
 

Відомості 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності Відокремленого структурного підрозділу 

«Фаховий коледж економіки і технологій Національного університету «Чернігівська політехніка» 

Загальна кількість працівників – 90 

Кількість педагогічних працівників (основне місце роботи) –  52 

Кількість педагогічних працівників (за сумісництвом) –  11 
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Основне місце роботи 

1.  СОКОЛ  

Михайло 

Вікторович 

Політологія Директор 0,5 Чернігівський державний 

педагогічний інститут 

 ім. Т.Г.Шевченка, 1994 р.,  

спеціальність – історія і право; 

кваліфікація – вчитель історії і 

права 

 

Київський університет туризму, 
економіки і права, 2005 р., 

спеціальність – правознавство; 
кваліфікація – юрист 

Вища 

категорія, 

педагогічне 

звання - 

викладач-

методист  

(2021 р.) 

 

27 років 

 

НАПН України 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти. 

Керівники та керівні кадри 

закладів фахової передвищої 

освіти»  

Свідоцтво  

ПК-35946459/000299-21 

 від 13.02.2021 р. 

п/п ПІБ 

викладача 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Повне 

найменува

ння посади                                                                       

Кіль

кіст

ь 

став

ки 

Найменування закладу, який 

закінчив, спеціальність, 

кваліфікація згідно документів 

про вищу освіту 

Кваліфікаційн

а категорія, 

пед. звання 

(рік встанов-

лення, 

підтвер-

дження) 

Педагогі

чний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації за 

фахом, найменування закладу 

проходження, номер, вид 

документа, дата видачі. 
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2.  ІЛЛЯШЕНКО 

Людмила 

Олександрівна 

Організація 

виробництва в 

закладах 

ресторанного 

господарства 

 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи 

0,5 Київський державний 
торговельно-економічний 

університет 1997 р., 
спеціальність – технологія 
громадського харчування; 

кваліфікація – інженер-технолог 
 
ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», 2021 р., 

 за  освітньою програмою  - 
педагогіка вищої школи, 

кваліфікація - ступінь вищої освіти 
магістр;  

галузь знань - Освіта/Педагогіка, 
спеціальність -  освітні педагогічні 

науки 

 

Вища 

категорія, 

педагогічне 
звання - 

викладач-
методист   

 (2021 р.) 

24 роки  Науково-методичний центр 
вищої та фахової передвищої 

освіти, 
навчання  16 годин за програмою 

підвищення кваліфікації 
заступників директора з 

навчальної роботи 
«Ефективне управління освітнім 

процесом» 

Сертифікат СС 38282994/1904-20 
від 28.10.2020 р. 

 
НАПН України ДЗВО УМО 

Навчально-науковий інститут 
менеджменту та психології 
II Всеукраїнський науково-

методичний семінар 
«Позиціювання закладу освіти», 

6 год., 
Сертифікат 0048/10-2020 

від 30.10.2020 р. 
 

Онлайн-курси Prometheus 
Медіограмотність для освітян, 

60 год., 
(затверджені педагогічною 

радою коледжу протокол № 4 
від 15.01.2021) 

Сертифікат від 11.01.2021 р.  
 

НАПН України ДЗВО 

«Університет менеджменту 
освіти» Білоцерківський інститут 
неперервної професійної освіти,  
30 год., за напрямком підготовки 
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«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти. 

Керівники та керівні кадри 
закладів фахової перед вищої 

освіти»  
Свідоцтво  

ПК-35946459/000279-21  
від 13.02.2021 р. 

 

ТОВ «Академія цифрового 
розвитку», 

30 год, 
за курсом “Цифрові інструменти 
GOOGLE для закладів вищої та 

фахової передвищої освіти” 
Сертифікат 

№5GW-0059 
від 19.10.2021 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001919-22 

від 18.06.2022 р. 

3.  БАРАНЕНКО-

ВА 

Наталія 

Анатоліївна   

Іноземна мова Викладач 0,92 Ніжинський державний 

педагогічний інститут 

 ім. М.В. Гоголя, 1988 р., 

спеціальність – російська мова і 

література; 

Кандидат 

філологічних 

наук 

(2011 р.) 

27 років Speak English Professionally: In 

Person, Online & On The Phone an 

online non-credit course authorized 

by Georgia Institute of Technology 

and offered through Coursera  
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кваліфікація - вчитель російської 

мови і літератури 

Чернігівський обласний інститут 

післядипломної освіти, 2006 р., 

кваліфікація - вчитель англійської 

мови 

04/25/2020  

 

Онлайн-курси Prometheus, курс  
«Успішне вчителювання – прості 

рецепти на щодень», 
30 год., 

(затверджені педагогічною 
радою коледжу протокол № 4 

від 13.01.2022) 
Сертифікат від 16.12.2021 р.  

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001912-22 

від 18.06.2022 р. 

 

4.  БІЛООКА 

Тетяна 

Петрівна 

Інформаційні 

системи та 

технології у 

фінансово-

кредитних 

установах 

Навчальна 

практика з 

інформатики і 

комп’ютерної 

техніки 

Викладач 0,6 Чернігівський державний 

педагогічний інститут  

ім. Т.Г.Шевченка, 1994 р., 

спеціальність - математика, 

інформатика та обчислювальна 

техніка; 

кваліфікація - вчитель математики, 

інформатики та обчислювальної 

техніки   

 

Центральний інститут 

післядипломної педагогічної 

Вища 

категорія, 

педагогічне 
звання - 

викладач-
методист   

(2020 р.) 

27 років 

 

Чернігівський національний 

технологічний університет, 

свідоцтво про стажування 2С 

05460798/000093-19 на кафедрі 

інформаційних та комп’ютерних 

систем Навчально-наукового 

технологій з предметів 

«Інформатика та комп’ютерна 

техніка», «Інформаційні системи 

та технології» з 03 червня 2019 

року до 18 червня 2019 року 
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освіти, 2007 р., 

спеціальність - управління 

навчальним закладом; 

кваліфікація - керівник 

навчального закладу   

 

Чернігівський державний інститут 

економіки і управління, 2010 р.,  

повна вища освіта, 

спеціальність – фінанси; 

кваліфікація – спеціаліст з 

фінансів  

Науково-методичний центр 

вищої та передвищої освіти 

Підвищення кваліфікації,  

 30 год., за напрямом 

«Проєктування відкритих онлайн 

курсів та створення відеолекцій» 

 Сертифікат СС  

38282994/1282-20  

від 18.09.2020 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001054-21  

від 17.04.2021 р. 

5.  БУРДЮГОВА 

Світлана 

Іванівна 

Географія 

Географія 

туризму  

 

Викладач 0,7 Ніжинський державний 

університет ім. М. Гоголя, 2009 р.  

спеціальність - педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Географія; 

кваліфікація – викладач географії, 

вчитель географії середнього 

загальноосвітнього навчального 

закладу II-III ступеня 

 

Чернігівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти ім. К.Д. Ушинського; 2012 

I 

категорія 

(2018 р.) 

10 років 

 

 

Науково-методичний центр 

вищої та передвищої освіти,  

підвищення кваліфікації,  

30 год., за напрямом 

«Проєктування відкритих онлайн 

курсів та створення відеолекцій» 

Сертифікат СС  

38282994/1208-20  

від 18.09.2020  р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 
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р.; 

 кваліфікація - вчитель англійської 

мови  

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001055-21  

від 17.04.2021 

 

ТОВ «Академія цифрового 
розвитку», 

30 год, 
за курсом “Цифрові інструменти 
GOOGLE для закладів вищої та 

фахової передвищої освіти” 
Сертифікат 

№6GW-0020 

від 19.10.2021 р. 

 

 

Науково-методичний центр 

вищої та фахової передвищої 

освіти, 16 год., «Сучасні 

методологічні та дидактичні 

засади організації інноваційного 

освітнього середовища в умовах 

диджиталізації освітнього 

процесу»,  

Сертифікат № СС 

38282994/3423-21  

від 12.10.2021 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 
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Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001913-22 

від 18.06.2022 р. 

