
  Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
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ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ТЕХНОЛОГІЧНО-ЕКОНОМІЧНИХ  ДИСЦИПЛІН 

1 Мартишин Іван 

Володимирович 

виклад ач, 

голова 

циклової 

комісії 

Спеціаліст 

І категорії 

Основи бухг. 

обліку 

Економіка 

виробництва 

26 квітня 2018р. 

участь у Всеукраїнській науковій 

конференції для творчої молоді 

„Перспектива-2018”, 

його наукові статті: „Фінансовий 

план, його будова і зв’язок з іншими 

розділами плану”; „Організація 

соціальної інфраструктури” 

 

29-30 січня 2021р.  

ГО „ІППО” 

участь у Всеукраїнській науковій 

онлайн конференції „Застосування 

ІТ-технологій, рнлайн сервісів під 

час побудови освітнього процесу ”, 

диплом № 1356578158D 

 за темою: „ Інтернет-сервіси для 

створення навчального контенту. 

Презентації на ресурсі Nearpod”, 

сертифікат  № 1356578158-88v 

 

11 лютого 2021р. 

Спілка автомати заторів бізнесу 

участь у ІV Всеукраїнській науково-

практичній конференції „Нові 

2022 2027 

      



інформаційні технології управління 

бізнесом”, свідоцтво №11022021167 

(8 год) 

 

19 лютого 2021р. 

КІНТ 

ІV Всеукраїнський вернісаж-

практикум за темою: 

„Підприємливість і профорієнтація у 

функціонуванні сучасного закладу 

освіти” (7 год) 

 

27.05.2021р. 

WSA 

WYZSZA SZKOLA AGROBIZNESU 

W LOMZY 

сертифікат NO.WSA/2021/05/60 

педагогічний семінар „Qualified 

graduates – the basis for the promising 

development of agro-industrial 

production” 

(6 год.) 

 

Ukrainian generation 

участь у конференції із співпраці 

бізнесу та університетів „Uni-biz 

bridge 7”, присвяченій створенню 

кейсів та впровадженню їх у 

навчальний процес (14 год) 

 

 

 Мартишин Іван 

Володимирович 
Невикори

стані 

курси 

  01.05.2022р. 

EdEra                                                 

сертифікат з  онлайн-курсу  

„Академічна доброчесність”  

 (4 год) 

 

22.08.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

        



GOOGLE для освіти”, сертифікат 

 № GDTfE-ВПП-00713  (2 год) 

 

18.09.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-02-01314  (30 год) 

 

10.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти. Використання 

цифрових інструментів GOOGLE  

для взаємодії з учнями, вихованцями 

та учнівською молоддю”, сертифікат 

 № C2-GfE-0054  (2 год) 

 

27.10.2022р. 

Фільтр 

Національний проєкт з 

медіаграмотності, 

сертифікат про проходження 

національного тесту з 

медіаграмотності (2 год) 

 

листопад 2022р. 

ВСП „Коломийський економіко-

правовий фаховий коледж” 

державного торговельно-

економічного університету 

Учасник Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції 

„Економічні та юридичні  аспекти 

глобальних економічних проблем” 

(підготовка студентів:  

Левицька Сусанна-Марія, 

Турій Ангеліна–Марія) 

 



2 Височанська 

Роксолана 

Прокопівна 

викладач Спеціаліст 

вищої 

категорії 

ТХК, 

Технологія 

м’яса і 

м’ясопродуктів

, 

Технологічне 

обладнання 

галузі, 

Автоматизація 

виробництва, 

основи 

електротехніки  

Процеси та 

апарати 
харчових 

виробництв 

12-16.10.2020р. 

Національна академія педагогічних 

наук України 

ДЗВО „Університет менеджменту 

освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003913-20 

(30 год) 

 

26-29.05.2021р. 

Національна академія педагогічних 

наук України 

ДЗВО „Університет менеджменту 

освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

„Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти”, 

свідоцтво ПК-35946459/001872-21 

(30 год) 

 

17.05.2019р. 

МОН України 

Маріупольський коледж ДВНЗ 

„ПДТУ” 

ІV Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів та викладачів 

"Актуальні проблеми сучасної 

освіти: реалії та перспективи"  

м.Маріуполь 

 

 

28-29 квітня 2021р. 

Вища школа економії, права і 

медичних наук імені професора 

E.Lispinskiego  

Вінницький кооперативний інститут 

 участь у Міжнародній науково-

практичній конференції „Науковий 

2018 2023       



простір Європи”, сертифікат № 546 

(12 год) 

 

18 жовтня 2021р. 

МОН України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти 

Борщівський агротехнічний фаховий 

коледж 

участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції „Інновації 

партнерської взаємодії освіти, науки 

та виробництва. Виклики 

сьогодення” 

 

23-24 листопада 2021р. 

Вінницький кооперативний інститут  

Wyzsza szkola ekonomii, prawa I nauk 

medycznych im.prof.E.Lipinskiego w 

kielcach 

участь у Міжнародній науково-

практичній конференції „Науковий 

простір: актуальні питання, 

досягнення та інновації” 

(3 год) 

 

26 листопада 2021р. 

участь у V Всеукраїнській 

мультидисциплінарній науково-

практичній інтернет-конференції 

„Міждисциплінарний  підхід до 

наукових досліджень”, м.Одеса 

 

30 листопада 2021р.  

участь у VIII Всеукраїнській 

науково-практичній інтернет-

конференції педагогічних та 

науково-педагогічних працівників, 

аспірантів, молодих учених „Сучасні 

тенденції розвитку науки та освіти”, 



м.Ніжин 

(2 год) 

 

24.05.2022р. 

МОН України 

Державний біотехнологічний 

університет 

ГРАМОТА за високий 

професіоналізм та якісну підготовку 

студентів до онлайн-турніру 

„Рушійні сили соціально-

економічного зростання України в 

сучасних умовах” (підготовка 

студентки ІІІ курсу Сас Вікторії) 

 

18.06.2022р. 

Національна академія педагогічних 

наук України 

ДЗВО „Університет менеджменту 

освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/001885-22 за 

напрямом „Педагогічні працівники 

закладів фахової передвищої освіти” 

(30 год) 

 

16.10.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-03-Б-04902  (30 год) 

 

1.12.2022р. 

Білгород-Дністровський економіко-

правовий фаховий коледж вищого 

навчального закладу укоопспілки 

„Полтавський університет економіки 

і торгівлі”  



участь у ІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції для 

викладачів закладів освіти України 

„Використання інноваційних 

технологій в освітньому процесі”  (9 

год)  

(доповідь на тему: „Роль самостійної 

роботи студентів у навчальному 

процесі”) 

 

29.12.2022р. 

МОН України 

Відокремлений структурний 

підрозділ „Вінницький торговельно-

економічний фаховий коледж 

Державного торговельно-

економічного університету” 

Участь у ІV міжвузівській науково-

практичній конференції „Інноваційні 

напрями розвитку вітчизняних 

харчових технологій та готельно-

ресторанного бізнесу”  

(6 год) 

(доповідь на тему: „Дослідження 

впливу рослинної добавки із 

квашених овочів на якісні показники 

м’ясних виробів”) 

 

3 Тринів Ігор 

Васильович 

директор 

коледжу 

 

Спеціаліст  

вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

кандидат 

с/г наук 

Технологічна 

практика, 

Переддипломн

а практика 

 

18 червня 2020р. 

Міністерство освіти і науки України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової перед вищої освіти 

Участь у Всеукраїнській науковій 

конференції „Фахова передвища і 

професійна освіта: теорія, методика, 

практика”, сертифікат СС 

38282994/0817-20 (4 год) 

 

11 лютого 2021р. 

2021 2026       



Спілка автоматизаторів бізнесу 

Участь у ІV Всеукраїнській науково-

практичній конференції „Нові 

інформаційні технології управління 

бізнесом”, свідоцтво №11022021271 

(8 год) 

 

 

викладач  

14 квітня 2021р.  

МОН України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти, 

участь у ІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції „Фахова 

передвища і професійна освіта: 

теорія, методика, практика” (6 год) 

 

04.11.2021р. 

Всеосвіта 

Участь у навчально-практичному 

курсі „Інтерактивна дошка – 

інструмент сучасного вчителя” 

 (2 год) 

 

11.2021р. 

WSA 

WYZSZA SZKOLA AGROBIZNESU 

W LOMZY 

сертифікат NO.WSA/2021/11/91 

педагогічний семінар „Development 

of educational system in the field of 

agricultural sciences – from theory to 

practice” 

(6 год) 

 

26 листопада 2021р. 

МОН України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти 

2020 2025       



Онлайн-навчання з написання заявок 

на участь у міжнародних проєктах за 

програмою підвищення кваліфікації 

викладачів, співробітників 

міжнародних відділів закладів 

фахової передвищої освіти у формі 

тренінгу-практикуму (8 год) 

 

01.05.2022р. 

EdEra                                                 

сертифікат з  онлайн-курсу  

„Академічна доброчесність”  

 (4 год) 

 

01.05.2022р. 

EdEra                                                 

сертифікат з  онлайн-курсу  „Бери й 

роби. Змішане та дистанційне 

навчання”  

 (20 год) 

 

2-3 червня 2022р. 

Національна академія аграрних наук 

України 

Інститут с/г карпатського регіону 

Участь у Міжнародній науково-

практичній конференції „Стан, 

досягнення та перспективи аграрної 

науки і виробництва в умовах 

євроінтеграції”  

(2 год) 

 

23.08.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, сертифікат 

 № GDTfE-ВК3-00188  (2 год) 

 

22.08.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 



курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, сертифікат 

 № GDTfE-ВПП-00715  (2 год) 

 

24.05.2022р. 

МОН України 

Державний біотехнологічний 

університет 

ПОДЯКА  за вагомий внесок у 

розвиток освіти України та високий 

професіоналізм у підготовці учнів до 

онлайн-турніру „Рушійні сили 

соціально-економічного зростання 

України в сучасних умовах”  

 

16.10.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-03-Б-01893  (30 год) 

 

листопад 2022р. 

ВСП „Коломийський економіко-

правовий фаховий коледж” 

державного торговельно-

економічного університету 

Учасник Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції 

„Економічні та юридичні  аспекти 

глобальних економічних проблем” 

(підготовка студентів:  

Левицька Сусанна-Марія, 

Турій Ангеліна–Марія) 

 

4 Гладун Марія 

Степанівна 

зав. 

технологіч

ним 

відділення

м  

Спеціаліст  

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Технологія 

м’яса, 

Переддипломн

а практика 

 

2022 2027       



викладач  

23-24 травня 2019р., 

НМЦ „Агроосвіта” 

Львівський національний 

університет ветеринарної медицини 

та біотехнологій ім.С.З.Гжицького 

Практичний семінар „Сучасні 

методи контролю якості молочної 

сировини та шляхи впровадження їх 

в освітній процес”, сертифікат 

НМЦ 38282994/№894-19 

 

19-20 квітня 2021р. 

FABU                                                    

Німецько-український проект 

сприяння розвитку професійної 

освіти в аграрних коледжах України 

сертифікат практичного семінару для 

викладачів на тему  "Обслуговування 

доїльного обладнання"  (16 год) 

 

 

11-13 жовтня 2021р. 

FABU                                                    

Німецько-український проєкт 

сприяння розвитку професійної 

освіти в аграрних коледжах України 

сертифікат практичного семінару для 

викладачів на тему  

"Енергоефективність в сільському 

господарстві (на фермі)"  (22 год) 

 

18 листопада 2021р. 

МОН України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти 

участь у Міжнародній науково-

практичній конференції „Дуальна 

форма здобуття освіти: успіхи та 

проблеми другого року 

2019 2024       



запровадження пілотного проекту у 

закладах фахової передвищої освіти 

України” (6 год) 

 

 

9.02.2022р. 

МОН України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти 

участь у вебінарі „Створення 

унікальних мікропопуляцій молочної 

худоби” , сертифікат 

СС38282994/0723-22 (2 год) 

 

3 лютого 2022р. 

МОН України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти учасник 

круглого столу „Цифрова 

трансформація освіти: стан, 

проблеми, перспективи” (3 год) 

 

28.04.2022р. 

МОН України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти 

участь в онлайн-вебінарі „Контроль 

параметрів технологічних процесів у 

системі НАССР” , сертифікат 

СС38282994/1919-22 (2 год) 

 

16.10.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-03-Б-05828  (30 год) 

 

1.12.2022р. 

