта та 

медіаграмотність”, 22.10.2021р. 

(30 год) 1 кредит ЄКТС 

 



 
Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність 

для освітян” 29.12.2021р., 

 (60 год.) 2 кредити ЄКТС 

Українська література Лещар Марія 

Іванівна 

викладач Львівський 

державний 

університет, 

1981р., 

«Українська мова 

та література», 

філолог, викладач  

української мови і 

літератури 

Спеціаліст  

вищої категорії 

47 р. Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво №  

ПК02136376/УУМ2/16/024460/20      

„Сучасний урок української 

літератури як методична 

система”         13.11.2020р., 

(30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти свідоцтво№ 

ПК02136376/УУМ6/022269/21               

„Методика аналізу художнього 

твору”, 22.10.2021р., 

(30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність 

для освітян” 29.12.2021р., 

 (60 год.) 2 кредити ЄКТС 

Зарубіжна література Чупак 

Любомира 

Богданівна 

викладач Тернопільський 

Державний 

педагогічний 

університет, 

2002р., 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти», 

«Українська мова і 

Спеціаліст 

вищої категорії 

19 р. Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти свідоцтво 

№ПК02136376/УЗЛ1/04 

/015707/20      ”Методика 

проведення сучасного уроку 

літератури”       11.09.2020р.,  

 (30 год.) 1 кредит ЄКТС 

 



 
література та мова 

і література 

польська», вчитель 

української мови 

та літератури, 

польської мови і 

зарубіжної 

літератури 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти сертифікат 

"Учителі (викладачі) української 

мови ї літератури,  керівники 

гуртка Варіант 7 (УУМ)", 

свідоцтво № 

ПК02136376/УУМ7/07/018778/20

1              25.06.2021р. 

 (30 год.) 1 кредит ЄКТС 

 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність 

для освітян” 29.12.2021р., 

 (60 год.) 2 кредити ЄКТС 

 

Англійська мова Гандзин 

Ольга 

Михайлівна 

викладач Тернопільський 

державний 

педінститут, 

1996р., 

«Українська мова 

та література», 

вчитель 

української мови 

та літератури.  

Психолого-

педагогічне 

відділення ДЦ 

Національний  

університет 

„Львівська 

політехніка”, 

2004р., викладач 

англійської мови 

та зарубіжної 

Спеціаліст 

вищої категорії 

26 р. Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  свідоцтво 

№ПК02136376/УАМ2/01/000038/

20  „Методика проведення уроку 

іноземної мови”  15.01.2020р.,     

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво 

№ПК02136376/УАМ3/02/006646/

21   ”Методика навчання 

іноземної мови”     12.03.2021р. 

(30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Платформа ОСВІТИ 

Участь у Всеукраїнській 

практичній онлайн конференції 



 
літератури. „Сучасні освітні технології. 

Інструменти підвищення якості 

освіти” за темою „ Методи 

роботи з платформою G Suite та 

інтернет-ресурсами 

Learning.apps, Kahoot, 

електронним журналом Atoms, 

сертифікат № 1237215019-36v 

23.01.2021р. 
(15 год) 0,5 кредита ЄКТС 

 

Німецька мова Приплоцька 

Ганна 

Василівна 

викладач Прикарпатський 

університет ім. 

В.Стефаника, 

1994р., 

«Російська мова і 

література та 

німецька мова», 

вчитель російської 

мови і літератури 

та німецької мови. 

 

Спеціаліст  

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

27р. Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти свідоцтво № 

ПК02136376/УНМ4/03/014244/20  

„Компетентнісно орієнтована 

освіта”    30.06.2020р.  

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти свідоцтво № 

ПК02136376/УНМ4/02/021793/21   

„Розвиток професійної 

компетентності викладачів 

іноземної мови”13.10.2021р.            

(30 год.) 1 кредит ЄКТС 

 

МОН України 

Дніпровський національний 

університет ім.О.Гончара 

Участь у ІІ Міжнародній 

науковій конференції „Освіта і 

наука у мінливому світі: 

проблеми та перспективи 



 
розвитку” 28 березня 2020р. 

 (16 годин) 0,5 кредита ЄКТС 

Історія України Москва 

Людмила 

Романівна 

викладач Прикарпатський 

національний 

університет ім.. 