 

6.  ГОНЧАРОВА 

Ольга 

Василівна 

Технологія 

виробництва 

кулінарної 

продукції  

 

Викладач 0,83 Харківський інститут 

громадського харчування, 1981 р., 

спеціальність – технологія і 

організація громадського 

харчування; 

кваліфікація – інженер-технолог  

Вища 

категорія 

(2020 р.) 

 

17 років 

 

Онлайн-курси Prometheus 
Медіаграмотність для освітян, 

60 год., 
(затверджені педагогічною 

радою коледжу протокол № 1 
від 30.08.2021) 

Сертифікат від 14.07.2021 р. 
 

Онлайн-курси Prometheus 
Інформаційна гігієна. Як 

розпізнати брехню в соцмережах, 

в інтернеті та на телебаченні, 
45 год., 

(затверджені педагогічною 
радою коледжу протокол № 4 

від 13.01.2022) 
Сертифікат від 12.01.2022 р. 

 
  

7.  ГРЕЧКА  

Таїсія 

Анатоліївна 

Судочинство в 

господарських 

судах 

Фінансове право 

Адміністративне 

право 

Викладач 1,2 Міжнародний науково-технічний 

університет,  2005 р.  

спеціальність  - правознавство, 

 кваліфікація -  юрист 

  

Вища 

категорія 

(2021 р.) 

13 років 

 

НАПН України 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год.,  за напрямом підготовки 
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Конституційне 

право 

зарубіжних країн 

Юридична 

деонтологія 

Навчальна 

практика 

 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/000392-21 

 від 20.02.2021 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

непереривної професійної освіта, 

30 год.,  напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової перед вищої освіти», 

Свідоцтво  

ПК-35946459/000404-22 

 від 12.02.2022 р. 

 

8.  ДІДУСЕНКО 

Світлана 

Анатоліївна 

Товарознавство 

продовольчих 

товарів  

Товарознавство 

харчової 

продукції 

Мікробіологія та 

фізіологія 

Викладач 1,35 Київський торговельно-

економічний інститут, 1988 р., 

спеціальність - товарознавство і 

організація торгівлі 

продовольчими товарами; 

кваліфікація – товарознавець 

вищої кваліфікації 

  

 

Вища 

категорія 

(2020 р.) 

 

 

23 роки  

 

 

Науково-методичний центр 

вищої та передвищої освіти 

 30 год., за напрямом 

«Проєктування відкритих онлайн 

курсів та створення відеолекцій» 

Сертифікат СС  

38282994/1281-20 

 від 18.09.2020 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти,  

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 
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фахової перед вищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001058-21  

від 17.04.2021 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001914-22 

від 18.06.2022 р. 

9.  ДОВБЕНКО 

Анатолій 

Анатолійович 

Фізичне 

виховання 

Фізична 

культура 

Викладач 1,33 Чернігівський державний 

педагогічний інститут 

 ім. Т.Г. Шевченка, 1994 р., 

спеціальність – вчитель 

допризовної підготовки юнаків і 

фізичної культури; 

кваліфікація - вчитель допризовної 

підготовки юнаків і фізичної 

культури  

 

Вища 

категорія 

(2017 р.) 

 

27 років 

 

Онлайн-курси 
Prometheus 

Нова фізична культура, 
30 год., 

(затверджені педагогічною 

радою коледжу 
протокол №4 від 15.01.2021) 
Сертифікат від 26.12.2020 р. 

 
Кафедра фізичної реабілітації 

Навчально-наукового інституту 
права і соціальних технологій НУ 

«Чернігівська політехніка», 
30 год., за напрямом 

«Форми і методи викладання 
фізичного виховання. 

Впровадження фізичної культури 
до інших дисциплін» 

Свідоцтво 2С 
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05460798/000128-20 

від 31.12.2020 р. 

 
Онлайн-курси 

Prometheus 
Нова фізична культура: Футбол, 

5 год., 
(затверджені педагогічною 

радою коледжу 

протокол №4 від 13.01.2022) 
Сертифікат від 14.12.2021 р. 

 
Онлайн-курси 

Prometheus 
Нова фізична культура: 

Настільний теніс, 

5 год., 
(затверджені педагогічною 

радою коледжу 
протокол №4 від 13.01.2022) 
Сертифікат від 14.12.2021 р. 

Онлайн-курси 
Prometheus 

Нова фізична культура: 

Чирлідинг, 
5 год., 

(затверджені педагогічною 
радою коледжу 

протокол №4 від 13.01.2022) 
Сертифікат від 14.12.2021 р. 

 

Онлайн-курси 
Prometheus 

Нова фізична культура: Регбі, 
5 год., 
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(затверджені педагогічною 

радою коледжу 

протокол №4 від 13.01.2022) 
Сертифікат від 14.12.2021 р. 

 
Онлайн-курси 

Prometheus 
Нова фізична культура: 

Баскетбол, 

5 год., 
(затверджені педагогічною 

радою коледжу 
протокол №4 від 13.01.2022) 
Сертифікат від 14.12.2021 р. 

 
Онлайн-курси 

Prometheus Біг, 
5 год., 

(затверджені педагогічною 
радою коледжу 

протокол №4 від 13.01.2022) 
Сертифікат від 14.12.2021 р. 

10.  ЄРЕМЕНКО 

Наталія 

Миколаївна 

Обладнання 

підприємств 

торгівлі 

Організація і 

технологія 

торговельних 

процесів 

Інфраструктура 

товарного ринку 

Економічний 

аналіз 

Навчальна 

Викладач 0,5 Чернігівський державний 

технологічний університет, 2004 

р., 

спеціальність – товарознавство та 

комерційна діяльність; 

кваліфікація – товарознавець-

комерсант  

 

Чернігівський національний 

технологічний університет, 2017 

р., 

 спеціальність – економіка, 

I 

категорія 

(2019 р.) 

 

13 років 

 

Онлайн-курси 

Prometheus 

Медіаграмотність для освітян, 

60 год.,  (затверджені 

педагогічною радою коледжу 

протокол № 4 

від 15.01.2021 р.) 

Сертифікат від 23.12.2020 р. 
  

Кафедра підприємництва і 

торгівлі  

Навчально-наукового інституту 
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практика з 

економіки 

 за освітньою програмою 

економіка довкілля і природних 

ресурсів;  

кваліфікація – фахівець з 

економічного моделювання 

екологічних  систем 

 

 

права і соціальних технологій НУ 

«Чернігівська політехніка», 

30 год., за напрямом 

 «Фахова підготовка працівників 
сфери підприємництва і торгівлі. 
Інноваційні методи викладання 

дисциплін професійної 
підготовки»  

Свідоцтво 2С  

05460798/000131-20  
від 31.12.2020 р. 

 

Міжнародний фонд відродження 

онлайн-курси 

«Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в закладах 

освіти», 80 год.,  (затверджені 

педагогічною радою коледжу 

протокол № 8 

від 14.06.2021 р.) 

Сертифікат 

Prometheus.org.ua від 

26.05.2021р. 

 

Онлайн-курси 

Prometheus 

Академічна доброчесність: 

онлайн-курс для викладачів  

60 год.,  (затверджені 

педагогічною радою коледжу 

протокол № 3 

від 03.06.2022 р.) 

Сертифікат від 01.06.2022 р. 
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11.  ЄРМОЛЕНКО 

Оксана 

Олександрівна 

Природничі 

науки 

Аналітична хімія  

Біохімія 

Органічна хімія 

Неорганічна 

хімія 

Фізична і 

колоїдна хімія 

Викладач 1,32 Чернігівський державний 

педагогічний інститут імені 

Т.Г.Шевченка, 1996 р., 

спеціальність – хімія і біологія; 

кваліфікація – вчитель хімії і 

біології 

Спеціаліст 

вищої категорії 

(2020 р.) 

22 роки  

12.  ЄЩЕНКО 

Ірина 

Володимирів-

на 

Організація та 

технологія 

обслуговування 

в готелях  

Основи 

туристичної 

діяльності, 

Основи 

підприємниць 

кої діяльності 

Будівлі й 

обладнання 

готелів 

Викладач 0,5 Чернігівський державний інститут 

економіки і управління, 2004 р., 

спеціальність - Менеджмент 

організацій; 

кваліфікація – менеджер-економіст 

 

I 

категорія 

(2018 р.) 