Білгород-Дністровський економіко-



правовий фаховий коледж вищого 

навчального закладу укоопспілки 

„Полтавський університет економіки 

і торгівлі”  

участь у ІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції для 

викладачів закладів освіти України 

„Використання інноваційних 

технологій в освітньому процесі”  (3 

год) 

 

5 Білецька 

Любомира 

Володимирівна 

викладач Спеціаліст  

вищої 

категорії 

Основи 

охорони праці 

Основи 

екології 

 

2022 2027       

6 Майка Галина 

Іванівна 

викладач Спеціаліст  

вищої 

категорії 

Соціально-

побутова 

культура і 

домашня 

економіка 

12-16.10.2020р. 

Національна академія педагогічних 

наук України 

ДЗВО „Університет менеджменту 

освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003931-20 

(30 год) 

 

11-14 травня 2021р. 

Національна академія аграрних наук 

України 

Інститут кормів та сільського 

господарства Поділля 

підвищення кваліфікації зі 

спеціальності „Годівля тварин і 

технологія виробництва кормів” 

свідоцтво №24 (90 год: аудиторних 

30 год, самостійна робота – 60 год) 

 

14-18 грудня 2020р. 

FABU                                                    

Німецько-український проєкт 

сприяння розвитку професійної 

2018 2023 

      



освіти в аграрних коледжах України 

сертифікат практичного семінару для 

викладачів на тему  "Техніка для 

приготування й роздачі кормів для 

великої рогатої худоби"  (25 год) 

 

15 грудня 2020р. 

Міністерство освіти і науки України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти 

Участь у семінарі „Проблеми 

репродуктології тварин. Шляхи 

вирішення”, сертифікат 

СС382829994/2981-20 (8 год) 

 

17-20 травня 2021р. 

FABU                                            

ПРОЕКТ                                      

Сприяння розвитку професійної 

освіти в аграрних коледжах України 

сертифікат практичного семінару 

"Годівля молочної худоби"  

 (28 год) 

 

24.05.2022р. 

МОН України 

Державний біотехнологічний 

університет 

ГРАМОТА за високий 

професіоналізм та якісну підготовку 

студентів до онлайн-турніру 

„Рушійні сили соціально-

економічного зростання України в 

сучасних умовах” (підготовка 

студентки Боянівської Соломії) 

 

16.10.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 



рівень, сертифікат 

 № GDTfE-03-Б-04945  (30 год) 

 

13.02.2023р. 

EdEra                                                 

сертифікат з  онлайн-курсу  „Бери й 

роби. Змішане та дистанційне 

навчаненя”  

 (20 год) 

 Гринів Михайло 

Васильович 

   22.08.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, сертифікат 

 № GDTfE-ВПП-00712  (2 год) 

 

18.09.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-02-05745  (30 год) 

 

22.09.2022р. 

Академія статей 

учасник вебінару „Чим відрізняється 

фахова стаття категорії „Б” від 

наукової статті SCOPUS/WEB OF 

SCIENCE”  

(1 год) 

 

28 вересня 2022р.  

МОН України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти, 

участь в онлайн-вебінарі 

„Безпечність та якість меду, 

апіпродуктів. Європейські вимоги 

щодо здійснення контролю” (2 год) 

  

      

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ДИСЦИПЛІН 



1 Шквирков 

Ярослав 

Ярославович 

викладач, 

голова 

циклової 

комісії 

Спеціаліст 

вищої 

категорії  

Патологічна 

фізіологія і 

патологічна 

анатомія.  

Хірургія 

ветеринарної 

медицини  

28.11.2019р. 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти 

Міжнародна науково-практична 

конференція "Освітньо-наукові 

аспекти контролю інфекційних 

хвороб тварин в Україні", НМЦ 

38282994/№2194-19 м.Київ, (8 год) 

2020 2025 

      

2 Вільчик 

Володимир 

Омелянович 

заступник 

директора 

з 

навчальної 

роботи 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Акушерство, 

гінекологія та 

штучне 

осіменіння 

сільськогоспод

арських тварин  

 

21.10.2019р., 

Національна академія педагогічних 

наук України Інститут професійно-

технічної освіти  

участь у вебконференції "Методична 

система стандартизації професійної 

підготовки молодших спеціалістів у 

коледжах і технікумах" (4 год) 

 

2021 2025 

      

викладач 

 

 

14 квітня 2021р. 

МОН України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти, 

участь у ІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції „Фахова 

передвища і професійна освіта: 

теорія, методика, практика” (6 год) 

 

9 грудня 2021р. 

МОН України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти 

участь у IV семінарі „Проблеми 

репродуктології тварин. Шляхи 

вирішення ”, сертифікат 

СС38282994/4964-21 (8 год) 

 

 

16.10.2022р. 

PROMETHEUS  

(онлайн-курси)  

2022 2027 

      



„Академічна доброчесність: онлайн-

курс для викладачів”           

(60 год) 

 

13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-02909  (30 год) 

3 Мельниченко 

Петро 

Степанович 

викладач Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Організація 

ветеринарної 

справи.  

18.06.2022р. 

Національна академія педагогічних 

наук України 

ДЗВО „Університет менеджменту 

освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/001900-22 за 

напрямом „Педагогічні працівники 

закладів фахової передвищої освіти” 

(30 год) 

 

22 жовтня 2020р. 

Міністерство освіти і науки України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти 

Участь у Міжнародній науково-

практичній конференції „Дуальна 

форма здобуття освіти: успіхи та 

проблеми першого року 

запровадження пілотного проєкту у 

закладах фахової перед вищої освіти 

України”, сертифікат 

СС382829994/1832-20 (8 год) 

 

18 листопада 2021р. 

МОН України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти 

участь у Міжнародній науково-

2022 

 

2027 

 

      

 



практичній конференції „Дуальна 

форма здобуття освіти: успіхи та 

проблеми другого року 

запровадження пілотного проекту у 

закладах фахової передвищої освіти 

України” (6 год) 

4 Благий Роман 

Степанович 

зав.відділе

нням 

ветеринар

ної 

медицини 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист  

Фармакологія  

Паразитологія 

та інвазійні 

хвороби 

сільськогоспод

арських  

тварин  

9 квітня 2021р. 

МОН України                                   

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти, 

підвищення кваліфікації завідувачів 

відділень закладів фахової 

передвищої освіти "Впровадження 

інноваційних технологій в освітній 

процес", сертифікат 

СС38282994/1647-21 (16 год) 

 

2022 2027 

      

викладач 12-15.02.2020р., 

Національна Академія Педагогічних 

наук України ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти" 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

сертифікат "Викладачі закладів 

фахової передвищої освіти"                        

свідоцтво ПК-35946459/000713-20         

(30 год) 

 

10-11 жовтня 2019р. 

Інститут модернізації змісту освіти. 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція "Соціально-педагогічні 

основи розвитку особистості в 

сучасних умовах комунікації: досвід, 

проблеми, перспективи" (16 год) 

 

21.10.2019р., 

Національна академія педагогічних 

наук України Інститут професійно-

технічної освіти участь у веб-

2019 2024 

      



конференції "Методична система 

стандартизації професійної 

підготовки молодших спеціалістів у 

коледжах і технікумах" (4 год) 

 

17 вересня 2020р., 11 червня 2021р. 

Міністерство освіти і науки України 

НМЦ вищої та фахової передвищої 

освіти участь у вебінарі „Сучасна 

судово-ветеринарна експертиза 

тварин, постраждалих від 

жорстокого поводження”, „Ступінь 

тяжкості шкоди, заподіяної здоров’ю 

тварини, в аспекті судово-

ветеринарної експертизи”, 

сертифікат № СС38282994/2439-21 

(6 год) 

 

23.03.2021р. 

EdEra                                                 

сертифікат з  онлайн-курсу  „Бери й 

роби. Змішане та дистанційне 

навчання” (20 год) 

 

березень 2021р. 

Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства 

України 

Національна академія аграрних наук 

України, 

 стаття у Науково-технічному 

бюлетені Державного науково-

дослідного контрольного інституту 

ветеринарних препаратів та 

кормових добавок і Інституту 

біології тварин 

„Гістологічні зміни за 

експериментального увеїту у кролів 

на фоні введення стовбурових 

клітин” 



 

18 листопада 2021р. 

МОН України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти 

участь у Міжнародній науково-

практичній конференції „Дуальна 

форма здобуття освіти: успіхи та 

проблеми другого року 

запровадження пілотного проекту у 

закладах фахової передвищої освіти 

України” (6 год) 

 

28 квітня 2022р. 

МОН України                                   

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти, участь в 

онлайн-вебінарі "Контроль 

параметрів технологічних процесів у 

системі НАССР ", сертифікат 

СС38282994/1896-22 (2 год) 

 

18.06.2022р. 

Національна академія педагогічних 

наук України 

ДЗВО „Університет менеджменту 

освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/001882-22 за 

напрямом „Педагогічні працівники 

закладів фахової передвищої освіти” 

(30 год) 

 

24.05.2022р. 

МОН України 

Державний біотехнологічний 

університет 

ГРАМОТА за високий 

професіоналізм та якісну підготовку 



студентів до онлайн-турніру 

„Рушійні сили соціально-

економічного зростання України в 

сучасних умовах” (підготовка 

студентки ІV курсу Головко 

Анастасії) 

 

1.12.2022р. 

Білгород-Дністровський економіко-

правовий фаховий коледж вищого 

навчального закладу укоопспілки 

„Полтавський університет економіки 

і торгівлі”  

участь у ІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції для 

викладачів закладів освіти України 

„Використання інноваційних 

технологій в освітньому процесі”  (3 

год) 

 

12.02.2023р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-07-Б-06823 (30 год) 

5 Паньків 

Михайло 

Михайлович 

викладач Спеціаліст 

І категорії 

Ветеринарно-

санітарна 

експертиза  

Основи 

стандартизації  

 

28.09.2022р. 

МОН України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти, участь в 

онлайн-вебінарі "Безпечність та 

якість меду, апіпродуктів. 

Європейські вимоги щодо 

здійснення контролю", сертифікат  

СС38282994/2674-22 

(10 год) 

2022 2027 

      

6 Макогін Руслан 

Володимирович 

 Спеціаліст 

І категорії 

Паразитологія 

та інвазійні 

хвороби 

сільськогоспод

18.06.2022р. 

Національна академія педагогічних 

наук України 

ДЗВО „Університет менеджменту 

2022 2027 

      



арських  

тварин  

освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/001897-22 за 

напрямом „Педагогічні працівники 

закладів фахової передвищої освіти” 

(30 год) 

 

15.01.2023р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-06-Б-07765 (30 год) 

7 Павлів 

Олександра 

Петрівна 

викладач Спеціаліст 

вищої 

категорії  

Латинська 

мова 

Патологічна 

фізіологія і 

патологічна 

анатомія 

Сільськогоспод

арська 

радіоекологія  

12-16.10.2020р. 

Національна академія педагогічних 

наук України 

ДЗВО „Університет менеджменту 

освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003941-20 

(30 год) 

 

31.05-04.06.2021р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,сертифікат про 

навчання в групі  "Учителі 

(викладачі) біології і екології, 

керівники гуртків Варіант 4 (УБЕ)", 

свідоцтво 

№ПК02136376/УБЕ4/03/016593/21     

(30 год) 

 

15.03.2019р. 

ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція "Актуальні 

питання сучасної педагогіки: 

творчість, майстерність, 

2018 2023 

      



професіоналізм"  м.Кременчук 

(6 год) 

 

15 грудня 2020р. 

Науково-методичний центр вищої 

та фахової передвищої освіти 

участь у семінарі "Проблеми 

репродуктології тварин. Шляхи 

вирішення", свідоцтво 

СС38282994/2986-20.  м.Київ  

(8 год) 

 

25.03.2021р. 

МОН України 

НУБіП України ВСП „Рівненський 

фаховий коледж НУБіП України” 

участь у ІІ Інтернет-конференції 

„Майбутня професія – виклик 

сьогодення” 

 

25.05.2021р. 

WSA 

WYZSZA SZKOLA AGROBIZNESU 

W LOMZY 

сертифікат NO.WSA/2021/04/77 

педагогічний семінар „Integration of 

Professional Universities in the 

European Educational Space. 

Development of international 

cooperation” 

(6 год) 

 

18.06.2022р. 

Національна академія педагогічних 

наук України 

ДЗВО „Університет менеджменту 

освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/001903-22 за 



напрямом „Педагогічні працівники 

закладів фахової передвищої освіти” 

(30 год) 

 

24.05.2022р. 