Василя Стефаника, 

2007р., «Історія», 

історик, викладач. 

Спеціаліст І 

категорії  

 

12 р. Національна Академія 

Педагогічних Наук України 

ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти" 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/000729-

20         „Методика викладання 

фахових дисциплін” 

15.02.2020р., 

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво № 

ПК02136376/УІСП4/09/022482/2

1        „Технології розвитку 

критичного мислення на уроках 

історії”22.10.2021р. 

        (30 год.) 1 кредит ЄКТС 

 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність 

для освітян” 29.12.2021р., 

 (60 год.) 2 кредити ЄКТС 

Всесвітня історія Москва 

Людмила 

Романівна 

викладач Прикарпатський 

національний 

університет ім.. 

Василя Стефаника, 

2007р., «Історія», 

історик, викладач. 

Спеціаліст І 

категорії  

 

12 р. Національна Академія 

Педагогічних Наук України 

ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти" 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/000729-

20         „Методика викладання 



 
фахових дисциплін”, 

15.02.2020р., 

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво № 

ПК02136376/УІСП4/09/022482/2

1      „Технології розвитку 

критичного мислення на уроках 

історії”, 22.10.2021р. 

 (30 год.) 1 кредит ЄКТС 

 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність 

для освітян” 29.12.2021р., 

 (60 год.) 2 кредити ЄКТС 

Громадянська освіта Полиняк 

Оксана 

Тарасівна 

викладач Прикарпатський 

національний 

університет 

ім..В.Стефаника, 

2009р., «Історія», 

історик, викладач. 

Спеціаліст ІІ 

категорії 

12 р. Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво № 

ПК02136376/УІСП4/09/027484/2

0        „Технології розвитку 

критичного мислення на уроках 

історії”11.12.2020р. 

       (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво № 

ПК02136376/УІСП4/09/022485/2

1  „Розвиток суспільствознавчих 

наук”11.22.2021р. 

       (30 год) 1 кредит ЄКТС  

 

Prometheus 



 
онлайн-курси „Наука про 

навчання: Що має знати кожен 

вчитель? Teachers College 

(Колумбійський університет, 

США)” 09.03.2021р. (20 год.) 0,7 

кредити ЄКТС 

Математика Драган 

Зоряна 

Богданівна 

викладач Львівський 

державний 

університет ім. 

І.Я.Франка, 1996р., 

«Математика», 

викладач 

математики. 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

24 р. Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти ,свідоцтво № 

ПК02136376/УІІТ1/06/016178/20  

„Інформаційно-комунікаційні 

технології”11.09.2020р. 

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність 

для освітян” 05 листопада 2021р. 

(60 год) 2 кредити ЄКТС 

Захист України Маньків 

Богдан 

Васильович 

викладач Львівський 

військовий 

інститут НУ 

«Львівська 

політехніка», 

2006р., 

«Автомобілі і 

автомобільне 

господарство», 

інженерна 

механіка офіцера 

військового 

управління 

тактичного рівня. 

Спеціаліст ІІ 

категорії 

8 р. Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво № 

ПК02136376/УЗУ2/04/027396/20        

„Методика навчання стройової та 

вогневої підготовки”11.12.2020р. 

      (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Національна академія 

педагогічних наук України ДВНЗ 

"Університет менеджменту 

освіти" Центральний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти,                                     

свідоцтво СП 35830447/0269-19 

06.09.2019р., 

(150 год.) 5 кредитів ЄКТС 



 

Фізична культура Нитчин 

Мирослава 

Теодорівна 

викладач Львівський 

державний 

інститут фізичної 

культури, 1992р., 

«Фізична 

культура», 

викладач фізичної 

культури. 

Спеціаліст І 

категорії 

29 р. Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво № 

ПК02136376/УФК1/10/026950/20     

„Методика навчання фізичної 

культури”04.12.2020р. 

(30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво № 

ПК02136376/УФК3/03/018215/21     

„Медико-педагогічний супровід 

студентів з ослабленим станом 

здоров’я”, 18.06.2021р. 