18 років 

 

 

Науково-методичний центр 

вищої та передвищої освіти,  

підвищення кваліфікації ,  

30 годин, за напрямом 

«Проєктування відкритих онлайн 

курсів та створення відеолекцій» 

Сертифікат СС  

38282994/1278-20 

 від 18.09.2020 р. 

  

НАПН України 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти. 

Керівники та керівні кадри 

закладів фахової передвищої 

освіти»  
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Свідоцтво  

ПК-35946459/000 

274-21 від 13.02.2021 р. 

 

Департамент освіти і науки 

Київської облдержадміністрації 

КНЗ Київської обласної ради» 

Київський обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних кадрів», 

12 год., 

за освітньою програмою 

«Інклюзивна освіта : теорія та 

практика» для педагогічних 

працівників 

Свідоцтво серія ПК  

№ 02139618/2377-21 

від 02.03.2021 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001915-22 

від 18.06.2022 р. 

13.  ЖОСТКА  

Алла 

Миколаївна 

Історія: Україна 

і світ 

Викладач 1,33 Чернігівський державний 

педагогічний інститут  

ім. Т.Г. Шевченка, 1994 р., 

спеціальність -  історія і право;  

Вища 

категорія, 

педагогічне 
звання - 

25 років 

 

 Кафедра філософії і суспільних 

наук Навчально-наукового 

інституту права і соціальних 

технологій НУ «Чернігівська 
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кваліфікація -  вчитель історії і 

права. 

 

викладач-
методист   

(2017 р.) 

 

політехніка», 30 год., за 

напрямом 

«Сучасні стратегії розвитку 

історичної освіти, нові освітні 

технології та моделі навчання з 

історії» 

 Свідоцтво 2С 

 05460798/000125-20 від 

31.12.2020 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової перед вищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001059-21  

від 17.04.2021 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001916-22 

від 18.06.2022 р. 

14.  ЖОСТКИЙ 

Андрій 

Основи 

філософських 

Викладач 1,4 Чернігівський державний 

педагогічний інститут 

Вища 

категорія 

26 років 

 

 

Чернігівський національний 
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Миколайович знань 

Історія 

соціальної 

роботи 

Соціологія 

 ім. Т.Г. Шевченка, 1994 р., 

спеціальність - історія і право; 

кваліфікація - вчитель історії і 

права   

 

(2021 р.) технологічний університет, 

свідоцтво про стажування 2С 

05460798/000082-19 на кафедрі 

філософії і суспільних наук з 

дисциплін «Основи 

філософських знань», 

«Соціологія», «Культурологія» з 

03 червня 2019 року до 18 червня 

2019 року 

 

 

Науково-методичний центр 

вищої та передвищої освіти, 

 30 год.,  за напрямом 

«Проєктування відкритих онлайн 

курсів та створення відеолекцій»  

Сертифікат  СС38282994/1284-20 

від 11.09.2020 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти,  

30 год, за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

 Свідоцтво  

ПК-35946459/000397-21 

від 20.02.2021 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 
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Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001917-22 

від 18.06.2022 р. 

15.  ПОПОВА 

Галина 

Володимирів-

на 

Планування та 

організація 

діяльності 

підприємства 

Управління 

витратами  

Економіка і 

нормування 

праці 

Бюджетна 

система 

Бухгалтерський 

облік у 

комерційних 

банках 

Виробнича 

практика 

 

Викладач 1,23 Чернігівський державний 

технологічний університет, 2005 

р., 

за напрямом підготовки - 

економіка і підприємництво, 

кваліфікація -  бакалавр з 

економіки і підприємництва 

 

Чернігівський державний 

технологічний університет, 2006 

р.,  

спеціальність  - облік і аудит; 

кваліфікація - спеціаліст з обліку і 

аудиту  

 

Чернігівський державний 

технологічний університет, 2009 

р., спеціальність -  державна 

служба; кваліфікація - магістр 

державної служби 

I 

категорія 

(2021 р.) 

 

8 років 

 

Науково-методичний центр 

вищої та передвищої освіти, 

 30 год., за напрямом 

«Проєктування та створення 

електронних підручників та 

посібників» 

Сертифікат СС 

38282994/1296-20 

від 18.09.2020 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво 

ПК-35946459/000399-21 

від 20.02.2021 р. 

 

Чернігівське регіональне 

відділення Асоціації міст 

України,  
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«Особливості обліку та 

оподаткування неприбуткових 

організацій», 44 год, 

довідка про стажування  

від 31.01.2022 р., 

(затверджені педагогічною 
радою коледжу протокол № 5 

від 14.03.2022) 

16.  ІВЖАК 

Наталія 

Юріївна 

Іноземна мова 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Викладач 1,1 Ніжинський державний 

педагогічний інститут 

 ім. М.В.Гоголя, 1992 р., 

спеціальність - англійська, 

німецька мови; 

кваліфікація - вчитель англійської, 

німецької мов  

 

Вища 

категорія 

(2021 р.) 

28 років 

 

Науково-методичний центр 

вищої та перед вищої освіти, 

 30 год., за напрямом 

«Проєктування та створення 

електронних підручників та 

посібників» 

Сертифікат СС  

38282994/1290-20 

 від 18.09.2020 р. 

   

НАПН України 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти»  

Свідоцтво  

ПК-35946459/000402-21  

від 20.02.2021 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 
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неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001918-22 

від 18.06.2022 р. 

17.  КАЗІМІРОВА 

Марина 

Валеріївна 

 

Природничі 

науки 

Викладач 0,51 Чернігівський державний 

педагогічний університет 

 ім. Т.Г.Шевченка, 2000 р., 

спеціальність - педагогіка і 

методика середньої освіти.  

Хімія, біологія та екологія; 

кваліфікація - вчитель хімії, 

біології та екології 

 

Чернігівський державний 

педагогічний університет  

імені Т.Г.Шевченка, 2007 р.,  

спеціальність – педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Екологія;  

кваліфікація - магістр педагогічної 

освіти, викладач екології  

Вища 

категорія, 

педагогічне 
звання - 

викладач-
методист   

(2019 р.) 

20 років 

 

 

18.  КОБЗАР 

Вікторія 

Василівна 

Кримінальне 

право 

Кримінальний 

процес 

Цивільний 

процес 

Аграрне право 

Екологічне 

право 

Викладач 1,18 Київський національний 

університет внутрішніх справ,  

2006 рік,   

спеціальність - правознавство,  

кваліфікація - юрист 

  

Вища 
категорія,  
(2019 р.), 
Кандидат 

юридичних 
наук, із 

спеціальності 

«Адміністратив
не право і 
процес; 

14 років 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти,  

30 год., за  напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової перед вищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001062-21  
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Історія держави і 

права України 

Історія держави і 

права 

зарубіжних країн 

 

фінансове 
право; 

інформаційне 
право», тема 
дисертації: 

«Адміністратив
но-правовий 

статус 
працівника 

кримінально-
виконавчої 

установи», ДК 
№ 011273 від 
25 січня 2013 

року, 
Національний 

університет 
державної 
податкової 

служби 
України 

від 17.04.2021 р. 

19.  КОВТУН 

Аліна  

Юріївна 

Теорія 

соціальної 

роботи 

Соціальна 

робота з сім’ями, 

дітьми і 

молоддю 

Соціальна 

робота з 

окремими 

категоріями 

клієнтів 

Тренінгові 

Викладач 0,98 Чернігівський національний 

технологічний університет, 2018 

р., 

спеціальність – 231 Соціальна 

робота;  

ступінь вищої освіти – бакалавр, 

Соціальна робота 

 

Чернігівський національний 

технологічний університет, 2019 

р., 

кваліфікація: 

 ступінь вищої освіти – магістр; 

Спеціаліст 2 роки НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001922-22 

від 18.06.2022 р. 
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технології в 

соціальній 

роботі 

Соціальна 

робота на 

виробництві 

спеціальність - соціальна робота, 

освітня програма – соціально-

психологічна допомога населенню 

 

Навчається в Національному 

університеті "Чернігівський 

колегіум" імені Т.Г. Шевченка, 

Навчально-науковий інститут 

історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені О.М. 