МОН України 

Державний біотехнологічний 

університет 

ГРАМОТА за високий 

професіоналізм та якісну підготовку 

студентів до онлайн-турніру 

„Рушійні сили соціально-

економічного зростання України в 

сучасних умовах” (підготовка 

студентки ІV курсу Нога Тетяна) 

 

28.09.2022р. 

МОН України 

Науково-методичний центр вищої 

та фахової передвищої освіти, 

участь в онлайн-вебінарі 

"Безпечність та якість меду, 

апіпродуктів. Європейські вимоги 

щодо здійснення контролю", 

сертифікат СС38282994/2675-22  

(2 год) 

 

1.12.2022р. 

Білгород-Дністровський економіко-

правовий фаховий коледж вищого 

навчального закладу укоопспілки 

„Полтавський університет 

економіки і торгівлі”  

участь у ІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції для 

викладачів закладів освіти України 

„Використання інноваційних 

технологій в освітньому процесі”  

(3 год) 

 



30.01-03.02.2023р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

навчання в групі  "Учителі 

(викладачі) біології і екології, 

інтегрованих курсів природничої 

освітньої галузі,  керівники гуртків 

Варіант 2 (УБЕІ)", сертифікат 

№ПК02136376/УБЕІ2/01/001576/23     

(30 год) 

8 Гадуп’як Оксана 

Володимирівна 

викладач Спеціаліст 

вищої  

категорії 

Вступ у 

спеціальність  

Епізоотологія з 

мікробіологією  

Акушерство, 

гінекологія та 

штучне 

осіменіння 

сільськогоспод

арських тварин  

2019р., 

Національна академія педагогічних 

наук України ДВНЗ "Університет 

менеджменту освіти" Центральний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,                                     

свідоцтво СП 35830447/0247-19 

(150 год/5кр.) 

 

 

12-16.10.2020р. 

Національна академія педагогічних 

наук України 

ДЗВО „Університет менеджменту 

освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003917-20 

(30 год) 

 

2019р. 

Науково-методичний центр вищої 

та фахової передвищої освіти 

Міжнародна науково-практична 

конференція "Освітньо-наукові 

аспекти контролю інфекційних 

хвороб тварин в Україні", НМЦ 

38282994/№2161-19 м.Київ  

(8 год) 

2021 2026 

      



 

29.01.2020р. 

PROMETHEUS (онлайн-курси) 

„Візуалізація даних” 

 

03.02.2020р. 

PROMETHEUS (онлайн-курси) 

„Освітні інструменти критичного 

мислення”          

(60 год) 

 

15 грудня 2020р. 

Науково-методичний центр вищої 

та фахової передвищої освіти 

участь у семінарі "Проблеми 

репродуктології тварин. Шляхи 

вирішення", свідоцтво 

СС38282994/2988-20.  м.Київ  

(8 год) 

 

8 січня 2021р. 

Міністерство цифрової 

трансформації України 

Дія 

Цифрограм 

Тестування на національній онлайн-

платформі Дія.Цифрова освіта 

(рівень цифрової грамотності 

середній В2) (Протокол № 6, 2 год.) 

9 Антоняк Богдан 

Васильович 

викладач Спеціаліст 

І категорії 

Анатомія і 

фізіологія 

сільськогоспод

арських тварин  

2014р., 

ННІ післядипломної освіти  НУБіП 

України, свідоцтво 12 СПВ 104066 

(108 год) 

2011 2016 

      

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

1 Чепіль Юрій 

Степанович  

викладач, 

голова 

циклової 

комісії 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Електрообладн

ання та засоби 

автоматизації 

с/г техніки 

Технічний 

12-16.10.2020р. 

Національна академія педагогічних 

наук України 

ДЗВО „Університет менеджменту 

освіти” 

2022 2027 

      



сервіс в АПК Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003955-20 

(30 год.) 

 

 

17 травня 2019р., 

Маріупольський коледж ДВНЗ 

„Приазовський державний технічний 

університет” 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів та викладачів 

закладів вищої освіти „Актуальні 

проблеми сучасної освіти: реалії та 

перспективи”, м.Маріуполь 

 

2-5 листопада 2020р. 

FABU                                            

ПРОЕКТ                                      

Сприяння розвитку професійної 

освіти в аграрних коледжах України 

сертифікат практичного семінару 

"Процеси заготівлі сіна та силосу з 

налаштуванням та обслуговуванням 

жаток"  

 (24 години) 

 

 

29 березня 2021р. 

МОН України 

Науково-методичний центр вищої 

та фахової передвищої освіти 

 Навчання за програмою 

підвищення кваліфікації голів 

циклових комісій закладів фахової 

передвищої освіти "Інноваційна 

педагогічна діяльність у закладах 

фахової передвищої освіти", 

свідоцтво СС38282994/1258-21.  

м.Київ  



(16 год.) 

 

19-20 квітня 2021р. 

FABU  

практичний семінар викладачів                                                                                 

„Обслуговування доїльного 

обладнання”  

 (16 год.) 

 

 

     13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-01971  (30 год) 

  

      

  майстер 

виробничо

го 

навчання 

14 

тапифний 

розряд 

 15.12.2021р., 

Prometheus 

онлайн-курс „Медіаграмотність для 

освітян” 

(60 год) 

 

2019 2024 

      

2 Пазюк 

Володимир 

Романович  

завідувач 

відділення 

механізації 

сільського 

господарст

ва 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Машини і 

обладнання для 

тваринництва 

 

2022 2027 

      

викладач 17 травня 2019р., 

Маріупольський коледж ДВНЗ 

„Приазовський державний технічний 

університет” 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів та викладачів 

закладів вищої освіти „Актуальні 

проблеми сучасної освіти: реалії та 

перспективи”, м.Маріуполь 

 

21.10.2019р., Інститут професійно-

технічної освіти НАПНУ, 

2021 2026 

      



Всеукраїнська вебконференція 

Тема: "Методична система 

стандартизації професійної 

підготовки молодших спеціалістів у 

коледжах і технікумах".  (4 год.) 

 

1.11.2019р.,    ІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

студентів та викладачів закладів 

вищої освіти «Сучасні моделі 

розвитку агропромислового 

виробництва: виклики та 

перспективи»  

м. Глухів (15 год.) 

 

 

5 червня 2021р. 

Міністерство цифрової 

трансформації України 

Дія 

Цифрограм 

Тестування на національній 

онлайн-платформі Дія.Цифрова 

освіта (рівень цифрової 

грамотності високий С1) (3 год.) 

 

19.09.2021р., 

Prometheus 

онлайн-курси „Критичне мислення 

для освітян” (30 год.) 

 

11-13 жовтня 2021р. 

FABU                                                    

Німецько-український проєкт 

сприяння розвитку професійної 

освіти в аграрних коледжах України 

сертифікат практичного семінару для 

викладачів на тему   

"Енергоефективність в сільському 

господарстві (на фермі)"  (22 год) 



 

18 листопада 2021р. 

МОН України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти 

участь у Міжнародній науково-

практичній конференції „Дуальна 

форма здобуття освіти: успіхи та 

проблеми другого року 

запровадження пілотного проекту у  

закладах фахової передвищої освіти 

України” (6 год) 

 

     08.08.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, сертифікат 

 № GDTfE-01-16212 (базовий рівень) 

(30 год) 

 

15.08.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, сертифікат 

 № GDTfE-01-C-06187 (середній 

рівень) (15 год)  

  

      

3 Замковий Сергій 

Іванович  

викладач Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Основи 

нарисної 

геометрії та 

інженерна 

графіка 

Технічна 

механіка 

Загальна 

електротехніка 

з основами 

автоматики 

Технічна 

творчість 

 

12-16.10.2020р. 

Національна академія педагогічних 

наук України 

ДЗВО „Університет менеджменту 

освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003923-20 

(30 год) 

 

11-14.05.2021р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, сертифікат про 

2018 2023 

      



 навчання в групі  "Учителі 

(викладачі) трудового навчання, 

технології (технічні види праці), 

майстри виробничого навчання, 

креслення,  керівники гуртків 

Варіант 1 (УТНТТ)", свідоцтво 

ПК02136376/УТНТТ1/02/014077/21     

(30 год) 

 

2019р. 

ІV Всеукраїнська науково-

практична конференція "Актуальні 

питання сучасної педагогіки: 

творчість, майстерність, 

професіоналізм"  м.Кременчук ( 6 

год) 

 

18.06.2022р. 

Національна академія педагогічних 

наук України 

ДЗВО „Університет менеджменту 

освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/001890-22 за 

напрямом „Педагогічні працівники 

закладів фахової передвищої освіти” 

(30 год) 

 

2021р. 

олімпіада з галузі знань 13 

„Механічна інженерія” на базі ННІ 

ІМАКІТ (студенти Михалевич 

Віталій і Свінтіцький Олександр 

зайняли І і ІІ місця) 

 

16.10.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового 

розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 



GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-03-Б-03774  (30 год) 

 

1.12.2022р. 

Білгород-Дністровський 

економіко-правовий фаховий 

коледж вищого навчального 

закладу укоопспілки „Полтавський 

університет економіки і торгівлі”  

участь у ІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції для 

викладачів закладів освіти України 

„Використання інноваційних 

технологій в освітньому процесі”  

(3 год) 

 

30.01. – 03.02.2023р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти  

навчання в групі  "Учителі 

(викладачі) трудового навчання, 

технології (технічні види праці), 

майстри виробничого навчання, 

креслення,  керівники гуртків 

Варіант 8 (УТНТТ)", сертифікат 

ПК02136376/УТНТТ8/01/001689/2

3     (30 год) 

4 Космина Богдан 

Євгенович 

викладач Спеціаліст 

І категорії 

Правила 

дорожнього 

руху 

Основи 

безпеки 

дорожнього 

руху та перша 

медична 

допомога при 

ДТП 

Професійна 

17.05.2019р. 

 участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції студентів та 

викладачів закладів вищої освіти 

„Актуальні проблеми сучасної 

освіти: реалії та перспективи”, 

 м. Маріуполь  

 

2022 2027 

      



етика та 

культура 

водіння 

Технічний 

сервіс в АПК 

5 Цегельнюк 

Ганна 

Антонівна 

викладач Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Основи 

агрономії 

Експлуатація 

машин і 

обладнання 

2019р., 

Національна академія педагогічних 

наук України ДВНЗ "Університет 

менеджменту освіти" Центральний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,                                     

свідоцтво СП 35830447/0288-19 

(150 год./5кр.) 

 

12-16.10.2020р. 

Національна академія педагогічних 

наук України 

ДЗВО „Університет менеджменту 

освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003954-20 

(30 год) 

 

2-5 листопада 2020р. 

FABU 

Проект сприяння розвитку 

професійної освіти в аграрних 

коледжах України 

Практичний семінар: „Процеси 

заготівлі сіна та силосу з 

налаштуванням та обслуговуванням 

жаток” (24 год) 

 

26.02.2020р., 

Міністерство цифрової 

трансформації України (онлайн-

освіта EdEra) електронний 

сертифікат  курс „Цифрові навички 

для вчителів” (фінальне тестування 

2018 2023 

      



6 год) 

 

1-4 лютого 2021р. 

FABU 

Сертифікат підвищення кваліфікації 

на практичному семінарі для 

викладачів на тему:  

„Внесення органічних добрив” (25 

год) 

 

27 квітня 2021р. 

НАПНУ 

Державний заклад вищої освіти 

„Університет менеджменту освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти 

сертифікат 04-03/1036, участь у 

роботі Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції 

до Дня охорони праці: „Сучасна 

парадигма освіти з охорони праці” 

з темою „Організаційні засади 

охорони праці у аграрних 

закладах” 

6 (год) 

 

25-29 травня 2021р. 

FABU 

Сертифікат підвищення кваліфікації 

на практичному семінарі для 

викладачів на тему:  

„Механічне знищення бур’янів” 

(28 год) 

 

2020р.  

Рецензент підручника 

„Експлуатація машин і 

обладнання” 

 

13.12.2022р. 



Prometheus 

курс „Цивільна оборона та захист у 

надзвичайних ситуаціях” 

(2 год) 

 

12.02.2023р. 

PROMETHEUS  

(онлайн-курси)  

„Навчання з попередження ризиків 

від вибухонебезпечних прндметів”           

(30 год) 

6 Леськів Ігор 

Богданович 

викладач Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Трактори і 

автомобілі 

Ремонт машин 

та обладнання 

Взаємозамінніс

ть, 

стандартизація 

і технічні 

вимірювання 

05-09.04.2021р. 

МОН України                                  

Сумський державний університет    

Центр розвитку кадрового 

потенціалу навчального закладу " 

Методи активізації навчального 

процесу: сучасні тренди", свідоцтво 

СП №05408289/1178-21  (30 год.) 