(30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність 

для освітян” 30.12.2021р., 

 (60 год.) 2 кредити ЄКТС 

Фізика і астрономія Мартишин 

Надія 

Ярославівна 

викладач ДУ „Львівська 

політехніка”, 

1998р., 

«Математика та 

фізика», викладач 

математики та  

фізики. 

Спеціаліст  

вищої категорії 

26 р. Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,свідоцтво 

№ 

ПК02136376/УФІА1/02/017779/

20      „Навчальний фізичний 

експеримент”, 25.09.2020р.         

(30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти ,свідоцтво 

№ 

ПК02136376/УФІА5/04/021769/



 
21      „Розвиток сучасної 

фізичної науки”, 13.10.2021р. 

(30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Міністерство цифрової 

трансформації України 

(онлайн-освіта EdEra) 

електронний сертифікат 

базовий курс із цифрової 

грамотності (середній рівень) 

10.02.2020р., (6 год.) 0,3 

кредита ЄКТС 

 
Міністерство цифрової 

трансформації України 

(онлайн-освіта EdEra) 

електронний сертифікат  курс 

„Цифрові навички для 

вчителів” 26.02.2020р., 

 (6 год.) 0,3 кредита ЄКТС 

Біологія і екологія Блага Оксана 

Юріївна 

викладач Львівський 

державний 

університет ім.. І. 

Франка,1995р., 

«Біологія», біолог, 

викладач хімії та 

біології; 

Тернопільський 

державний 

педагогічний 

університет ім.. 

В.Гнатюка, 1999р., 

«Біологія», магістр 

педагогічної 

освіти, викладач 

Спеціаліст  

вищої категорії 

26 р. Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,свідоцтво № 

ПК02136376/УБЕ2/06/021454/20       

„Практична частина програми з 

біології”, 23.10.2020р. 

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність 

для освітян” 29.12.2021р., 

 (60 год.) 2 кредити ЄКТС 



 
біології. 

Хімія Блага Оксана 

Юріївна 

викладач Львівський 

державний 

університет ім.. І. 

Франка,1995р., 

«Біологія», біолог, 

викладач хімії та 

біології; 

Тернопільський 

державний 

педагогічний 

університет ім.. 

В.Гнатюка, 1999р., 

«Біологія», магістр 

педагогічної 

освіти, викладач 

біології. 

Спеціаліст  

вищої категорії 

26 р. Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

сертифікат про навчання в групі  

"Учителі (викладачі) хімії, 

керівники гуртка", свідоцтво № 

ПК02136376/УХ/01/001204/19                 

05.06.2019р. 

 (24 год.) 0,8 кредита ЄКТС 

 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво № 

ПК02136376/УХ2/01/004161/21                 

„Компетентнісно орієнтована 

освіта на уроках 

хімії”19.02.2021р. 

 (30 год.) 1 кредит ЄКТС 

 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність 

для освітян” 29.12.2021р., 

 (60 год.) 2 кредити ЄКТС 

Географія Іваськевич 

Галина 

Іванівна 

викладач Львівський 

державний 

університет ім.. І. 

Франка,1994р., 

«Географія», 

географ, 

викладач. 

 

Спеціаліст І 

категорії 

22 р. Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво 

№ 

ПК02136376/УГЕ5/01/006717/21        

„Методика викладання 

географії”12.03.2021р. 1 (30  

год) 1 кредит ЄКТС 

 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 



 

педагогічної освіти,сертифікат 

про навчання в групі  "Учителі 

(викладачі) географії і 

економіки, керівники гуртків 

Варіант 2 (УГЕ)", свідоцтво № 

ПК02136376/УГЕ2/04/015195/20                 

04.09.2020р 

 (30  год.) 1 кредит ЄКТС 

 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність 

для освітян” 30.12.2021р., 

(60 год.) 2 кредити ЄКТС 

Технології Леськів Ігор 

Богданович 

викладач Львівський 

сільськогосподарсь

кий інститут, 

1992р., 

«Механізація 

сільського 

господарства»,               

інженер-механік. 

Спеціаліст 

вищої категорії 

41 р. МОН України                                  

Сумський державний 

університет     

свідоцтво СП №05408289/1178-

21 "Методи активізації 

навчального процесу: сучасні 

тренди" 09.04.2021р. 