Лазаревського; 

Спеціальність – 011 Освітні 

педагогічні науки;  

ОПП 011 Педагогіка вищої школи 

З 01.09.2021 р. по 31.12.2022 р. 

 

  

20.  КОЗЛАЧКОВА 

Олена  

Іванівна 

Товарознавство 

непродовольчих 

товарів 

 

Викладач 0,8 Полтавський кооперативний 

інститут, 1991 р., 

спеціальність - товарознавство і 

організація торгівлі 

непродовольчими товарами; 

кваліфікація – товарознавець 

вищої кваліфікації  

 

Вища 

категорія 

(2017 р.) 

23 роки 

 

Науково-методичний центр 

вищої та передвищої освіти, 

 30 год., за напрямом 

«Проєктування та створення 

електронних підручників і 

посібників» 

Сертифікат СС  

38282994/1211-20 

 від 04.09.2020 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 
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фахової передвищої освіти», 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001064-21  

від 17.04.2021р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001923-22 

від 18.06.2022 р. 

21.  КОШОВА 

Анастасія 

Сергіївна 

Податкова 

система 

Банківські 

операції 

Фінанси 

Страхові 

послуги 

Казначейська 

справа 

Навчальна 

практика з 

фінансів і 

банківських 

операцій 

Викладач 1,4 Чернігівський державний інститут 

економіки і управління, 2011 р.,  

напрям підготовки – фінанси і 

кредит; 

кваліфікація – бакалавр з фінансів 

і кредиту 

 

Чернігівський державний інститут 

економіки і управління, 2013 р.,  

спеціальність - фінанси і кредит, 

кваліфікація - спеціаліст з фінансів 

і кредиту 

 

I 

категорія 

(2021 р.) 

9 років НАПН України 

ДВНЗ «УМО» Центральний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 150 год., за 

напрямом «Фінансові 

дисципліни» свідоцтво СП 

35830447/0296-18 від 16.02.2018 

р. 

 

НАПН України 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год.,  за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

 Свідоцтво  
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ПК-35946459/000421-21  

від 20.02.2021 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001925-22 

від 18.06.2022 р. 

22.  КУДРЯШОВА 

Лариса 

Анатоліївна 

Іноземна мова 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Викладач 1,4 Ніжинський державний 

педагогічний інститут 

 ім. М.В.Гоголя, 1989 р., 

спеціальність - англійська, 

німецька мови; 

кваліфікація - вчитель англійської, 

німецької мов  

Вища 

категорія 

(2018 р.) 

33 роки 

 

Онлайн-курси Prometheus 
Медіаграмотність для освітян, 

60 год., 
(затверджені педагогічною 

радою коледжу протокол № 1 
від 30.08.2021) 

Сертифікат від 23.07.2021 р 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001926-22 

від 18.06.2022 р. 

23.  КУРИЛЕНКО 

Марина 

Основи 

менеджменту 

Викладач 1,2 Чернігівський державний інститут 

економіки і управління, 2012 р., 

II 

категорії 

4 роки  

Науково-методичний центр 
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Анатоліївна Технологія 

виробництва 

кулінарної 

продукції 

Організація  

обслуговування 

в закладах 

ресторанного 

господарства 

Кухні країн світу 

спеціальність – менеджмент; 

кваліфікація - бакалавр з 

менеджменту 

  

Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія 

Бугая, 2016 р., спеціальність - 

менеджмент організацій і 

адміністрування; 

кваліфікація - спеціаліст з 

менеджменту і адміністрування. 

 

Національний університет 

«Чернігівський колегіум» 

 ім. Т.Г.Шевченка, 2020 р., 

спеціальність - професійна освіта, 

спеціалізація - харчові технології, 

освітня програма – професійна 

освіта (Харчові  технології), 

професійна кваліфікація –  

інженер-педагог, викладач 

дисциплін галузі харчових 

технологій 

(2019 р.) вищої та передвищої освіти, 

 30 год., за напрямом 

«Проєктування відкритих онлайн 

курсів та створення відеолекцій» 

Сертифікат СС  

38282994/1269-20 

 від 11.09.2020 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

непереривної професійної освіта, 

30 год.,  напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової перед вищої освіти», 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001067-21 

 від 17.04.2021 р. 

 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку», 
30 год, 

за курсом “Цифрові інструменти 
GOOGLE для закладів вищої та 

фахової передвищої освіти” 
Сертифікат 
№3GW-122 

від 19.10.2021 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001927-22 

від 18.06.2022 р. 

 

 

24.  ЛАГУНКОВА 

Наталія 

Михайлівна 

Фізичне 

виховання 

Фізична 

культура 

Викладач 0,5 Чернігівський державний 

педагогічний інститут, 1980 р., 

спеціальність - фізичне виховання; 

кваліфікація - учитель фізичного 

виховання  

 

Вища 

категорія 

(2020 р.), 

майстер спорту 

з легкої 

атлетики 

(посвідчення 

№ 156054 від 

31.12.1979 р.) 

41 рік 

 

Кафедра фізичної реабілітації 

Навчально-наукового інституту 

права і соціальних технологій НУ 

«Чернігівська політехніка», 

30 год., за напрямом  

«Форми і методи викладання 

фізичного виховання. 

Впровадження фізичної культури 

до інших дисциплін» 

Свідоцтво  

2С 05460798/000129-20  

від 31.12.2020 р. 

 

Федерація легкої атлетики 

України 

Курси І рівня для технічних осіб, 

Система навчання та сертифікації 

технічних осіб World Athletics  

 Сертифікат технічних осіб – 

 І рівня 

від 18 березня 2021 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

непереривної професійної освіта, 
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30 год.,  напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової перед вищої освіти», 

Свідоцтво  

ПК-35946459/000420-22 

 від 12.02.2022 р. 

 

25.  ЛЕВИЦЬКА  

Марина 

Вікторівна 

Українська мова 

Зарубіжна 

література 

Викладач 1,4 Ніжинський державний 

педагогічний інститут 

 ім. М.В.Гоголя, 1995 р., 

спеціальність – українська мова і 

література; 

кваліфікація - вчитель української 

мови і  літератури 

 

Вища  

категорія 

(2018р.) 

27 років ТОВ «Академія цифрового 

розвитку за напрямком «Додатки 

Google в освітній діяльності» з 

07.12.2020 року до 15.01.2021 р., 

60 академічних годин. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001928-22 

від 18.06.2022 р. 

26.  МАСЛЮК 

Ірина 

Олексіївна 

 

Економіка 

підприємства 

Інформаційні 

системи та 

технології в 

готельно-

ресторанній 

справі  

Математика 

(алгебра і 

Викладач 1,5 Чернігівський національний 

педагогічний університет 

 ім. Т.Г.Шевченка, 2017 р., 

ступінь вищої освіти – магістр, 

спеціальність  - математика; 

професійна кваліфікація -  

математик. Викладач математики. 

Вчитель економіки 

 

 

Доктор 
філософії  
(PhD), 051 

Економіка,  
ДР № 001364 

від 30/04/2021, 
тема 

дисертації: 
«Державне 

регулювання 
розвитку 

1 рік 4 

місяці 

ТОВ «Академія цифрового 
розвитку», 

30 год, 

за курсом “Цифрові інструменти 
GOOGLE для закладів вищої та 

фахової передвищої освіти” 
Сертифікат 

№15GW-0077 

від 19.10.2021 р. 
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початки аналізу 

та геометрія) 

Національний університет 

«Чернігівська політехніка»,  

2021 р., 

науковий ступінь – доктор 

філософії (PhD), 051 Економіка 

інвестиційного 
потенціалу 

сільськогоспод
арського 

виробництва 
України» 

 

27.  МОЛЧАНЕН- 

КО 

Ольга 

Вікторівна 

Історія України  

Історія: Україна 

і світ 

Викладач 0,73 Чернігівський державний 

педагогічний інститут 

 ім. Т.Г.Шевченка, 1980 р.,  

спеціальність - історія; 

кваліфікація - вчитель історії та 

суспільствознавства  

 

Вища 

категорія 

(2020 р.) 