 

04.01.2022р., 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність для 

освітян” (60 год) 

2020 2025 

      

7 Гамкало 

Володимир 

Романович 

викладач Спеціаліст 

І категорії 

Трактори і 

автомобілі 

  

2019 2024 

      

8 Іванческу 

Олександр 

Іларіонович 

викладач Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Сільськогоспод

арські машини 

Основи 

теплотехніки і 

гідравліки 

Вступ до 

спеціальності 

12-16.10.2020р. 

Національна академія педагогічних 

наук України 

ДЗВО „Університет менеджменту 

освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003924-20 

(30 год.) 

 

11-12 березня 2019р., 

Проєкт сприяння розвитку 

професійної освіти в аграрних 

2019 2024 

      



коледжах України сертифікат про 

підвищення кваліфікації на 

практичному семінарі для викладачів 

на тему: "Обробіток грунту та посів"  

м.Київ  (8 год) 

 

2-5 листопада 2020р. 

FABU 

Проект сприяння розвитку 

професійної освіти в аграрних 

коледжах України 

Практичний семінар: „Процеси 

заготівлі сіна та силосу з 

налаштуванням та обслуговуванням 

жаток” (24 год.) 

 

1-4 лютого 2021р. 

FABU 

Сертифікат підвищення кваліфікації 

на практичному семінарі для 

викладачів на тему:  

„Внесення органічних добрив ”  

(25 год) 

 

18.12.2022р. 

Центр „Розвиток КСВ” та Servier 

Ukraine 

Курс „Компетенції викладачів 4.0”, 

сертифікат #10720-167-139-6017 

(2 год) 

9 Дмитрів Андрій 

Володимирович 

викладач Спеціаліст 

І категорії 

Паливо-

мастильні та 

інші 

експлуатаційні 

матеріали 

Експлуатація 

машин і 

обладнання 

 

 

12-15.02.2020р., 

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         

(30 год) 

2020 2025 

      



 

3 березня 2020р. 

Міністерство цифрової 

трансформації України 

Дія 

Курси на Національній онлайн-

платформі з цифрової грамотності: 

„Цифрові навички для вчителів” (6 

год) 

 

2-5 листопада 2020р. 

FABU 

Проект сприяння розвитку 

професійної освіти в аграрних 

коледжах України 

Практичний семінар: „Процеси 

заготівлі сіна та силосу з 

налаштуванням та обслуговуванням 

жаток” (24 год) 

 

1-4 лютого 2021р. 

FABU 

Сертифікат підвищення кваліфікації 

на практичному семінарі для 

викладачів на тему:  

„Внесення органічних добрив ”  

(25 год) 

 

28.03.2021р. 

EdEra  

 сертифікат  онлайн-курс „Про 

дистанційний та змішаний 

формати навчання” для педагогів 

та керівників закладів ПТО  

(30 год) 

 

31.03.2021р. 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність 

для освітян” (60 год) 



 

13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового 

розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-04678  (30 год) 

 

майстер 

виробничо

го 

навчання 

14тарифни

й розряд 

22-26.03.2021р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти  

 "Учителі (викладачі) трудового 

навчання, технології (технічні види 

праці), майстри виробничого 

навчання, креслення,  керівники 

гуртків Варіант 1 (УТНТТ)", 

сертифікат 

ПК02136376/УТНТТ1/01/008889/21               

(30 год) 

 

 

 

2019 2024 

      

10 Дмитрів Богдан 

Володимирович 

викладач Спеціаліст 

ІІ категорії 

 12-16.10.2020р. 

Національна академія педагогічних 

наук України 

ДЗВО „Університет менеджменту 

освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003921-20 

(30 год) 

 

1 листопада 2018/р.  

МОН України НМЦ „Агроосвіта” 

Учасник тренінгу „Створення 

відкритих онлайн-курсів, 

відеолекцій, впровадження їх у 

освітній процес” (8год) 

2019 2024 

      



 

3 березня 2020р. 

Міністерство цифрової 

трансформації України 

Дія 

Курси на Національній онлайн-

платформі з цифрової грамотності: 

„Цифрові навички для вчителів” (6 

год) 

 

 

17-19 листопада 2020р. 

FABU 

Проект сприяння розвитку 

професійної освіти в аграрних 

коледжах України 

Практичний семінар: „Введення в 

діджиталізацію (ДВП) ” (16 год) 

 

23.03.2021р. 

EdEra  

 сертифікат  онлайн-курс „Про 

дистанційний та змішаний 

формати навчання” для педагогів 

та керівників закладів ПТО  

(30 год) 

 

24.03.2021р., 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність 

для освітян” (60 год) 

 

2021р. 

олімпіада з галузі знань 13 

„Механічна інженерія” на базі ННІ 

ІМАКІТ (студенти Михалевич 

Віталій і Свінтіцький Олександр 

зайняли І і ІІ місця) 



майстер 

виробничо

го 

навчання 

12 

тарифний 

розряд 

11-14.05.2021р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  навчання в 

групі  "Учителі (викладачі) 

трудового навчання, технології 

(технічні види праці), майстри 

виробничого навчання, креслення,  

керівники гуртків Варіант 1 

(УТНТТ)", сертифікат 

№ПК02136376/УТНТТ1/02/014158/2

1     (30 год). 

 

12-16.12.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти  

"Учителі (викладачі) трудового 

навчання, технології (технічні види 

праці), майстри виробничого 

навчання, креслення,  керівники 

гуртків Варіант 9 (УТНТТ)", 

сертифікат 

ПК02136376/УТНТТ9/03/026373/22               

(30 год) 

 

30.01. – 03.02.2023р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти  

навчання в групі  "Учителі 

(викладачі) трудового навчання, 

технології (технічні види праці), 

майстри виробничого навчання, 

креслення,  керівники гуртків 

Варіант 8 (УТНТТ)", сертифікат 

ПК02136376/УТНТТ8/01/001687/23     

(30 год) 

 

2018 2023 

      



11 Тлучак Юрій 

Іванович 

викладач Спеціаліст 

І категорії 

 12-16.10.2020р. 

Національна академія педагогічних 

наук України 

ДЗВО „Університет менеджменту 

освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003950-20 

(30 год.) 

 

13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-00524  (30 год) 

2021 2026 

      

майстер 

виробничо

го 

навчання 

14 

тарифний 

розряд 

 

15.12.2021р., 

Prometheus 

онлайн-курс „Медіаграмотність для 

освітян” 

(60 год) 

 

12-16.12.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти  

"Учителі (викладачі) трудового 

навчання, технології (технічні види 

праці), майстри виробничого 

навчання, креслення,  керівники 

гуртків Варіант 9 (УТНТТ)", 

сертифікат 

ПК02136376/УТНТТ9/03/026361/22               

(30 год) 

 

2020 2025 

      

12 Сухай Андрій 

Васильович 

викладач спеціаліст  2017р., 

Львівський національний аграрний 

університет, магістр 

 

−  

      



12-16.10.2020р. 

Національна академія педагогічних 

наук України 

ДЗВО „Університет менеджменту 

освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003949-20 

(30 год) 

 

Протокол від 11.11.2021р. №19 

Посвідчення № 437-19  

про перевірку знань з питань 

охорони праці, 44 год. 

 

13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-02163  (30 год) 

майстер 

виробничо

го 

навчання 

12 

тарифний 

розряд 

 

16.12.2021р., 

Prometheus 

онлайн-курс „Медіаграмотність для 

освітян” 

(60 год) 

 

20-24.06.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, навчання в 

групі  "Учителі (викладачі) 

трудового навчання, технології 

(технічні види праці), майстри 

виробничого навчання, креслення, 

керівники гуртків  Варіант 8 

(УТНТТ)", свідоцтво 

ПК02136376/УТНТТ8/02/017028/22       

(30 год) 

2018 2023 

      



 

13 Лисий Ярослав 

Любомирович 

майстер 

виробничо

го 

навчання 

13 

тарифний 

розряд 

 13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-00588  (30 год) 

2022 2027 

      

14 Мручок Ярослав  

Васильович 

майстер 

виробничо

го 

навчання 

13 

тарифний 

розряд 

 13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-00579  (30 год) 

2022 2027 

      

15 Луцишин  

Володимир 

Васильович 

майстер 

виробничо

го 

навчання 

13 

тарифний 

розряд 

 15.12.2020р. 

ВСЕОСВІТА                                               

вебінар на тему: "Підвищення рівня 

цифрової грамотності педагогічних 

працівників. Можливості платформи 

"Всеосвіта" для дистанційного 

навчання", сертифікат UQ729683         

(4 год) 

 

13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-00570  (30 год) 

 

2022 2027 

      

16 Базів Оксана 

Мирославівна 

майстер 

виробничо

го 

навчання 

14 

тарифний 

розряд, 

майстер 

виробничо

го 

навчання І 

категорії 

 15.12.2020р. 

Всеосвіта  

вебінар „Підвищення рівня цифрової 

грамотності педагогічних 

працівників. Можливості платформи 

„Всеосвіта” для дистанційного 

навчання”, сертифікат КР101374  

(4 год) 

2020 2025 

      



 

23.03.2021р. 

EdEra  

 сертифікат  онлайн-курс „Про 

дистанційний та змішаний 

формати навчання” для педагогів 

та керівників закладів ПТО  

 30 год 

 

15.12.2021р., 

Prometheus 

онлайн-курс „Медіаграмотність для 

освітян” 

(60 год) 

 

викладач Спеціаліст 

ІІ категорії 

 13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-02289  (30 год) 

2022 2027 

      

17 Тарган Марія 

Степанівна 

майстер 

виробничо

го 

навчання 

13 

тарифний 

розряд 

 15.12.2020р. 

Всеосвіта  

вебінар „Підвищення рівня цифрової 

грамотності педагогічних 

працівників. Можливості платформи 

„Всеосвіта” для дистанційного 

навчання”, сертифікат FA0818831  

(4 год) 

 

15.12.2021р., 

Prometheus 

онлайн-курс „Медіаграмотність для 

освітян” 

(60 год) 

 

13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

2020 2025 

      



рівень, сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-04619  (30 год) 

 

14-18.11.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, навчання в групі  

"Учителі (викладачі) трудового 

навчання, технології (обслуговуючі 

види праці), майстри виробничого 

навчання, креслення, керівники 

гуртків  Варіант 9 (УТНТО)", 

сертифікат 

ПК02136376/УТНТО9/04/023630/22       

(30 год) 

18 Бояновська 

Наталія 

Володимирівна 

майстер 

виробничо

го 

навчання 

 

 

 

12 

тарифний 

розряд 

 13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-01213  (30 год) 

 

05-09.12.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, навчання в групі  

"Учителі (викладачі) трудового 

навчання, технології (обслуговуючі 

види праці), майстри виробничого 

навчання, креслення, керівники 

гуртків  Варіант 8 (УТНТО)", 

сертифікат 

ПК02136376/УТНТО8/03/026020/22       

(30 год) 

2022 2027 

      

19 Голодрига Рома 

Степанівна 

майстер 

виробничо

го 

навчання 

тарифний 

розряд 

 28.02.2021р. 

EdEra                                                 

сертифікат з  онлайн-курсу  „Про 

дистанційний та змішаний формати 

навчання” для педагогів та 

керівників закладів ПТО (30 годин) 

 2023 

      



 

30.05.2021р. 

EdEra                                                 

сертифікат з  онлайн-курсу  „Бери й 

роби. Змішане та дистанційне 

навчання ”  (20 годин) 

 

01.06.2021р. 

Міністерство цифрової 

трансформації України 

Дія 

Електронний сертифікат про 

проходження тестування із цифрової 

грамотності на національній онлайн-

платформі (середній рівень В1) 

 

16.11.2021р., 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність для 

освітян” (60 год) 

 

27.01.2022р. 

INTBOARD 

Учасник навчально-практичного 

курсу „Інтерактивна дошка – 

інструмент сучасного вчителя” 

(2год) 

 

13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-04701  (30 год) 

 

14-18.11.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, навчання в групі  

"Учителі (викладачі) трудового 



навчання, технології (обслуговуючі 

види праці), майстри виробничого 

навчання, креслення, керівники 

гуртків  Варіант 9 (УТНТО)", 

сертифікат 

ПК02136376/УТНТО9/04/023631/22       

(30 год) 

 Вергун Богодар 

Володимирович 

майстер 

виробничо

го 

навчання 

тарифний 

розряд 

  

  

      

викладач спеціаліст  13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-01095  (30 год) 

  

      

 Кізима Галина 

Андріївна 

майстер 

виробничо

го 

навчання 

тарифний 

розряд 

 13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-02383  (30 год) 

  

      

 Гудзь Тетяна  

Михайлівна 

майстер 

виробничо

го 

навчання 

тарифний 

розряд 

 13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-01112  (30 год) 

  

      

 Хіцяк Віктор 

Ігорович 

майстер 

виробничо

го 

навчання 

тарифний 

розряд 

 13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-01926  (30 год) 

  

      

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ 

1 Притика Лілія 

Ярославівна 

викладач, 

голова 

Спеціаліст 

вищої 

Українська 

мова (за проф. 