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність 

для освітян” 04.01.2022р., 

 (60 год.) 2 кредити ЄКТС 

Інформатика Веркалець 

Роман 

Васильович 

викладач Івано-

Франківський НТУ 

нафти і газу, 

2011р., 

«Комп’ютерні 

ситеми та мережі» 

інженер 

комп’ютерних 

систем і мереж; 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

10 р. Cisco Networking Academy 

сертифікат про проходження 

курсу IT Essentials студента 

академії Computer Academy Step 

05.05.2019р. 
(12 год) 0,5 кредита ЄКТС 

 
Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 



 
ПП в ДЦ НУ 

«Львівська 

політехніка», 

2011р., 

«Математика», 

викладач 

математики. 

педагогічної освіти,сертифікат 

про навчання в групі  "Учителі 

(викладачі) інформатики і 

інформаційних технологій, 

керівники гуртків, свідоцтво № 

ПК02136376/УІІТ2/06/015264/20                 

04.09.2020р 

 (30  год.) 1 кредит ЄКТС 

 
 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво № 

ПК02136376/УМ3/03/006154/21 

„Методика викладання 

інформатики”05.03.2021р. 

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

Основи правових знань 

 

 

 

 

 
 

Баран Ольга 

Михайлівна 

Заступник 

директора з 

НВР ПТО, 

викладач 

Психолого-

педагогічне 

відділення ДЦ при 

Національному 

університеті 

«Львівська 

політехніка», 

2004р., «Історія», 

викладач історії. 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

26 р. Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво № 

ПК02136376/УІСП3/02/006174/2

0     „Технологія розвитку 

критичного 

мислення”11.03.2020р. 

 (10 год) ,0,3 кредит ЄКТС 

 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво № 

ПК02136376/УІСП3/01/000264/2

0  „Компетентісно орієнтована 

освіта”18.12.2020р. 

 (20 год) 0,7 кредит ЄКТС 

 

Івано-Франківський обласний 



 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво 

№ПК02136376/УІСП1/02/006423/

21„Методика навчання предмета 

„Основи правових 

знань”05.03.2021р. 

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 
EdEra  

 сертифікат  онлайн-курс „Про 

дистанційний та змішаний 

формати навчання” для 

педагогів та керівників 

закладів ПТО 23.03.2021р. 

 30 год. 1 кредит ЄКТС 

Основи ринкової 

економіки 

Базюк Ганна 

Михайлівна 

викладач Психолого-

педагогічне 

відділення ДЦ 

Національний  

університет 

„Львівська 

політехніка”, 

2008р., 

«Економіка», 

викладач 

економічних 

дисциплін. 

Спеціаліст 

вищої категорії 

14 р. Національна Академія 

Педагогічних Наук України 

ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти" 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

сертифікат "Педагогічні 

працівники закладів фахової 

передвищої освіти"             

свідоцтво ПК-35946459/000820-

20  „Цифрові технології в 

освіті”15.02.2020р., 

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Національна академія 

педагогічних наук України 

ДЗВО „Університет 

менеджменту освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 



 
„Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти”, 

свідоцтво ПК-35946459/001865-

21 

„Методика викладання 

економічних 

дисциплін”29.05.2021р. 

 (30 год), 1 кредит ЄКТС 

 

ДВНЗ „Київський національний 

економічний університет 

ім.Вадима Гетьмана” 

ІІІ Всеукраїнський вернісаж-

практикум для сучасних 

керівників закладів освіти, 

вчителів і викладачів за темою: 

„Профорієнтація і 

підприємливість в освітньому 

процесі й управлінні закладом 

освіти: сучасний стан, 

перспективи і виклики” 31 січня 

2020р., 

 (7 год) 0,2 кредита ЄКТС 

 
Міністерство освіти і науки 

України 

Запорізький національний 

університет  

Участь у ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції 

„Підприємництво в аграрній 

сфері: глобальні виклики та 

ефективний менеджмент”11 

лютого 2021р. 

(7 год) 0,2 кредита ЄКТС 



 

Основи роботи на 

персональному 

комп'ютері 

Драган 

Зоряна 

Богданівна 

викладач, 

голова ЦК 

 

Львівський 

державний 

університет ім. 