41 рік 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

непереривної професійної освіта, 

30 год., за  напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової перед вищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001072-21 

від 17.04.2021 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001930-22 

від 18.06.2022 р. 

28.  МУЗИЧКО 

Ірина 

Анатоліївна 

 

Фінанси 

підприємства 

Зовнішньоеконо

мічна діяльність 

Гроші та кредит 

Викладач  Міжнародний науково-технічний 

університет, 2005 р., 

спеціальність - економіка і 

підприємництво; 

 кваліфікація - бакалавр економіки 

I 

категорія 

(2019 р.) 

9 років 

 

Чернігівський національний 

технологічний університет, 

свідоцтво про стажування  

2С 05460798/000101-19 

 від 16.12.2019 у Навчально-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Контроль і 
ревізія 

Вступ до фаху 

 

і підприємництва 

Міжнародний науково-технічний 

університет, 2006 р., 

спеціальність – фінанси; 

кваліфікація - економіст  

 

науковому інституті економіки, з 

дисциплін «Економіка 

підприємства», «Фінанси 

підприємств», «Фінанси» з 14 

листопада 2019 року до 14 

грудня 2019 року 

 

29.  ОВСІЄНКО 

Альона  

Владиславівна 

Природничі 

науки 

Захист України 

Викладач 1,39 Чернігівський педагогічний 

національний університет 

 ім. Т.Г.Шевченка, 2017 р, 

кваліфікація - освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліст,  

спеціальність - середня освіта, 

спеціалізація - хімія; 

професійна кваліфікація - вчитель 

хімії, біології та екології 

 

Спеціаліст 3 роки НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

непереривної професійної освіта, 

30 год., напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової перед вищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001073-21  

від 17.04.2021 р. 

 

Чернігівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти імені К.Д. Ушинського, 30 

год., за програмою підвищення 

кваліфікації учителів хімії та 

біології 

Свідоцтво 25 ПК 

02139222/005944-21 

від 12.11.2021 р 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 
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«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001931-22 

від 18.06.2022 р. 

30.  ПЕТРОВСЬКА  

Вікторія 

Олександрівна 

Бухгалтерський 

облік 

Фінансовий 

облік  

Організація та 

облік соціальних 

виплат 

Вступ до фаху 

Викладач 0,5 Чернігівський державний 
технологічний університет,  

2001 р., 

напрям підготовки – «Економіка 
підприємства»;  

кваліфікація – бакалавр з 
економіки і підприємництва 

 

Чернігівський державний 

технологічний університет, 2002 

р., 

спеціальність - облік і аудит; 

кваліфікація - економіст  

 

Центральний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, 2007 р., повна вища освіта, 

спеціальність – управління 

навчальним закладом; 

кваліфікація - керівник 

навчального закладу 

 

Вища 

категорія, 

педагогічне 

звання - 

викладач-

методист   

(2020 р.) 

 

19 років 

 

 

Науково-методичний центр 

вищої та перед вищої освіти, 

 30 год., за напрямом 

«Проєктування відкритих онлайн 

курсів та створення відеолекцій» 

Сертифікат СС  

38282994/1279-20  

від 18.09.2020 р. 

 

Всеукраїнська науково-

практична конференція «Методи 

управління в умовах 

трансформації суспільних 

відносин», 10 год., 

Сертифікат р/н 

№ КТ-0672020 від 20.11.2020 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової перед вищої освіти. 

Керівники та керівні кадри 

закладів фахової перед вищої 
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освіти»  

Свідоцтво  

ПК-35946459/000292-21 від 

13.02.2021 р. 

 

Департамент освіти і науки 

Київської   облдержадміністрації 

КНЗ Київської обласної ради» 

Київський обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних кадрів», 30 год., 

за освітньою програмою 

«Інклюзивна освіта: теорія та 

практика» для педагогічних 

працівників 

Свідоцтво серія ПК 

 № 02139618/2400-21 

від 02.03.2021 р. 

 

Чернігівське регіональне 

відділення Асоціації міст 

України,  

«Особливості обліку та 

оподаткування неприбуткових 

організацій», 44 год, 

довідка про стажування  

від 31.01.2022 р., 

(затверджені педагогічною 
радою коледжу протокол № 5 

від 14.03.2022) 

31.  ПРИМАЧЕН-

КО  

Вадим 

Інформатика і 

комп’ютерна 

техніка 

Викладач 1,37 Чернігівський державний 

педагогічний університет 

 ім. Т.Г.Шевченка, 2005 р., 

Вища 

категорія  

(2020 р.) 

15 років 

 

Чернігівський національний 

технологічний університет, 

свідоцтво про стажування 2С 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Леонідович Інформатика спеціальність - педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Математика та основи 

інформатики; 

кваліфікація - вчитель математики 

та основ інформатики  

 

Чернігівський державний 

педагогічний університет 

 ім. Т.Г.Шевченка, 2006 р. 

спеціальність - педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Математика; 

кваліфікація - магістр педагогічної 

освіти, викладач математики  

 

05460798/000095-19 на кафедрі 

інформаційних та комп’ютерних 

систем Навчально-наукового 

технологій з предметів 

«Інформатика та комп’ютерна 

техніка», «Комп’ютерна 

техніка», «Інформатика»  з 03 

червня 2019 року до 18 червня 

2019 року 

 

Науково-методичний центр 

вищої та передвищої освіти, 

 30 год., за напрямом 

«Проєктування відкритих онлайн 

курсів та створення відеолекцій» 

Сертифікат СС  

38282994/1283-20  

від 18.09.2020 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001075-21  

від 17.04.2021 р. 

32.  ПРИМАЧЕН-

КО  

Тетяна 

Анатоліївна 

Основи 

маркетингу 

Комунікаційна 

діяльність 

Викладач 1,5 Чернігівський державний інститут 

економіки і управління, 2006 р., 

спеціальність – економіка і 

підприємництво; 

I 

категорія 

(2020 р.) 

 

10 років 

 

Чернігівський національний 

технологічний університет, 

свідоцтво про стажування 2С 

05460798/000073-19 на кафедрі 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Логістика 

Маркетинг  

Ринкові 

дослідження 

Розроблення 

товару 

Тренінг-курс 

«Start-up 

crеation» 

 

 кваліфікація - бакалавр з 

маркетингу 

 

Чернігівський державний інститут 

економіки і управління, 2007 р., 

спеціальність – маркетинг; 

кваліфікація – спеціаліст з 

маркетингу  

 

 

маркетингу, PR-технологій та 

логістики Навчально-наукового 

інституту бізнесу, 

природокористування та туризму 

з предметів 

«Маркетинг» з 11 березня 2019 

року до 25 березня 2019 року 

 

Науково-методичний центр 

вищої та передвищої освіти, 

 30 год., за напрямом 

«Проєктування та створення 

електронних підручників та 

посібників» 

Сертифікат СС  

38282994/1209-20 

 від 04.09.2020 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год.,  за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001076-21 

 від 17.04.2021 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 
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30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001933-22 

від 18.06.2022 р. 

33.  ПОРТНА  

Юлія 

Олександрівна 

Основи 

стандартизації та 

контролю якості 

харчової 

продукції 

 Кухні країн 

світу 

Управління 

якістю продукції 

та послуг 

Викладач 0,88 Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», 

2011 р., 

 спеціальність - технологія 

харчування; 

 кваліфікація - магістр з харчової 

технології та інженерії 

 

Чернігівський національний 

технологічний університет, 2019 

р., 

кваліфікація: ступінь вищої освіти 

– магістр; 

спеціальність – маркетинг, 

освітньо-професійна програма - 

маркетинг  

  

 

I 

категорія 

(2021 р.) 