28.09.- 02.10.2020р. 

Івано-Франківський обласний 
2020 2025 

      



циклової 

комісії 
категорії, 

викладач-

методист 

спрямуванням)

, 

Українська 

мова, 

Українська 

література 

 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти  „Учителі 

(викладачі) української мови і 

літератури,  керівники гуртка 

Варіант 4 (УУМ)”, сертифікат № 

ПК02136376/УУМ4/07/018615/20               

(30 год) 

 

18.10.- 22.10.2021р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти „Учителі 

(викладачі) української мови і 

літератури,  керівники гуртка 

Варіант 6 (УУМ)”, сертифікат № 

ПК02136376/УУМ6/12/022270/21               

(30 год) 

 

28.03.- 01.04.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти „Учителі 

(викладачі) української мови і 

літератури,  інтегрованих курсів 

мовно-літературної освітньої галузі, 

керівники гуртків Варіант 1 

(УУМІ)”, сертифікат 

ПК02136376/УУМІ1/05/006778/22               

(30 год) 

 

12.10.2022р.  

МОН України 

НМЦ ВтаФПО 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій 

ЗФПО „Інноваційна педагогічна 

діяльність у закладах фахової 

передвищої освіти”, сертифікат 

СС38282994/2803-22  

(16 год) 



 

16.10.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-03-Б-05843  (30 год) 

2 Лещар Марія 

Іванівна 

викладач Спеціаліст  

вищої 

категорії 

Українська 

мова, 

Українська 

література 

09.11 – 13.11.2020р., 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти „Учителі 

(викладачі) української мови і 

літератури, керівники гуртка Варіант 

2 (УУМ)”, сертифікат 

ПК02136376/УУМ2/16/024460/20               

(30 год) 

 

18.10.- 22.10.2021р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти  „Учителі 

(викладачі) української мови і 

літератури,  керівники гуртка 

Варіант 6 (УУМ)”, сертифікат  

ПК02136376/УУМ6/022269/21               

(30 год) 

 

29.12.2021р., 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність для 

освітян” (60 год) 

 

17.10 – 21.10.2022р., 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти „Учителі 

(викладачі) української мови і 

літератури, інтегрованих курсів 

мовно-літературної освітньої галузі, 

керівники гуртків Варіант 3.1 

2018 2023 

      



(УУМІ)”, сертифікат 

ПК02136376/УУМІ3.1/10/020597/2               

(30 год) 

 

30.01. – 03.02.2023р., 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

 „Учителі (викладачі) української 

мови і літератури, інтегрованих 

курсів мовно-літературної освітньої 

галузі, керівники гуртків Варіант 7.1 

(УУМІ)”, сертифікат 

ПК02136376/УУМІ7.1/01/001472/2               

(30 год) 

3 Чупак 

Любомира 

Іванівна 

викладач Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Українська 

мова (за проф. 

спрямуванням)

, 

Українська 

мова, 

Українська 

література, 

Світова 

література 

31.08. - 11.09.2020р 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти „Учителі 

(викладачі) зарубіжної літератури,  

керівники гуртка Варіант 1 (УЗЛ)", 

сертифікат 

ПК02136376/УЗЛ1/04/015707/20               

(30 год) 

 

22-25.06.2021р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти „Учителі 

(викладачі) української мови ї 

літератури,  керівники гуртка 

Варіант 7 (УУМ)”, сертифікат 

ПК02136376/УУМ7/07/018778/201              

(30 год) 

 

29.12.2021р., 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність для 

освітян” (60 год) 

 

2019 2024 

      



17.10. - 21.10.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти „Учителі 

(викладачі) зарубіжної літератури,  

інтегрованих курсів мовно-

літературної освітньої галузі, 

керівники гуртків Варіант 3 (УЗЛІ)", 

сертифікат 

ПК02136376/УЗЛІ3/05/020632/22              

(30 год) 

 

11.12.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-05-Б-02274   

(30 год) 

4 Пазюк Галина 

Василівна 

викладач Спеціаліст 

І категорії 

Українська 

мова (за проф. 

спрямуванням)

, 

Українська 

мова, 

Українська 

література 

1.11.2019р.,     

ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів та 

викладачів закладів вищої освіти 

«Сучасні моделі розвитку 

агропромислового виробництва: 

виклики та перспективи» 

м. Глухів (15 год) 

 

8-9.11.2019р. 

МОН України, Класичний 

приватний університет 

Міжнародна науково-практична 

конференція „Актуальні проблеми 

соціальних комунікацій” 

 

21.10.2021р., 

Prometheus 

онлайн-курси „Осмислені й 

переосмислені” (15 год) 

 

2021 2026 

      



16.05-20.05.2022р., 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти сертифікат 

"Учителі (викладачі) української 

мови і літератури, інтегрованих 

курсів мовно-літературної освітньої 

галузі, керівники гуртків Варіант 

7.1 (УУМІ)", свідоцтво 

ПК02136376/УУМІ7.1/06/011880/2               

(30 год ) 

 

08.08.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, сертифікат 

 № GDTfE-01-16707 (базовий рівень) 

(30 год) 

 

15.08.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, сертифікат 

 № GDTfE-01-C-06188 (середній 

рівень) (15 год) 

5 Гандзин Ольга 

Михайлівна 

викладач Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Іноземна мова 

за професійним 

спрямуванням, 

Іноземна мова, 

Українська 

література 

09-12.03.2021р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, „Учителі 

(викладачі) англ.мови, керівники 

гуртка Варіант 3 (УАМ)”, сертифікат 

ПК02136376/УАМ3/02/006646/21        

(30 год) 

 

25.11.2021р. 

На УРОК 

ХІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

з Англійської мови, свідоцтво № 0-

11239250 (5 год) 

 

2020 2025 

      



23.01.2021р. 

Платформа ОСВІТИ 

участь у Всеукраїнській практичній 

онлайн конференції „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 

 

27.03.2022р. 

На Урок 

Подяка за підготовку учнів до 

Всеукраїнського конкурсу 

„Безпечний Інтернет 2.0” 

 

23-27.03.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, сертифікати 

„Учителі (викладачі) англ.мови, 

керівники гуртка Варіант 4 (УАМ)”, 

сертифікат 

ПК02136376/УАМ4/03/012500/22        

(30 год) 

 

30.06.2022р. 

МОН України 

вебінар „Використання хмарних 

сервісів Mskrosoft Teams для 

організації освітнього процесу в 

закладах освіти” (2 год) 

 

2022р. 

ХІ Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

з англійської мови (участь 

студентки, нагородження дипломом) 

 



2022р.  

Всеукраїнький онлайн-конкурс 

„Безпечний інтернет” (участь 

студентів : Баран Анна, Довбуш 

Максим, Коваль Ольга – диплом І 

ступеня) 

 

05.12.2022р. 

На Урок 

сертифікат № ТС1-1822437 

 про те, що викладач створює та 

використовує у своїй роботі 

інтерактивні онлайн-тести „На Урок” 

(2 год) 

 

05.12.2022р. 

На Урок 

Свідоцтво № О-11556151  

про підготовку5 переможців ХV 

Всеукраїнської інтернет-олімпіади 

„На Урок” з англійської мови  

(отримала за це ПОДЯКУ)  

(2 год) 

6 Приплоцька 

Ганна Василівна 

викладач Спеціаліст  

вищої 

категорії, 

викладач-

методист  

Іноземна мова 

за професійним 

спрямуванням, 

Іноземна мова 

 

11.10.−13.10.2021р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти „Учителі 

(викладачі) німецької мови,  

керівники гуртка Варіант 4 (УНМ)”, 

сертифікат 

ПК02136376/УНМ4/02/021793/21               

(30 год) 

 

 

24-25 травня 2019р.; 

Міжнародна наукова конференція 

„Соціально-гуманітарні 

дослідження та інноваційна 

освітня діяльність”, Дніпровський 

національний університет 

2021 2026 

      



ім.О.Гончара, м.Дніпро 

 

27-28 березня 2020р. 

МОН України 

Дніпровський національний 

університет ім.О.Гончара 

Участь у ІІ Міжнародній науковій 

конференції „Освіта і наука у 

мінливому світі: проблеми та 

перспективи розвитку” (16 год) 

 

03-04 грудня 2021р. 

КЗВО „Дніпровська академія 

неперервної освіти” ДОР” 

 участь у ІV Міжнародній науково-

практичній конференції „Неперервна 

освіта для сталого ровитку: 

філософсько-теоретичні контексти та 

педагогічна практика” 

(16 год) 

 

23.06.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового 

розвитку”, 

участь в онлайн-семінарі „Цифрові 

інструменти GOOGLE для вищої 

освіти”, сертифікат ЦІВО-1209  

(2 год) 

 

13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-02055  (30 год) 

 

14−18.11.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти „Учителі 



(викладачі) німецької мови,  

керівники гуртка Варіант 3 (УНМ)”, 

сертифікат 

ПК02136376/УНМ3/03/022987/22               

(30 год) 

 

7 Куріца 

Маріанна 

Ігорівна 

викладач Спеціаліст 

І категорії 

Іноземна мова 

(за проф. 

спрямуванням)

, 

Іноземна мова 

 

16.10.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-03-Б-06032  (30 год) 

 

23.10.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

виконав завдання в межах курсу 

„Цифрові інструменти GOOGLE для 

освіти”, середній рівень, сертифікат 

№ GDTfE-03-С-02324  (15 год) 

 

27.10.2022р. 

Фільтр 

Національний проєкт з 

медіаграмотності, 

сертифікат про проходження 

національного тесту з 

медіаграмотності (2 год) 

 

30.10.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

виконав завдання в межах курсу 

„Цифрові інструменти GOOGLE для 

освіти”, поглиблений рівень, 

сертифікат 

№ GDTfE-03-П-00354  (15 год) 

 

21−25.11.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти „Учителі 

2022 2027 

      



(викладачі) англійської мови,  

керівники гуртка Варіант 7 (УАМ)”, 

сертифікат 

ПК02136376/УАМ7/07/024415/22               

(30 год) 

 

8 Бас Олеся 

Мирославівна 

   09 −13.11.2020р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти "Учителі 

(викладачі) української мови і 

літератури, керівники гуртка Варіант 

2 (УУМ)", сертифікат 

ПК02136376/УУМ2/16/024468/20               

(30 год) 

 

01 −05.03.2021р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти "Учителі 

(викладачі) української мови і 

літератури, керівники гуртка Варіант 

6 (УУМ)", сертифікат 

ПК02136376/УУМ6/03/006392/21               

(30 год) 

 

14.06.2022р., 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність для 

освітян” (60 год) 

 

16.10.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-03-Б-02158  (30 год) 

 

8-9 листопада 2022р. 

МОН України 

  

      



Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти онлайн 

навчання за програмою підвищення 

кваліфікації завідувачів методичних 

(педагогічних)кабінетів, методистів 

закладів фахової передвищої освіти 

„Методологічні засади організації 

професійного розвитку педагогічних 

працівників в умовах оновленого 

змісту освіти”, сертифікат СС 

38282994/3334-22 (16 год) 

 

13.02.2023р. 

EdEra                                                 

сертифікат з  онлайн-курсу  „Бери й 

роби. Змішане та дистанційне 

навчання” 

(20 год) 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

І ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

1 Москва 

Людмила 

Романівна 

голова 

циклової 

комісії, 

викладач 

Спеціаліст 

І категорії  

Історія України 

Всесвітня 

Історія 

 

 

18−22.10.2021р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти навчання в групі  "Учителі 

(викладачі) історії, правознавства, 

громадянської освіти, філософії та 

керівники гуртків Варіант 4 (УІСП)", 

сертифікат 

ПК02136376/УІСП4/09/022482/21                 

(30 год) 

 

04.12.2021р. 

ПЕДРАДА 

участь у Всеукраїнській науковій 

конференції „Формування та 

впровадження інноваційних 

педагогічних технологій” за темою: 

„Створення навчального відео. 