І.Я.Франка, 1996р., 

«Математика», 

викладач 

математики та 

інформатики. 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

24 р. Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти ,свідоцтво № 

ПК02136376/УІІТ1/06/016178/20 

„Інформаційно-комунікаційні 

технології”11.09.2020р. 

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Prometheus 

онлайн-курси 

„Медіаграмотність для 

освітян”  

05 листопада 2021р. 

 (60 год) 2 кредита ЄКТС 

Основи 

енергоменеджменту 

Базюк Ганна 

Михайлівна 

викладач Психолого-

педагогічне 

відділення ДЦ 

Національний  

університет 

„Львівська 

політехніка”, 

2008р., 

«Економіка», 

викладач 

економічних 

дисциплін. 

Спеціаліст 

вищої категорії 

14 р. Національна Академія 

Педагогічних Наук України 

ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти" 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти,  

свідоцтво ПК-35946459/000820-

20  „Цифрові технології в 

освіті”15.02.2020р., (30 год) 1 

кредит ЄКТС 

 

Національна академія 

педагогічних наук України 

ДЗВО „Університет 

менеджменту освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

„Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти”, 

свідоцтво ПК-35946459/001865-

21 



 
„Методика викладання 

економічних дисциплін” 

29.05.2021р. 

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

ДВНЗ „Київський національний 

економічний університет 

ім.Вадима Гетьмана” 

ІІІ Всеукраїнський вернісаж-

практикум для сучасних 

керівників закладів освіти, 

вчителів і викладачів за темою: 

„Профорієнтація і 

підприємливість в освітньому 

процесі й управлінні закладом 

освіти: сучасний стан, 

перспективи і виклики” 31 січня 

2020р., 

 (7 год) 0,2 кредита ЄКТС 

 
Міністерство освіти і науки 

України 

Запорізький національний 

університет  

Участь у ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції 

„Підприємництво в аграрній 

сфері: глобальні виклики та 

ефективний менеджмент”11 

лютого 2021р. 

(7 год) 0,2 кредита ЄКТС 

Технічна механіка Замковий 

Сергій 

Іванович 

викладач Харківський 

політехнічний 

інститут, 1986р., 

«Гідропневмоавто

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

20 р. ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

"Актуальні питання сучасної 

педагогіки: творчість, 



 
матика та 

гідропривід», 

інженер-механік. 

 

методист майстерність, професіоналізм"  

м.Кременчук ( 12 год.) 2019р. 

0,4 кредита ЄКТС 

 

Національна академія 

педагогічних наук України 

ДЗВО „Університет 

менеджменту освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003923-

20 

„Методика 

викладання”16.10.2020р. 

(30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво 

№ПК02136376/УТНТТ1/02/0140

77/21 „Проектно-технологічна 

діяльність”14.05.2021р. 

   (30 год) 1 кредит ЄКТС 

Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 

Сухай Андрій 

Васильович 

викладач Львівський 

національний 

аграрний 

університет, 2017 

рік, «Техніка та 

енергетика 

аграрного 

виробництва», 

інженер-дослідник 

з енергетики с/г 

виробництва. 

 

Спеціаліст 6 р. Національна академія 

педагогічних наук України 

ДЗВО „Університет 

менеджменту освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003949-

20 

„Методика 

викладання”16.10.2020р. 

(30 год) 1 кредит ЄКТС 

 



 
Посвідчення з 

охорони праці 

№437-19 від 

11.11.2021р. 

Prometheus 

онлайн-курси 

„Медіаграмотність для 

освітян”  

16 грудня 2021р. 

(60 год) 2 кредита ЄКТС 

Технічне креслення та 

читання креслення 

Замковий 

Сергій 

Іванович 

викладач Харківський 

політехнічний 

інститут, 1986р., 

«Гідропневмоавто

матика та 

гідропривід», 

інженер-механік. 

 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

20 р. ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція 

"Актуальні питання сучасної 

педагогіки: творчість, 

майстерність, професіоналізм"  

м.Кременчук ( 12 год.) 2019р. 

0,4 кредита ЄКТС 

 

Національна академія 

педагогічних наук України 

ДЗВО „Університет 

менеджменту освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003923-

20 

„Методика 

викладання”16.10.2020р. 