9 років 

 

 

Чернігівський національний 

технологічний університет, 

свідоцтво про стажування 2С 

05460798/000091-19 на кафедрі 

харчових технологій 

Національно-наукового інституту 

менеджменту, харчових 

технологій та торгівлі з 

предметів 

«Предмет спецпідготовки», 

«Основи стандартизації», 

«Основи електротехніки», 

«Безпека життєдіяльності»,   з 03 

червня 2019 року до 18 червня 

2019 року 

 

 

Науково-методичний центр 

вищої та передвищої освіти,  

 30 год., за напрямом 

«Проєктування відкритих онлайн 

курсів та створення відеолекцій» 

Сертифікат СС  

38282994/1267-20 

 від 11.09.2020 р. 
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НАПН України 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год.,  за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/000414-21  

від 20.02.2021 р. 

 

ТОВ «Академія цифрового 
розвитку», 

30 год, 

за курсом “Цифрові інструменти 
GOOGLE для закладів вищої та 

фахової передвищої освіти” 
Сертифікат 

№5GW-0127 

від 19.10.2021 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001932-22 

від 18.06.2022 р. 

34.  ПУСТОВОЙТ Мистецтво  

Загальна 
Викладач 1,3 Чернігівський державний Вища 18 років НАПН України 

ДЗВО УМО 
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Анна 

Вікторівна 

психологія 

Соціальна 

психологія 

Психологія 

Психологія 

успіху 

Етика соціальної 

роботи 

Психологія 

ділових відносин 

педагогічний університет, 2003 р., 

спеціальність - педагогіка і 

методика середньої освіти. Історія. 

Психологія; 

кваліфікація - вчитель історії, 

практичний психолог у закладах 

освіти 

 

Чернігівський державний 

педагогічний університет, 2007 р., 

спеціальність - психологія; 

кваліфікація – психолог, викладач 

вищого навчального закладу 

категорія  

(2020 р.) 

 

 

 Білоцерківський інститут 
неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 
«Педагогічні працівники закладів 

фахової перед вищої освіти» 
Свідоцтво 

ПК-35946459/001078-21 
від 17.04.2021 р. 

 

Громадська організація 
«Міжнародна федерація арт-

терапії та самореалізації 
особистості» 

Курс «Вбити гнів» з 29.09.2021 р. 
по 03.10.2021 р., 50 год 

(затверджені педагогічною 

радою коледжу протокол № 2 від 
16.11.2021 р.) 

 
Міжнародна федерація арт-

терапії та самореалізації 
особистості 

«Методи арт-терапії в роботі з 
ПТСР у дітей та дорослих», 50 

год., 10.09.2022-15.09.2022 р. 

(затверджені педагогічною 

радою коледжу протокол № 2 від 

06.10.2022 р.) 

35.  РОНДАР  

Ірина 

Анатоліївна 

Українська мова 

за професійним 

спрямуванням 

Українська мова 

Викладач 1,09 Ніжинський державний 

педагогічний інститут 

 ім. М.В. Гоголя, 1994 р., 

спеціальність - українська мова і 

література; 

кваліфікація - вчитель української 

мови і літератури 

Вища 

категорія  

(2021 р.) 

 

27 років 

 

 

Національний університет 

«Чернігівський колегіум»  

ім. Т.Г. Шевченка, 30 год.,  

за програмою «Сучасна 

українська літературна мова в 

навчально-педагогічній 
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 комунікації» 

Сертифікат ЧК 20 № 0171  

від 17.12.2020 р. 

Національний університет 

«Чернігівський колегіум»  

ім. Т.Г. Шевченка, 30 год.,  

за програмою «Ознайомлення з 

сучасними методами навчання та 

новітніми технологіями, що 

використовуються в освітньому 

процесі сучасного ЗВО» 

Свідоцтво № СС 02125674/0024-

21 

Від 05.10.2021 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

непереривної професійної освіта, 

30 год.,  напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової перед вищої освіти», 

Свідоцтво  

ПК-35946459/000430-22 

 від 12.02.2022 р. 

36.  САВЕНКО 

Ірина 

Володимирів- 

на 

Природничі 

науки 

Викладач 1,09 Чернігівський державний   
педагогічний інститут 

ім. Т. Г. Шевченка, 1992  р.,  
спеціальність - фізика з 

додатковою спеціальністю 
математика;  

кваліфікація -  вчитель фізики і 
математики 

Вища 

категорія, 

педагогічне 

звання - 

старший 

викладач 

(2020 р.) 

 

29 років 

 

 

Науково-методичний центр 

вищої та передвищої освіти,  

 30 год., за напрямом 

«Проєктування відкритих онлайн 

курсів та створення відеолекцій» 

Сертифікат СС  

38282994/1273-20  
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 від 18.09.2020 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год.,  за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001080-21  

від 17.04.2021 р. 

 

ГО «Платформа ОСВІТИ»  

Всеукраїнська конференція  

Практичні та теоретичні питання 

розвитку освіти, 15 год., за 

темою «Змішане навчання під 

час вивчення фізики», 

(затверджені педагогічною 

радою коледжу протокол № 2 
від 16.11.2021) 

Сертифікат № 5921173969260  

від 16.11.2021 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  
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ПК-35946459/001934-22 

від 18.06.2022 р. 

37.  СЕРГЕЄВА 

Світлана 

Петрівна 

Українська мова 

Українська 

літератури 

Викладач 1,4 Ніжинський державний 

університет імені Миколи Гоголя,  

2005 р.,  

спеціальність - педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Українська мова і література; 

кваліфікація - магістр педагогічної 

освіти, викладач української мови 

і літератури 

I 

категорія 

(2020 р.) 

 

14 років  

Національний університет 

«Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. 

Шевченка, 30 год., 

за програмою «Сучасна 

українська літературна мова в 

навчально-педагогічній 

комунікації» 

Сертифікат ЧК 20 № 0174  

від 18.12.2020 р. 

 

 

Національний університет 

«Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. 

Шевченка, 30 год., 

«Упровадження в освітній 

процес інноваційних технологій 

та методів навчання української 

літератури/ мови у процесі 

науково-педагогічної (у т. ч. 

дистанційної) комунікації» 

Свідоцтво № СС 02125674/0023-

21 від 05.11.2021 р. 

 

38.  СМАГЛЮК 

Аліна 

Олександрівна 

Організація 

готельного 

господарства 

Організація 

обслуговування 

в готелях 

Вступ до фаху 

Викладач 1,3 Київський національний торгово-
економічний університет, 2018 р., 

спеціальність -  готельно -
ресторанна справа; 

кваліфікація - ступінь вищої освіти 

магістр 

  

Спеціаліст 1 рік  4 

місяці 

Науково-методичний центр 

вищої та передвищої освіти, 

30 год., за напрямом 

«Проєктування відкритих онлайн 

курсів та створення відеолекцій» 

Сертифікат СС  

38282994/1280-20  
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Навчальна 

практика 

 від 18.09.2020 р. 
 

Онлайн-курси 

Prometheus 

Медіаграмотність для освітян, 60 

год., 

(затверджені педагогічною 

радою коледжу) 

Сертифікат від 22.02.2021 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001935-22 

від 18.06.2022 р. 
 

39.  СМИРНОВА 

Галина  

Миколаївна 

Безпека 

життєдіяльності 

та основи 

охорони праці 

Устаткування 

закладів 

ресторанного 

господарства 

Процеси та 

апарати  

харчових 

виробництв 

Викладач 0,5 Донецький інститут радянської 

торгівлі, 1979 р., 

спеціальність - технологія та 

організація громадського 

харчування; 

кваліфікація - інженер-технолог 

  

 

Вища 

категорія 

(2020 р.) 

25 років 

 

 

Науково-методичний центр 

вищої та передвищої освіти, 

 30 год., за напрямом 

«Проєктування відкритих онлайн 

курсів та створення відеолекцій» 

Сертифікат СС  

38282994/1280-20  

від 18.09.2020 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО «Університет 
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менеджменту освіти» 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год.,  за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти. 

Керівники та керівні кадри 

закладів фахової передвищої 

освіти»  

Свідоцтво  

ПК-35946459/000297-21  

від 13.02.2021 р.  