2020 2025 

      



Освоєння програм та додатків за 3 

кроки”,  

сертифікат №8325530407-289v  

(3 год) 

 

13 грудня 2021р. 

Платформа ОСВІТИ 

Всеукраїнська онлайн-конференція 

„Використання пелагогічних 

технологій у ЗЗСО” участь у тренінгу 

„Створення засобів наочності для 

уроків історії та громадянської 

освіти”,  

сертифікат №5426295301-279v 

(3 год) 

 

29.12.2021р., 

Prometheus 

онлайн-курс „Медіаграмотність для 

освітян” 

(60 год) 

 

23.06.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку”, 

участь в онлайн-семінарі „Цифрові 

інструменти GOOGLE для вищої 

освіти”, сертифікат ЦІВО-1632  

(2 год) 

 

29.06.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку”. 

участь в онлайн-семінарі „Можливості 

YOUTUBE для освіти”, сертифікат 

ЦІВО-1632  

(2 год) 

 

 

16.10.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти GOOGLE 



для освіти”, базовий рівень, 

сертифікат 

 № GDTfE-03-Б-05902 (30 год) 

 

17−21.10.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти навчання в групі  "Учителі 

(викладачі) історії, правознавства, 

громадянської освіти, інтегрованих 

курсів громадянської та історичної 

освітньої галузі,  керівники гуртків 

Варіант 2.1 (УІСПІ)", сертифікат 

ПК02136376/УІСПІ2.1/06/020919/2                 

(30 год) 

 

2 Баран Ольга 

Михайлівна 

Заступник 

директора 

з 

навчально-

виробничо

ї практики 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист  

Історія 

України, 

Всесвітня 

історія 

21.10.2019р., 

 Інститут професійно-технічної освіти 

НАПНУ, Всеукраїнська 

вебконференція 

Тема: "Методична система 

стандартизації професійної підготовки 

молодших спеціалістів у коледжах і 

технікумах".  (4 год) 

 

23.03.2021р. 

EdEra  

 сертифікат  онлайн-курс „Про 

дистанційний та змішаний формати 

навчання” для педагогів та 

керівників закладів ПТО  

 30 год 

 

27.01.2022р.  

МОН України 

НМЦ ВтаФПО 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації заступників директорів з 

навчально-виробничої роботи, 

практичного навчання 

2022 2027 

      



„Впровадження інноваційних 

технологій в освітній процес”, 

сертифікат СС38282994/0303-22  

(16 год) 

 

16.11.2021р., 

Prometheus 

онлайн-курс „Академічна 

доброчесність: онлайн-курс” 

(60 год) 

 

 

викладач 16.10.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти GOOGLE 

для освіти”, базовий рівень, 

сертифікат 

№ GDTfE-03-Б-05749  (30 год) 

 

23 листопада 2022р. 

МОН України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти  

участь у Міжнародній науково-

практичній конференції „Дуальна 

форма здобуття освіти: успіхи та 

проблеми третього року 

запровадження пілотного проєкту у 

закладах вищої та фахової передвищої 

освіти України” (6 год) 

 

 

14−18.11.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти навчання в групі  "Учителі 

(викладачі) історії, правознавства, 

громадянської освіти, інтегрованих 

курсів громадянської та історичної 

освітньої галузі,  керівники гуртків 

2021 2026 

      



Варіант 5 (УІСПІ)", сертифікат 

ПК02136376/УІСПІ5/07/023616/22                 

(30 год) 

3 Замкова Галина 

Павлівна 

зав. 

навчально-

методично

го 

кабінету 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Історія України 

Всесвітня 

історія 

 

 

2022 2027 

      

викладач 22-23 січня 2021р. 

ГО „Платформа ОСВІТИ” 

участь у Всеукраїнській практичній 

онлайн-конференції „Сучасні освітні 

технології. Інструменти підвищення 

якості освіти”, диплом № 132993594D, 

м.Київ 

 

20-21 березня 2021р.  

ГО „Платформа ОСВІТИ” 

участь у Всеукраїнській практичній 

онлайн-конференції „Особливості 

впровадження інноваційних освітніх 

технологій ЗЗСО ” за темою: 

„Інструменти для змішаного навчання. 

Trello, Edpuzzle, Google, Microsoft, 

Moodle” сертифікат №153378232-61v (   

год.) 

 

14 квітня 2021р. 

МОН України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти, 

участь у ІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції „Фахова 

передвища і професійна освіта: теорія, 

методика, практика” (6 год) 

 

26-27 серпня 2021р. 

Ukrainian generation 

участь у конференції із співпраці 

бізнесу та університетів „Uni-biz 

2022 2027 

      



bridge 7”, присвяченій створенню 

кейсів та впровадженню їх у 

навчальний процес (14 год) 

 

18 листопада 2021р. 

МОН України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти 

участь у Міжнародній науково-

практичній конференції „Дуальна 

форма здобуття освіти: успіхи та 

проблеми другого року 

запровадження пілотного проекту у 

закладах фахової передвищої освіти 

України” (6 год) 

 Замкова Галина 

Павлівна 

   13−17.06.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти навчання в групі  "Учителі 

(викладачі) історії, правознавства, 

громадянської освіти, філософії та 

керівники гуртків Варіант 5 (УІСПІ)", 

сертифікат 

ПК02136376/УІСПІ5/06/015740/22                 

(30 год) 

 

23.06.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку”, 

участь в онлайн-семінарі „Цифрові 

інструменти GOOGLE для вищої 

освіти”, сертифікат ЦІВО-1632  

(2 год) 

 

29.06.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку”, 

участь в онлайн-семінарі „Можливості 

YOUTUBE для освіти”, сертифікат 

ЦІВО-1632  

(2 год) 

 

  

      



16.10.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти GOOGLE 

для освіти”, базовий рівень, 

сертифікат 

 № GDTfE-03-Б-03222  (30 год) 

 

8-9 листопада 2022р. 

МОН України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти онлайн 

навчання за програмою підвищення 

кваліфікації завідувачів методичних 

(педагогічних)кабінетів, методистів 

закладів фахової передвищої освіти 

„Методологічні засади організації 

професійного розвитку педагогічних 

працівників в умовах оновленого 

змісту освіти”, сертифікат СС 

38282994/3409-22 (16 год) 

 

1.12.2022р. 

Білгород-Дністровський економіко-

правовий фаховий коледж вищого 

навчального закладу укоопспілки 

„Полтавський університет економіки і 

торгівлі”  

участь у ІІ Всеукраїнській науково-

практичній конференції для 

викладачів закладів освіти України 

„Використання інноваційних 

технологій в освітньому процесі”  

 (3 год) 

 

4 Вергун Тетяна 

Степанівна 

заступник 

директора 

з вих. 

роботи 

 Соціологія 

Громадянська 

освіта 

22-26.03.2021р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти, "Заступники директорів 

закладів освіти з виховної роботи 

Варіант 2 (ЗДВР)", сертифікат 

2022 2027       

  

      



ПК02136376/ЗДВР2/01/009378/21 (30 

год)  

Використані як заступника і 

викладача в 2023р. 

 

викладач Спеціаліст 

І категорії 

04-08.04.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти  

„Учителі (викладачі) образотворчого 

мистецтва, мистецтва, художньої 

культури,  керівники гуртків Варіант 3 

(УОМ)", сертифікат 

ПК02136376/УОМ3/02/007609/22               

(30 год) 

 

11-14.05.2021р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти "Учителі (викладачі) історії, 

правознавства, громадянської освіти, 

філософії та керівники гуртків Варіант 

1 (УІСП)", сертифікат 

ПК02136376/УІСП1/04/013585/21     

(30 год) 

 

11.2021р. 

WSA 

WYZSZA SZKOLA AGROBIZNESU 

W LOMZY 

сертифікат NO.WSA/2021/11/92 

педагогічний семінар „Development of 

educational system in the field of 

agricultural sciences – from theory to 

practice” 

(6 год) 

Використані як заступника і 

викладача в 2023р. 

15.12.2021р., 

Prometheus 

2020 2025 

      



онлайн-курс „Медіаграмотність для 

освітян” 

(60 год)  

Використані як заступника і 

викладача в 2023р. 

 

2.06.2022р.  

EdEra  

підвищення кваліфікації за видом 

„онлайн-курс” 

 „Академічна доброчесність”  

(4 год) 

 

3.06.2022р.  

EdEra  

підвищення кваліфікації за видом 

„онлайн-курс” „Бери й роби. Змішане 

та дистанційне навчання” (20 год) 

 

22.08.2022р. 

ТОВ „Акаднмія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти GOOGLE 

для освіти”, сертифікат 

 № GDTfE-ВПП-00718 (2 год) 

 

16.10.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти GOOGLE 

для освіти”, базовий рівень, 

сертифікат 

 № GDTfE-03-Б-05792  (30 год) 

 

30.01-03.02.2023р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти "Учителі (викладачі) історії, 

правознавства, громадянської освіти, 

інтегрованих курсів громадянської та 

історичної галузі,  керівники гуртків 

Варіант 2.1 (УІСПІ)", сертифікат 



ПК02136376/УІСПІ2.101/001655/2    

(30 год) 

5 Добровлянська 

Наталія 

Володимирівна 

практични

й психолог 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Мистецтво 

Основи 

психології 

25-29.01.2021р. 

Івано-Франківський обласний  

інститут післядипломної педагогічної 

освіти,сертифікат про навчання в 

групі  "Практичні психологи, 

викладачі психологічних дисциплін 

Варіант 2 (ПР)", свідоцтво № 

ПК02136376/ПР2/02/000913/21                 

(30 год) 

2021 2026 

      

викладач 22-30.06.2020р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти сертифікат "Учителі 

(викладачі) образотворчого мистецтва, 

мистецтва, художньої культури,  

керівники гуртків Варіант 4 (УОМ)", 

свідоцтво № 

ПК02136376/УОМ4/01/014485/20               

(30 год) 

 

30.05-03.06.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти сертифікат "Учителі 

(викладачі) образотворчого мистецтва, 

мистецтва, художньої культури,  

керівники гуртків Варіант 6 (УОМ)", 

свідоцтво № 

ПК02136376/УОМ6/02/013890/22               

(30 год) 

2022 2027 

      

7 Полиняк Оксана 

Тарасівна 

викладач Спеціаліст 

І категорії 

Історія 

України, 

Всесвітня 

історія 

22-23 січня 2021р. 

Платформа ОСВІТИ 

участь у Всеукраїнській практичній 

онлайн конференції „Сучасні освітні 

технології. Інструменти підвищення 

якості освіти” за темою: „Методи 

роботи з платформою G Suite та 

інтернет-ресурсами Learning.apps, 

2022 2027 

      



Kahoot, електронним журналом 

Atoms”, сертифікат  № 1234989362-

36v, м.Київ 

 

22-23 січня 2021р.  

Платформа ОСВІТИ 

участь у Всеукраїнській практичній 

онлайн конференції „Сучасні освітні 

технології. Інструменти підвищення 

якості освіти” за темою: „ Платформа 

Wordwall. Створення власних 

навчальних ресурсів”, сертифікат  № 

1234989362-35v, м.Київ 

 

20.02.2022р. 

На Урок 

Подяка за підготовку учнів до 

Всеукраїнського конкурсу до Дня 

Соборності України 

 

16.02.2022р. 

МОН України 

НМЦ ВтаФПО 

участь в практичному онлайн-

семінарі „Шляхи та джерела 

формування педагогічної 

майстерності куратора закладу 

фахової передвищої освіти”, 

сертифікат СС38282994/1163-22 

(8 год) 

 

26.05.2022р. 

МОН України 

НМЦ ВтаФПО 

участь в  онлайн-семінарі 

„Психологічна підтримка 

гособистості у кризових ситуаціях”, 

сертифікат СС38282994/02249-22  

(8 год) 

 



13−17.06.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти навчання в групі  "Учителі 

(викладачі) історії, правознавства, 

громадянської освіти, філософії та 

керівники гуртків Варіант 5 (УІСПІ)", 

сертифікат 

ПК02136376/УІСПІ5/06/015742/22                 

(30 год) 

 

16.10.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти GOOGLE 

для освіти”, базовий рівень, 

сертифікат 

 № GDTfE-03-Б-05744  (30 год) 

 

23.10.2022р. 