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво 

№ПК02136376/УТНТТ1/02/0140

77/21 „Проектно-технологічна 

діяльність”14.05.2021р. 

  (30 год) 1 кредит ЄКТС 

Основи електротехніки Тлучак Юрій 

Іванович 

викладач Львівський 

національний 

Спеціаліст І 

категорії 

15 р. Національна академія 

педагогічних наук України 



 
аграрний 

університет, 

2011р., 

«Енергетика 

сільського 

господарства» 

інженер-дослідник 

з енергетики 

сільськогосподарсь

кого виробництва. 

ДЗВО „Університет 

менеджменту освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003950-

20 

„Методика 

викладання”16.10.2020р. 

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Prometheus 

онлайн-курси 

„Медіаграмотність для 

освітян”  

15 грудня 2021р. 

(60 год) 2 кредита ЄКТС 

Основи слюсарної справи Іванческу 

Олександр 

Ілларіонович 

викладач Івано-

Франківський 

інститут нафти і 

газу, 1986р., 

«Технологія 

машинобудування, 

металорізальні 

станки та 

інструменти», 

інженер-механік; 

Педагогічний 

факультет НУБіП 

України, 2010р., 

«Механізація 

сільського 

господарства», 

інженер-педагог 

Спеціаліст І 

категорії 

18 р. Національна академія 

педагогічних наук України 

ДЗВО „Університет 

менеджменту освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003924-

20 

„Методика 

викладання”16.10.2020р. 

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Проєкт сприяння розвитку 

професійної освіти в аграрних 

коледжах України сертифікат 

про підвищення кваліфікації на 

практичному семінарі для 

викладачів на тему:"Обробіток 

грунту та посів"  м.Київ  12 



 
березня 2019р., 

(8 год) 0,3 кредита ЄКТС 

 

FABU 

Проект сприяння розвитку 

професійної освіти в аграрних 

коледжах України 

Практичний семінар: „Процеси 

заготівлі сіна та силосу з 

налаштуванням та 

обслуговуванням жаток” 5 

листопада 2020р. 

 (24 год.) 0,8 кредита ЄКТС 

 

FABU 

Сертифікат підвищення 

кваліфікації на практичному 

семінарі для викладачів на тему:  

„Внесення органічних добрив ” 4 

лютого 2021р. 

 (25 год.) 0,8 кредита ЄКТС 

Правила дорожнього 

руху 

Космина 

Богдан 

Євгенович 

викладач Івано-

Франківський 

інститут нафти і 

газу, 1991р., 

«Автомобілі і 

автомобільне 

господарство», 

інженер-механік. 

 

Посвідчення водія 

ВАЕ867499, 

категорії B1, B, C1, 

C. 

Спеціаліст І 

категорії 

33 р. Національна академія 

педагогічних наук України ДВНЗ 

"Університет менеджменту 

освіти" Центральний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти,                                     

свідоцтво СП 35830447/0265-19 

„Інноваційні технології при 

викладанні загально технічних 

дисциплін” 2019р., 

 (150 год.) 5 кредит ЄКТС 

 

Національна академія 

педагогічних наук України 



 
ДЗВО „Університет 

менеджменту освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003928-

20 

„Методика 

викладання”16.10.2020р. 

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Національна академія 

педагогічних наук України 

ДЗВО „Університет 

менеджменту освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

„Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти”, 

свідоцтво ПК-35946459/001883-

21 

„Методика викладання”,  

29.05.2021р. 

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

Спеціальна технологія Леськів Ігор 

Богданович 

викладач Львівський 

сільськогосподарсь

кий інститут, 

1992р., 

«Механізація 

сільського 

господарства»,               

інженер-механік. 

Спеціаліст 

вищої категорії 

41 р. МОН України                                  

Сумський державний 

університет    Центр розвитку 

кадрового потенціалу 

навчального закладу " Методи 

активізації навчального процесу: 

сучасні тренди", свідоцтво СП 

№05408289/1178-21"Методи 

активізації навчального процесу: 

сучасні тренди" 09.04.2021р. 