 

Департамент освіти і науки 

Київської облдержадміністрації 

КНЗ Київської обласної ради» 

Київський обласний інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних кадрів», 12 год., 

за освітньою програмою 

«Інклюзивна освіта : теорія та 

практика» для педагогічних 

працівників» 

Свідоцтво серія ПК 

 № 02139618/2409-21 

від 02.03.2021 р. 
 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 
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фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001936-22 

від 18.06.2022 р. 

40.  СОКОЛ  

Юлія  

Федорівна 

Основи 

правознавства 

Громадянська 

освіта 

 

Викладач 1,02 Чернігівський державний 

педагогічний інститут, 1994 р., 

спеціальність – історія і право; 

кваліфікація – вчитель історії і 

права 

  

Вища 

категорія, 

педагогічне 

звання - 

викладач-

методист   

(2021 р.) 

 

24 роки 

 

Онлайн-курси 

Prometheus 

Критичне мислення, 30 год., 

(затверджені педагогічною 

радою коледжу 

протокол № 4 від 15.01.2021) 

Сертифікат від 22.12.2020  

 
Кафедра філософії і суспільних 

наук 

Навчально-наукового інституту 

права і соціальних технологій НУ 

«Чернігівська політехніка»,  

30 год.,  

«Методичні аспекти викладання 
суспільних дисциплін в умовах 
побудови правової держави та 
формування громадянського 

суспільства в Україні»   

Свідоцтво 2С  
05460798/000126-20  

від 31.12.2020 р. 
 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год.,  за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 
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Свідоцтво 

 ПК-35946459/000416-21 від 

20.02.2021 р 

 
НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001937-22 

від 18.06.2022 р. 

41.  ШУМСЬКА 

Ірина 

Володимирів-

на 

Статистика 

Вища 

математика  

Викладач 0,5 Чернігівський державний 

педагогічний університет, 2002 р., 

повна вища освіта, 

спеціальність - педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Математика та основи економіки; 

кваліфікація - вчитель математики 

та основ економіки  

 

Вища 

категорія 

(2018 р.) 

19 років 

 

Онлайн-курси 

Prometheus 

Критичне мислення для освітян, 

30 год., 

(затверджені педагогічною 

радою коледжу 

протокол №4 

від 15.01.2021) 

Сертифікат від 22.12.2020 р. 

 

Кафедра інформаційних та 

комп`ютерних систем 

Навчально-наукового інституту 

права і соціальних технологій НУ 

«Чернігівська політехніка»,  

30 год.,  

«Професійна підготовка фахівців 

сфери економічної діяльності і 

методи викладання математики 
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та вищої математики» 

Свідоцтво 2С  

05460798/000130-20 

 від 31.12.2020 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год.,  за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво 

 ПК-35946459/001087-21 від 

17.04.2021 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001940-22 

від 18.06.2022 р. 

42.  ФІЛОНЕНКО 

Олена 

Олександрівна 

Організація 

закупівлі та 

продажу 

Підприємницька 

діяльність 

Біржова 

діяльність 

Викладач 1,1 Київський державний 

торговельно-економічний 

університет, 1996 р., 

спеціальність – товарознавство і 

торгівлі непродовольчим 

товарами; 

кваліфікація – товарознавець 

Вища 

категорія 

(2019 р.) 

 

17 років 

 

 

Науково-методичний центр 

вищої та передвищої освіти,  

 30 год., за напрямом 

«Проєктування відкритих онлайн 

курсів та створення відеолекцій» 

Сертифікат СС  
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Комерційна 

діяльність 

непродовольчих товарів  

 

38282994/1272-20  

від 18.09.2020 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової перед вищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001083-21  

від 17.04.2021 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001938-22 

від 18.06.2022 р. 

43.  ЮЩЕНКО 

Ірина 

Миколаївна 

 

Інформатика і 

комп’ютерна 

техніка 

Математика 

Викладач 1,4 Чернігівський    національний   
педагогічний    університет 

ім. Т. Г. Шевченка, 2012 р.,  

повна вища освіта, 

спеціальність - математика,  

кваліфікація – математика,  

викладач математики, вчитель 

інформатики  

 

II 

категорія 

(2017 р.) 

9 років 

 

 

Науково-методичний центр 

вищої та передвищої освіти, 

 30 год., за напрямом 

«Проєктування відкритих онлайн 

курсів та створення відеолекцій» 

Сертифікат СС  

38282994/1267-20 

 від 18.09.2020 р. 
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Чернігівський державний 

технологічний університет, 2013 

р., 

спеціальність - фінанси і кредит; 

кваліфікація -  спеціаліст з 

фінансів і кредиту 

 

ТОВ «Академія цифрового 
розвитку», 

30 год, 
за курсом “Цифрові інструменти 
GOOGLE для закладів вищої та 

фахової передвищої освіти” 
Сертифікат 

№2GW-0059 

від 19.10.2021 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001941-22 

від 18.06.2022 р. 

44.  ЧИРОК 

Ярослав 

Вікторович 

Вища 

математика 

Математика 

Економічна 

теорія 

Викладач 1,2 Чернігівський державний 

педагогічний університет  

ім. Т.Г.Шевченка, 2005 р., 

повна вища освіта, 

спеціальність - педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Математика;  

кваліфікація – магістр педагогічної 

освіти,  викладач математики   

I 

категорія 

(2020 р.) 

10 років 

 

Чернігівський національний 
технологічний університет, 

свідоцтво про стажування 2С 
05460798/000096-19 на кафедрі 

інформаційних систем в 
економіці Навчально-наукового 
інституту економіки з предметів 

«Математика», «Економічна 
теорія» з 03 червня 2019 року до 

18 червня 2019 року 
 

Науково-методичний центр 
вищої та передвищої освіти,  
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 30 год., за напрямом 

«Проєктування відкритих онлайн 

курсів та створення відеолекцій» 
Сертифікат СС  

38282994/1274-20  
від 18.09.2020 р. 

 
Онлайн-курси 

Prometheus 

Критичне мислення для освітян, 
30 год., 

(затверджені педагогічною 
радою коледжу 
протокол №4 

від 13.01.2022) 
Сертифікат від 15.12.2021 р. 

 

45.  ЧУМАК 

Тетяна 

Миколаївна 

Теорія держави і 

права 

Цивільне та 

сімейне право 

Вступ до фаху 

Спадкове та 

сімейне право 

Викладач 1,1 Українська державна юридична 

академія, 1995 р., 

спеціальність - правознавство,  

кваліфікація - юрист.  

 

Вища 

категорія 

(2021 р.) 

24 роки 

 

НАПН України 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год.,  за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти», 

Свідоцтво  

ПК-35946459/000405-21  

від 20.02.2021 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

непереривної професійної освіта, 

30 год.,  напрямом підготовки 
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«Педагогічні працівники закладів 

фахової перед вищої освіти», 

Свідоцтво  

ПК-35946459/000435-22 

 від 12.02.2022 р. 

 

46.  КЛАНОВЕЦЬ 

Руслан 

Анатолійович 

 Культоргані

затор 

 Чернігівський комерційний 

технікум, 2003 р.,  

спеціальність – товарознавство та 

комерційна діяльність; 

кваліфікація – товарознавець-

комерсант  

 20 років  

47.  МИНУТА 

Людмила 

Вікторівна 

 Завідувач 

навчальної 

лабораторії 

 Чернігівський комерційний 

технікум, 2008 р.,  

спеціальність – технологія 

харчування; 

 кваліфікація – технолог 

 11 років  

48.  МОСТЕПАН 

Ніна 

Григорівна 

 Вихователь  Чернігівський державний 

педагогічний інститут ім. 

Т.Г.Шевченка,  1978 р.,  

спеціальність – педагогіка і  

методика початкової освіти; 

кваліфікація – вчитель початкових 

класів 

Вища  

категорія 

(2017 р.) 