МОН України 

Інститут модернізації змісту освіти 

Підвищення кваліфікації для 

педагогічних працівників та 

психологів, курс „ Перша 

психологічна допомога під час та 

після війни”, свідоцтво № 17664731 

(30 год) 

 

20.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти GOOGLE 

для освіти”, середній рівень, 

сертифікат 

 № GDTfE-04-С-00741  (15 год) 

8 Нагірна Лілія 

Богданівна 

виклад ач Спеціаліст 

ІІ категорії 

Правознавство 

Громадянська 

освіта 

04.01.2022р., 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність для 

освітян” (60 год) 

 

16.10.2022р. 

2020 2025 

      



ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти GOOGLE 

для освіти”, базовий рівень, 

сертифікат 

 № GDTfE-03-Б-04621  (30 год) 

 

21−25.11.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти навчання в групі  "Учителі 

(викладачі) історії, правознавства, 

громадянської освіти, інтегрованих 

курсів громадянської та історичної 

освітньої галузі, керівники гуртків 

Варіант 4 (УІСПІ)", сертифікат 

ПК02136376/УІСПІ4/07/023848/22                 

(30 год) 

 

9 Лисак Марія 

Романівна 

вихователь Спеціаліст 

ІІ категорії 

 15.11-19.11.2021р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти сертифікат "Вихователі 

закладів освіти  

Варіант 2 (ВШ)", свідоцтво № 

ПК02136376/ВШ2/03/025543/21               

(30 год) 

 

2020 2025 

      

викладач Спеціаліст 

ІІ категорії 

Мистецтво  16.01-20.01.2020р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти сертифікат "Учителі 

(викладачі) образотворчого мистецтва, 

мистецтва, художньої культури,  

керівники гуртків Варіант 1 (УОМ)", 

свідоцтво № 

ПК02136376/УОМ/01/000495/20               

(30 год) 

 

16.11.2021р., 

Prometheus 

2022 2027 

      



онлайн-курс „Медіаграмотність для 

освітян” 

(60 год) 

 

07.02.2022р. 

Всеосвіта 

Тестування на національній 

платформі „Всеосвіта”  

„Рівень цифрової грамотності”, 

сертифікат HV936957 ( год) 

 

21.03-25.03.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти „Учителі (викладачі) 

образотворчого мистецтва, мистецтва, 

художньої культури,  керівники 

гуртків Варіант 3 (УОМ)”, сертифікат  

ПК02136376/УОМ3/01/005004/22               

(30 год) 

 

Липень 2022р. 

Проєкт „Поруч” 

Участь у програмі підтримки „Поруч”: 

„Навчання технік зцілення батьків, 

осіб, що їх замінюють, та спеціалістів, 

які працюють з дітьми”, сертифікат 

4/0908 (12 год) 

 

29.08.2022р. 

ТОВ „На Урок” вебінар „Метанавички 

учасників освітнього процесу: як 

розщвивати компетенції майбутнього” 

за напрямами  „Наскрізні навички”, 

„Психологія”, „Практичні прийоми”, 

свідоцтво В692-2721500 (2 год) 

 

13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти GOOGLE 



для освіти”, базовий рівень, 

сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-01306  (30 год) 

 

14-18.11.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти „Вихователі закладів освіти, 

керівники гуртків Варіант 5 (ВШ)”, 

сертифікат  

ПК02136376/ВШ5/03/023716/22               

(30 год) 

 

10 Маньків Богдан 

Васильович 

комісії, 

викладач 

Спеціаліст 

І категорії 

Захист 

Вітчизни 

2019р., 

Національна академія педагогічних 

наук України ДВНЗ "Університет 

менеджменту освіти" Центральний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти,                                     свідоцтво 

СП 35830447/0269-19 

(150 год./5кр.) 

 

07-11.12.2020р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти, "Учителі (викладачі) предмета 

"Захист України", керівники гуртка 

Варіант 2 (УЗУ)", сертифікат 

ПК02136376/УЗУ2/04/027396/20                 

(30 год) 

2022 2027 

      

майстер 

виробничо

го 

навчання 

14 

тарифний 

розряд 

 16.12.2021р., 

Prometheus 

онлайн-курс „Медіаграмотність для 

освітян” 

(60 год) 

 

17.10-21.10.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти, "Учителі (викладачі) 

2020 2025 

      



трудового навчання, технології 

(технічні види праці), майстри 

виробничого навчання, креслення, 

керівники гуртків Варіант 9 

(УТНТТ)", сертифікат 

ПК02136376/УТНТТ9/02/020948/22                 

(30 год) 

 

14-18.11.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної педагогічної 

освіти, сертифікат про навчання в 

групі  "Учителі (викладачі) предмета 

„Захист України”,  керівники гуртка 

Варіант 5 (УТНТТ)", сертифікат 

ПК02136376/УЗУ5/02/023700/22    

(30 год) 

 

11 Нитчин 

Мирослава 

Теодорівна 

викладач 

 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Фізичне 

виховання 

 

2022 2027 

      

12 Колос Михайло 

Володимирович 

викладач Спеціаліст 

І категорії 

Фізичне 

виховання 

 
2022 2027 

      

13 Конопада Ігор 

Васильович 

викладач  Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Фізичне 

виховання 

11.11. – 13.11.2019р., 

Івано-Франківський інститут 

післядипломної педагогічної освіти, 

"Учителі (викладачі), інструктори 

фізичної культури та ЛФК, керівники 

гуртків",  сертифікат                                                

ПК02136376/УФК/01/004604/19 

(24год) 

 

22.06 −30.06.2020р. 

Івано-Франківський інститут 

післядипломної педагогічної освіти, 

"Учителі (викладачі), інструктори 

фізичної культури та ЛФК, керівники 

гуртків Варіант 4 (УФК)",  сертифікат                                             

ПК02136376/УФК4/07/006819/20 (30 

год) 

2018 2023 

      



 

7-11.06.2021р. 

Івано-Франківський інститут 

післядипломної педагогічної освіти, 

"Учителі (викладачі), інструктори 

фізичної культури та ЛФК, керівники 

гуртків Варіант 1 (УФК)",  сертифікат                                               

ПК02136376/УФК1/06/017403/21 (30 

год) 

 

13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти GOOGLE 

для освіти”, базовий рівень, 

сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-00551  (30 год) 

 

23 – 27.01.2023р. 

Івано-Франківський інститут 

післядипломної педагогічної освіти, 

"Учителі (викладачі), інструктори 

фізичної культури та ЛФК, фахівці 

(консультанти) інклюзивно-ресурсних 

центрів, керівники гуртків Варіант 2 

(УФКЦ)",  сертифікат                                               

ПК02136376/УФКЦ2/01/000864/23 

 (30 год) 

14 Сас Віталій 

Богданович 

викладач  Спеціаліст 

І категорії 

Фізичне 

культура 

14-18.11.2022р. 

Івано-Франківський інститут 

післядипломної педагогічної освіти, 

"Учителі (викладачі), інструктори 

фізичної культури та ЛФК, керівники 

гуртків Варіант 3.1 (УФК)",  

сертифікат                                               

ПК02136376/УФК3.1/06/023669/22 (30 

год) 

2022 2027 

      

15 Мельниченко 

Галина 

Богданівна 

викладач Спеціаліст 

І категорії 

Медико-

санітарна 

підготовка 

 

2022 2027 

      

16 Котик Юлія соціальний Спеціаліст  29.112022р         



Романівна педагог МОН 

Інститут модернізаціїх змісту освіти 

Підвищення кваліфікації для 

педагогічних працівників та 

психологів „Перша психологічна 

допомога під час та після війни” (30 

год) 

 

14-18.11.2022р. 

Івано-Франківський інститут 

післядипломної педагогічної освіти, 

"Соціальні педагоги, керівники гуртка 

Варіант 2 (СП)",  сертифікат                                               

ПК02136376/СП2/03/023099/22  

(30 год) 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ МАТЕМАТИЧНО-ПРИРОДНИЧИХ  ДИСЦИПЛІН 

1 Блага Оксана 

Юріївна 

голова 

циклової 

комісії, 

викладач 

Спеціаліст  

вищої 

категорії 

Мікробіологія, 

Загальна 

біохімія, 

Технічна 

мікробіологія, 

Біологія 

 

03.06. – 05.06.2019р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

сертифікат про навчання в групі  

"Учителі (викладачі) хімії, керівники 

гуртка", сертифікат 

ПК02136376/УХ/01/001204/19                 

(24 год) 

 

19-23.10.2020р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти сертифікат 

"Учителі (викладачі) біології,  

керівники гуртків Варіант 2 (УБЕ)", 

сертифікат 

ПК02136376/УБЕ2/06/021454/20               

(30 год) 

 

15−19.02.2021р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

2018 2023 

      



педагогічної освіти,сертифікат про 

навчання в групі  "Учителі 

(викладачі) хімії, керівники гуртка 

Варіант 2 (УХ)", сертифікат 

ПК02136376/УХ2/01/004161/21                 

(30 год) 

 

29.12.2021р., 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність для 

освітян” (60 год) 

 

28.03 – 01.04.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти „Учителі 

(викладачі) хімії, інтегрованих 

курсів природничої освітньої галузі,  

керівники гуртків Варіант 4 (УХІ)", 

сертифікат № 

ПК02136376/УХІ4/01/007058/22               

(30 год) 

 

16.10.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-03-Б-00891 

  (30 год) 

 

23 – 27.01.2023р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти  

„Учителі (викладачі) хімії, 

інтегрованих курсів природничої 

освітньої галузі,  керівники гуртків 

Варіант 7 (УХІ)", сертифікат № 

ПК02136376/УХІ7/01/000650/23               



(30 год) 

2 

 

Рутило 

Олександр 

Іванович 

викладач Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист  

Біологія 

 

20.06.-24.06.2022р.  

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти сертифікат 

"Учителі (викладачі) біології і 

екології,  інтегрованих курсів 

природничої освітньої галузі, 

керівники гуртків Варіант 1 (УБЕІ)", 

сертифікат 

ПК02136376/УБЕІ1/02/016852/22               

(30 год.) 

 

 

29 листопада 2019р., 

Національний університет 

біоресурсів та природокористування 

України «Немішаївський 

агротехнічний коледж» 

Всеукраїнська Інтернет-конференція 

«Глобальні та локальні екологічні 

проблеми. Шляхи їх вирішення», 

Тема: „Проектна технологія – 

важливий метод формування 

екологічної компетентності 

студентів” (студентка Чубата 

Василина Тв-21) 

 м.Немішаєве 

 

 

28−27 квітня 2021р. 

WSA 

WYZSZA SZKOLA EKONOMII, 

PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH 

IM.PROF. E. LIPINSKIEGO W 

KIELCACH  

Вінницький кооперативний інститут 

сертифікат № 530 

участь у Міжнародній науково-

практичній конференції „Науковий 

2022 2027 

      



простір Європи”  (12 год) 

 

30 листопада 2021р.  

участь у VIII Всеукраїнській 

науково-практичній інтернет-

конференції педагогічних та 

науково-педагогічних працівників, 

аспірантів, молодих учених „Сучасні 

тенденції розвитку науки та освіти”, 

м.Ніжин 

(2 год) 

 

10 листопада 2022р. 

МОН України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти  

участь у ІІ Міжнародній науково-

практичній конференції 

„Інформаційно-ресурсне 

забезпечення освітнього процесу в 

умовах диджиталізації суспільства ” 

(8 год) 

 

15.01.2023р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-06-Б-03624  (30 год) 

3 Мрозіцька 

Мирослава 

Михайлівна 

викладач  Спеціаліст 

ІІ 

категорія 

 13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового 

розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-04450  (30 год) 

 

19.01.2023р. 

На Урок 

інтернет-конференція „Пріоритети 

  

      



в освіті: мотивація до навчання”, 

свідоцтво №К103-3477247 

(10 год) 

 

06.02.2023р. 