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 



 
Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність 

для освітян” 04.01.2022р., 

 (60 год.) 2 кредити ЄКТС 

Матеріалознавство Іванческу 

Олександр 

Ілларіонович 

викладач Івано-

Франківський 

інститут нафти і 

газу, 1986р., 

«Технологія 

машинобудування, 

металорізальні 

станки та 

інструменти», 

інженер-механік; 

Педагогічний 

факультет НУБіП 

України, 2010р., 

«Механізація 

сільського 

господарства», 

інженер-педагог 

Спеціаліст І 

категорії 

18 р. Національна академія 

педагогічних наук України 

ДЗВО „Університет 

менеджменту освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003924-

20 

1 кредит ЄКТС (30 год) 

„Методика викладання” 

16.10.2020р. 1 кредит ЄКТС 

 

Проєкт сприяння розвитку 

професійної освіти в аграрних 

коледжах України сертифікат 

про підвищення кваліфікації на 

практичному семінарі для 

викладачів на тему:"Обробіток 

грунту та посів"  м.Київ  12 

березня 2019р., 

(8 год) 0,3 кредита ЄКТС 

 

FABU 

Проект сприяння розвитку 

професійної освіти в аграрних 

коледжах України 

Практичний семінар: „Процеси 

заготівлі сіна та силосу з 

налаштуванням та 

обслуговуванням жаток” 5 

листопада 2020р. 



 
 (24 год.) 0,8 кредита ЄКТС 

 

FABU 

Сертифікат підвищення 

кваліфікації на практичному 

семінарі для викладачів на тему:  

„Внесення органічних добрив ” 4 

лютого 2021р. 

 (25 год.) 0,8 кредита ЄКТС 

Допуски та технічне 

вимірювання 

Тлучак Юрій 

Іванович 

викладач Львівський 

національний 

аграрний 

університет, 

2011р., 

«Енергетика 

сільського 

господарства» 

інженер-дослідник 

з енергетики 

сільськогосподарсь

кого виробництва. 

Спеціаліст І 

категорії 

15 р. 16.10.2020р. 

Національна академія 

педагогічних наук України 

ДЗВО „Університет 

менеджменту освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003950-

20 

„Методика 

викладання”16.10.2020р.  

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Prometheus 

онлайн-курси 

„Медіаграмотність для 

освітян”  

15 грудня 2021р. 

(60 год) 2 кредита ЄКТС 

Виробниче навчання Лисий 

Ярослав 

Любомирович 

майстер 

виробничог

о навчання 

Харківський 

індустріально-

педагогічний 

технікум, 1990р., 

«Механізація 

сільського 

господарства», 

13 тарифний 

розряд 

 

Слюсар з 

ремонту 

автомобілів  

IV-го розряду 

32 р. Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво № 

ПК02136376/УТНТТ2/03/016986/

21    „Використання проектно-

правової діяльності в освітньому 

процесі”04.06.2021р. 



 
технік-механік, 

майстер 

виробничого 

навчання. 

 

Свідоцтво про 

присвоєння 

кваліфікаційного 

рівня «Слюсар з 

ремонту 

автомобілів» - IV-

го роз. №11324 від 

23 травня 2013р. 

 

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво № 

ПК02136376/УТНТТ2/03/016986/

21   „Використання 

конструкторсько-технологічної 

діяльності в освітньому 

процесі”04.06.2021р.    (30 год) 1 

кредит ЄКТС  

 

Стажування ПрАТ 

«Рогатинавто» 30 год 1 кредит 

ЄКТС 

 

Прийнятий на посаду майстра 

виробничого навчання з 

01.09.2021р. і перспективним 

планом закладу освіти курси 

підвищення кваліфікації 

заплановані на 2022 р. 

 Чепіль Юрій 

Степанович 

майстер 

виробничог

о навчання 

Львівський 

національний 

аграрний 

університет, 

2011р., 

«Механізація 

сільського 

господарства», 

інженер-дослідник 

з механізації 

сільського 

господарства 

 

14 тарифний 

розряд 

 

Слюсар з 

ремонту 

автомобілів  

IV-го розряду 

31 р. Національна академія 

педагогічних наук України 

ДЗВО „Університет 

менеджменту освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003955-

20 

„Використання конструкторсько-

технологічної діяльності в 

освітньому процесі”16.10.2020р.  

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 



 
Свідоцтво про 

присвоєння 

кваліфікаційного 

рівня «Слюсар з 

ремонту 

автомобілів» - IV-

го роз. №9117 від 

21 травня 2009р. 

Prometheus 

онлайн-курси 

„Медіаграмотність для 

освітян”  

15 грудня 2021р. 

(60 год) 2 кредита ЄКТС 

 

Стажування ФОП 

Крамарюк М. Т. 30 год 1 

кредит ЄКТС  

 

Прийнятий на посаду майстра 

виробничого навчання з 

01.09.2021р. і перспективним 

планом закладу освіти курси 

підвищення кваліфікації 

заплановані на 2022 р. 

 Дмитрів 

Андрій 

Володими-

рович 

майстер 

виробничог

о навчання 

Львівський 

національний 

аграрний 

університет, 

2011р., 

«Механізація 

сільського 

господарства», 

інженер-дослідник 

з механізації 

сільського 

господарства 

 

Свідоцтво про 

присвоєння 

кваліфікаційного 

рівня «Слюсар з 

ремонту 

14 тарифний 

розряд 

 

Слюсар з 

ремонту 

автомобілів  

IV-го розряду 

5 р. Національна Академія 

Педагогічних Наук України 

ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти" 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

сертифікат "Викладачі закладів 

фахової передвищої освіти"                        

свідоцтво ПК-35946459/000722-

20         „Використання 

конструкторсько-технологічної 

діяльності в освітньому 

процесі”15.02.2020р., 

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність 

для освітян” 31.03.2021р. 



 
автомобілів» - IV-

го роз. №12874 від 

31 січня 2017р. 

 (60 год.) 2 кредита ЄКТС 

 

Стажування ФОП Рижко Р. С. 

30 год 1 кредит ЄКТС 

 

Прийнятий на посаду майстра 

виробничого навчання з 

01.09.2021р. і перспективним 

планом закладу освіти курси 

підвищення кваліфікації 

заплановані на 2022 р. 

 Дмитрів 

Богдан 

Володими-

рович 

майстер 

виробничог

о навчання 

Львівський 

національний 

аграрний 

університет, 2011 

рік, «Механізація 

сільського 

господарства», , 

інженер-дослідник 

з механізації 

сільського 

господарства” 

 

Свідоцтво про 

присвоєння 

кваліфікаційного 

рівня «Слюсар з 

ремонту 

автомобілів» - IV-

го роз. №12873 від 

31 січня 2017р.. 

12 тарифний 

розряд 

 

Слюсар з 

ремонту 

автомобілів  

IV-го розряду 

5 р. Національна академія 

педагогічних наук України 

ДЗВО „Університет 

менеджменту освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003921-

20 

„Методика 

викладання”16.10.2020р. 

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво 

№ПК02136376/УТНТТ1/02/0141

58/21 „Використання 

конструкторсько-технологічної 

діяльності в освітньому 

процесі”14.05.2021р. 

 (30 год) 1 кредит ЄКТС 

 

Стажування ТзОВ 

«Інтергарант» 30 год 1 кредит 



 

ЄКТС 

 

Прийнятий на посаду майстра 

виробничого навчання з 

01.09.2021р. і перспективним 

планом закладу освіти курси 

підвищення кваліфікації 

заплановані на 2022 р. 

Ділова українська мова 

(предмет, що вільно 

обирається) 

Пазюк Галина 

Василівна 

викладач Чернівецький 

національний 

університет ім. Ю. 

Федьковича, 

2011р., «Філологі, 

українська мова і 

література», 

філолог, викладач 

української мови 

та літератури. 

Спеціаліст І 

категорії 

6 р. ННІ післядипломної освіти 

НУБіП України, свідоцтво СС 

00493706/009772-19 2019р., 

(150 год.) 5 кредитів ЄКТС 
 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти сертифікат 

(УУМ)", свідоцтво № 

ПК02136376/УУМ5/01/000661/20  

„Мовленєва 

компетентність”20.01.2020р             

(30 год) 1 кредит ЄКТС 

 
 
Директор коледжу         _________                 І. В. Тринів 