На Урок 

вебінар „Використання віртуальної 

лабораторії Go-Lab на уроках 

біології та хімії”, свідоцтво 

№В699-3477247 

(2 год) 

4 Мартишин 

Надія 

Ярославівна 

викладач Спеціаліст  

вищої 

категорії 

Фізика, 

Астрономія 

21.09 - 25.09.2020р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти "Учителі 

(викладачі) фізики і астрономії,  

керівники гуртків Варіант 1 

(УФІА)", сертифікат 

ПК02136376/УФІА1/02/017779/20               

(30 год) 

 

11.10 - 13.10.2021р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти "Учителі 

(викладачі) фізики і астрономії,  

керівники гуртків Варіант 5 

(УФІА)", сертифікат 

ПК02136376/УФІА5/04/021769/21               

(30 год) 

 

10.02.2020р., 

Міністерство цифрової 

трансформації України (онлайн-

освіта EdEra) електронний 

сертифікат базовий курс із 

цифрової грамотності (середній 

рівень) 

 

26.02.2020р., 

2018 2023 

      



Міністерство цифрової 

трансформації України (онлайн-

освіта EdEra) електронний 

сертифікат  курс „Цифрові навички 

для вчителів” (фінальне тестування 

6 год) 

 

13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового 

розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-04637  (30 год) 

 

05-09.12.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти "Учителі 

(викладачі) фізики і астрономії, 

інтегрованих курсів природничої 

освітньої галузі,  керівники гуртків 

Варіант 3 (УФІАІ)", сертифікат 

ПК02136376/УФІАІ3/04/025895/22             

(30 год) 

 

30.01.– 03.02.2023р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти "Учителі 

(викладачі) фізики і астрономії, 

інтегрованих курсів природничої 

освітньої галузі,  керівники гуртків 

Варіант 2.1 (УФІАІ)", сертифікат 

ПК02136376/УФІАІ2.101/001624/2          

(30 год) 

5 Іваськевич 

Галина Іванівна 

виклад ач  Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Географія  

 

30.12.2021р., 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність для 

освітян” (60 год) 

2021 2026 

      



 

13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-02107  (30 год) 

 

05-09.12.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти "Учителі 

(викладачі) географії і економіки, 

інтегрованих курсів природничої 

освітньої галузі,  керівники гуртків 

Варіант 7 (УГЕІ)", сертифікат 

ПК02136376/УГЕІ7/04/025254/22             

(30 год) 

6 Назар Василина 

Володимирівна 

 

викладач 

Спеціаліст  11−12 жовтня 2021р. 

МОН України 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти, 

онлайн навчання за програмою 

підвищення кваліфікації завідувачів 

методичних (педагогічних) кабінетів, 

методистів закладів фахової 

передвищої освіти „Сучасні 

методологічні та дидактичні засади 

організації інноваційного освітнього 

середовища в умовах диджиталізації 

освітнього процесу”, сертифікат 

СС38282994/3472-21  (16 год) 

 

15.10.2021р. 

Prometheus 

онлайн-курси „Медіаграмотність 

для освітян”  

(60 год) 

 

14-18.11.2022р. 

  
      

    

  

      



Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти "Учителі 

(викладачі)математики, інтегрованих 

курсів математичної освітньої галузі,  

керівники гуртків Варіант 7 (УМІ)", 

сертифікат 

ПК02136376/УМІ7/04/023508/22             

(30 год) 

 Павлів О.П. вибірково            

1 Драган Зоряна 

Богданівна 

викладач Спеціаліст  

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Інформатика та 

комп’ютерна 

техніка 

 

13.06 - 17.06.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти "Учителі 

(викладачі) інформатики і 

інформаційнихтехнологій,  

керівники гуртка  Варіант 8 (УІІТ)", 

сертифікат 

ПК02136376/УІІТ8/03/015776/22               

(30 год) 

 

2022 2027 

      

2 Гамкало Раїса 

Василівна  

викладач Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

старший 

викладач 

Вища 

математика, 

Математика 

 

2022 2027 

      

3 Базюк Ганна 

Михайлівна 

викладач 

 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

 

Економіка та 

організація 

аграрного 

виробництва 

26-29.05.2021р. 

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 

(30 год) 

 

12-15.02.2020р., 

Національна Академія Педагогічних 

2019 2024 

      

 



Наук України ДЗВО "Університет 

менеджменту освіти" 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

сертифікат "Педагогічні працівники 

закладів фахової передвищої освіти"             

свідоцтво ПК-35946459/000820-20         

(30 год) 

 

 

24-25 травня 2019р.; 

Міжнародна наукова конференція 

„Соціально-гуманітарні 

дослідження та інноваційна 

освітня діяльність”, Дніпровський 

національний університет 

ім.О.Гончара, м.Дніпр 

 

23 січня 2020р.,  

Міжнародна науково-практична 

конференція „Стратегічні пріоритети 

розвитку економіки, обліку, фінансів 

та права в Україні та світі” 

м.Полтава 

 

31 січня 2020р., 

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” (7 год) 

 

4 листопада 2021р.,  

І Всеукраїнська науково-практична 



конференція „Актуальні проблеми 

сучасного бізнесу: обліково-

фінансовий та управлінський 

аспекти” 

 

11-12 листопада 2021р 

МОН України 

НРЗВО „Кам’янець-Подільський 

державний інститут” Подільський 

спеціальний навчально-

ребілітаційний соціально-

економічний коледж 

керівник участі студентки  у ІІІ 

Міжнародній науковій студентській 

конференції „Молодь і науковий 

прогрес у соціально-економічному та 

освітньому просторі суспільства” 

 

9-11 лютого 2021р. 

Міністерство освіти і науки України 

Запорізький національний 

університет  

участь у ІІ Міжнародній науково-

практичній конференції 

„Підприємництво в аграрній сфері: 

глобальні виклики та ефективний 

менеджмент” 

 

25 лютого 2021р. 

www.economy.confer.com.ua 

участь у Міжнародній науково-

практичній інтернетконференції 

„Світ економічної науки. Випуск 

29”, м.Тернопіль 

 

 

 

!4.02.2022-25.03.2022 

Міжнародне стажування 

«Формування компетентностей і 

http://www.economy.confer.com.ua/


розвиток професійних педагогічних 

навичок вчителя у вищих навчальних 

закладах», 

180 год. 

5 Веркалець 

Роман 

Васильович  

викладач Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Комп’ютери та 

комп’ютерні 

технології, 

Вища 

математика, 

Математика 

 

09.02.2021р. 

Cisco Networking Academy 

сертифікат про проходження курсу 

Introduction to Cybersecurity студента 

академії NTU „Dnipro Polytechnic” 

 

26–30.09.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти "Учителі 

(викладачі) інформатики,  керівники 

гуртка  Варіант 7 (УІІТ)", сертифікат 

ПК02136376/УІІТ7/03/018761/22               

(30 год) 

 

16.10.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-03-Б-03296 

  (30 год) 

 

17.10.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

Виконав завдання вебінара „Цифрові 

інструменти GOOGLE для освіти”, 

сертифікат 

 № GDTfE-ВПП-04376 

  (2 год) 

 

23.10.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

виконав завдання в межах курсу 

„Цифрові інструменти GOOGLE для 

освіти”, середній рівень, сертифікат 

2021 2026 

      



№ GDTfE-03-С-01485  (15 год) 

 

30.10.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

виконав завдання в межах курсу 

„Цифрові інструменти GOOGLE для 

освіти”, поглиблений рівень, 

сертифікат 

№ GDTfE-03-П-00186  (15 год) 

6 Воробець 

Наталія 

Богданівна 

    

  

      

7 Третяк Орест 

Миронович 

викладач спеціаліст  12-16.10.2020р. 

Національна академія педагогічних 

наук України 

ДЗВО „Університет менеджменту 

освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003951-20 

(30 год) 

 

24.01.2020р. 

EdEra                                                 

сертифікат з  онлайн-курсу  „Про 

дистанційний та змішаний формати 

навчання” для педагогів та 

керівників закладів ПТО (30 год) 

 

5 лютого 2019р. 

Інститут модернізації змісту освіти 

Cisco 

Networking Academy 

участь в онлайн-уроці „Safer Internet 

Day 2019” 

 

07.02.2019р. 

Cisco 

Networking Academy 

Сертифікат „For completing the Cisco 

  

      



Networking Academy Introduction to 

Cybersecurity course, and 

demonstrating the ability to explain the 

following” 

 

15-18 лютого 2021р. 

ІФОІППО 

Курс: Інноваційні методики 

викладання змісту курсу „Фінансова 

грамотність” в закладах загальної 

середньої та професійної освіти (12 

год) 

 

18.09.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-02-03937  (30 год) 

БІБЛІОТЕКАРІ, ХУД, КЕРІВНИКИ, МЕТОДИСТИ 

3 Качало Наталія 

Володимирівна 

 10 

тарифний  

розряд 

 14.09-18.09.2020р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти сертифікат 

"Бібліотекарі закладів освіти  

Варіант 1 (БЗЗСО)", свідоцтво № 

ПК02136376/БЗЗСО/06/017181/20               

(50 год) 

 

11-13.10.2021р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,сертифікат про 

навчання в групі  "Учителі 

(викладачі) музичного мистецтва, 

мистецтва, художньої культури, 

керівники гуртків художньо-

естетичного профілю Варіант 5 

(УММ)", свідоцтво № 

  

      



ПК02136376/УММ5/04/023542/21                 

(30 год) 

 

29 вересня 2020р. 

Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти             

Онлайн-семінар "Інноваційна 

діяльність бібліотек закладів освіти 

та їх роль у формуванні 

інформаційної культури, творчої 

активності здобувачів освіти та 

педагогічного колективу" (8 год) 

свідоцтво СС38282994/1050-20 

 

23-27.05.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, сертифікат про 

навчання в групі  "Учителі 

(викладачі) музичного мистецтва, 

мистецтва, художньої культури, 

керівники гуртків художньо-

естетичного профілю Варіант 1 

(УММ)", свідоцтво № 

ПК02136376/УММ1/02/012550/22                 

(30 год) 

 

4 Крупка Андрій 

Іванович 

культорган

ізатор 

12 

тарифний  

розряд 

 11-13.10.2021р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,сертифікат про 

навчання в групі  "Учителі 

(викладачі) музичного мистецтва, 

мистецтва, художньої культури, 

керівники гуртків художньо-

естетичного профілю Варіант 5 

(УММ)", свідоцтво № 

ПК02136376/УММ5/04/023541/21                 

(30 год) 

 

2021 2026 

      



23-27.05.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, сертифікат про 

навчання в групі  "Учителі 

(викладачі) музичного мистецтва, 

мистецтва, художньої культури, 

керівники гуртків художньо-

естетичного профілю Варіант 1 

(УММ)", свідоцтво № 

ПК02136376/УММ1/02/012551/22                 

(30 год) 

                      

5 Тернівська 

Людмила 

Ярославівна 

керівник 

гуртка 

12 

тарифний 

розряд 

 11-13.10.2021р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти,сертифікат про 

навчання в групі  "Учителі 

(викладачі) музичного мистецтва, 

мистецтва, художньої культури, 

керівники гуртків художньо-

естетичного профілю Варіант 5 

(УММ)", свідоцтво № 

ПК02136376/УММ5/04/021546/21                 

(30 год) 

 

23-27.05.2022р. 

Івано-Франківський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, сертифікат про 

навчання в групі  "Учителі 

(викладачі) музичного мистецтва, 

мистецтва, художньої культури, 

керівники гуртків художньо-

естетичного профілю Варіант 1 

(УММ)", свідоцтво № 

ПК02136376/УММ1/02/012552/22                 

(30 год) 

2021 2026 

      

6 Кобута Ірина 

Богданівна 

методист Спеціаліст 

ІІ категорії 

 12-16.10.2020р. 

Національна академія педагогічних 
2019 2024 

      



наук України 

ДЗВО „Університет менеджменту 

освіти” 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

свідоцтво ПК-35946459/003927-20 

(30 год) 

 

24.01.2021р. 

EdEra                                                 

сертифікат з  онлайн-курсу  „Про 

дистанційний та змішаний формати 

навчання” для педагогів та 

керівників закладів ПТО (30 год) 

 

11.2021р. 

WSA 

WYZSZA SZKOLA AGROBIZNESU 

W LOMZY 

сертифікат NO.WSA/2021/11/95 

педагогічний семінар „Development 

of educational system in the field of 

agricultural sciences – from theory to 

practice” 

(6 год) 

 

22.08.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, сертифікат 

 № GDTfE-ВПП-00721 (2 год) 

 

27.10.2022р. 

Фільтр 

Національний проєкт з 

медіаграмотності, 

сертифікат про проходження 

національного тесту з 

медіаграмотності (2 год) 

 



13.11.2022р. 

ТОВ „Академія цифрового розвитку” 

курс „Цифрові інструменти 

GOOGLE для освіти”, базовий 

рівень, сертифікат 

 № GDTfE-04-Б-04630  (30 год) 

 

13.02.2023р. 

EdEra                                                 

сертифікат з  онлайн-курсу  „Бери й 

роби. Змішане та дистанційне 

навчаненя” 

(20 год) 

 Тлучак Ольга 

Ярославівна 

методист    
  

      

              

 Станом на 2022р. 

Кандидат с/г наук –1 

Старший викладач –1 

Викладач-методист –14 

Вища категорія – 35 

І категорія –18 

ІІ категорія 6 

Спеціаліст –7 

 