48 років Підвищення кваліфікації 

вихователів спеціальних  

ЗОШ-інтернатів та НТУ, 

Свідоцтво 25ПК 

02139222/001058-17 

від 24.03.2017 

 

Онлайн-курси 

Prometheus 

Критичне мислення для освітян, 

30 год., 

(затверджені педагогічною 

радою коледжу протокол №2 від 

16.11.2021) 

Сертифікат від 02.11.2021 р. 
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Онлайн-курси 

Prometheus 

Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в закладах 

освіти, 80 год., 

(затверджені педагогічною 

радою коледжу протокол №3 від 

09.12.2021) 

Сертифікат від 20.11.2021 р. 

 

 

 

 

 

 

49.  ПАЛАДІЙ 

Ірина 

Анатоліївна 

 Завідувач 

навчально-

виробничої 

майстерні 

 Чернігівський технікум радянської 

торгівлі, 1987 р.,  

спеціальність – технологія 

приготування їжі; 

кваліфікація – технік-технолог 

 20 років  

50.  ПРИТИКОВ-

СЬКА 

Лариса 

Сергіївна 

 Вихователь  Ніжинський державний 

педагогічний інститут 

 ім. М.В.Гоголя, 1989 р., 

спеціальність -  біологія; 

 кваліфікація -  вчитель біології 

I 

категорія 

(2019 р.) 

36 років НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

непереривної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової перед вищої освіти», 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001077-21 

від 17.04.2021 

За сумісництвом 

51.  САДЧИКОВА 

Ірина 

Навчальна 

практика 

Викладач 0,09 Чернігівський державний 

технологічний університет, 

Доцент 

кафедри 

14 років  
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Володимирівна 2006 р.,  

спеціальність – облік і аудит; 

кваліфікація – спеціаліст з 

обліку і аудиту 

 

Чернігівський національний 

технологічний університет, 

2014 р., 

науковий ступінь – кандидат 

економічних наук 

Чернігівський національний 

технологічний університет, 

2018 р.,  

вчене звання – доцент кафедри 

фінансово-економічної безпеки 

 

 

 

фінансово-

економічної 

безпеки,  

АД №001456, 

від 23 жовтня 

2018 р., 

Чернігівський 

національний 

технологічний 

університет 

52.  КАРТАК 

Ольга 

Володимирів-

на 

Барна справа 

Технологія 

кондитерських 

виробів 

Підприємництво 

Викладач 0,48 Сумський державний університет, 

2005 р., 

напрям підготовки – економіка і 

підприємництво; 

кваліфікація - бакалавр економіки і 

підприємництва за фаховим 

спрямуванням фінанси. 

 

Сумський державний університет, 

2007 р.,  

спеціальність -  фінанси;  

кваліфікація – економіст 

 

Спеціаліст 1 рік 4 

місяці 

ТОВ «Академія цифрового 
розвитку», 

30 год, 
за курсом “Цифрові інструменти 
GOOGLE для закладів вищої та 

фахової передвищої освіти” 
Сертифікат 

№15GW-0076 

від 19.10.2021 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 
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Національний університет 

«Чернігівська політехніка», 

2021 р.,  

спеціальність – 181 Харчові 

технології 

кваліфікація - магістр 

 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001920-22 

від 18.06.2022 р. 

53.  КОЛЕНІЧЕН-

КО  

Тетяна 

Іванівна 

 

Методи і 

технологія 

соціальної 

роботи 

Соціальна 

робота протидії 

насильству 

Технологічна 

практика 

Викладач 0,3 Чернігівський державний інститут 

економіки і управління, 2005 р.,  

спеціальність – соціальна робота; 

кваліфікація – спеціаліст з 

соціальної роботи 

Кандидат 
педагогічних 

наук, доцент зі 

спеціальності 
13.00.05 

«Соціальна 
педагогіка», 

тема 
дисертації: 
«Соціальна 
реінтеграція 

ветеранів 
гібридної війни 

до умов 
сучасного 

соціуму», ДК 
№066966  

від 23.02.2011 

р., 

Національний 

педагогічний 

університет 

імені М.П. 

Драгоманова   

 

 

12 років Чернігівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти ім. К.Д. Ушинського,  

Свідоцтво про стажування 

педагогічних і науково-

педагогічних працівників 

закладів вищої та після 

дипломної освіти  

№ 25С 02139222/000007-20 

від 29.04.2020 р., 

180 год. 

54.  ЛИТВИНЕН- Трудове право Викладач 0,43 Київський національний Кандидат 22 роки   
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КО Валентина 

Миколаївна 

університет 

 Імені Тараса Шевченка, 2002 р., 

спеціальність -  правознавство; 

кваліфікація – спеціаліст права 

юридичних  

наук, із 

спеціальності 

12.00.05 

«Трудове 

право; право 

соціального 

забезпечення», 

тема дисертації 

«Соціальні 

послуги у сфері 

соціального 

захисту 

населення»,  

ДК №011013 

від 25 січня 

2013 року, 

Східноукраїнсь

кий 

національний 

університет 

імені 

Володимира 

Даля 

 

Доцент 

кафедри 

трудового 

права та права 

соціального 

забезпечення 

12ДЦ №042611 

від 28.04.2015 

Сумський державний 

університет, 

«Особливості застосування 

інструментів Microsoft Office 365 

для організації дистанційного 

навчання в закладах освіти» 

Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації, 30 год., 

 СП №05408289/2270-20 з 

29.10.2020 р. до 04.11.2020 р. 
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р. 

55.  МАСЛЮК 

Ганна 

Олексіївна 

Інформаційні 

системи та 

технології на 

підприємстві  

Викладач 0,1 Чернігівський національний 

педагогічний університет 

 ім. Т.Г.Шевченка, 2013 р., 

спеціальність  - математика; 

кваліфікація -  математика. 

Викладач математики. Вчитель 

інформатики. 

 

 

 

Національний технічний 

університет України  

«КПІ ім. Ігоря Сікорського»,  

2019 р., 

науковий ступінь - кандидат 

фізико-математичних наук 

Вища 
 категорія 

(2020) 

Кандидат 
фізико-

математичних 
наук, за 

спеціальністю 
«Диференціаль
ні рівняння», 

тема 
дисертації: 

«Одновимірні 
крайові задачі з 
параметром у 

функціональни
х просторах 

дробової 
гладкості»  

ДК №052052 

від 23 квітня 

2019 року, 

Інститут 

математики 

НАН України 

5 років  

Національний технічний 

університет України  

«КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

Свідоцтво 

Серія ПК  

02070921/006288-21 

Від 01.02.2021 р. 

 

ТОВ «Академія цифрового 
розвитку», 

30 год, 
за курсом “Цифрові інструменти 
GOOGLE для закладів вищої та 

фахової передвищої освіти” 
Сертифікат 

№15GW-0076 

від 19.10.2021 р. 

56.  БУЛАХ 

Наталія 

Миколаївна 

Технічне 

креслення 

Викладач 0,14 Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут», 2013 р.,  

спеціальність – машинобудування; 

кваліфікація – бакалавр інженер-

механік з експлуатації та ремонту 

технологічного обладнання 

 

Спеціаліст 

(2015 р.) 

3 міс  
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Національний технічний 

університет України «Київський 

політехнічний інститут», 2015 р.,  

спеціальність – обладнання 

фармацевтичних та 

біотехнологічних виробництв;  

 

57.  САВІНОВА 

Валентина 

Миколаївна 

Виробнича 

практика 

Викладач 0,3 Чернігівський державний 

педагогічний інститут ім. 

Т.Г.Шевченка, 1992 р., 

спеціальність – фізика з 

додатковою спеціальністю 

математика; кваліфікація – вчитель 

фізики і математики 

 

Міжрегіональна академія 

управління персоналом, 2003 р., 

спеціальність – правознавство; 

кваліфікація - юрист   

Спеціаліст 20 років  

58.  ЧОБОТАР 

Галина 

Олексіївна 

Діловодство 

Документальне 

забезпечення 

соціальної 

роботи 

Викладач 0,14 Чернігівський державний інститут 

права, соціальних технологій та 

праці, 2008 р., 

спеціальність  - правознавство; 

кваліфікація - юрист 

ІІ категорія 

(2021 р.) 

4 роки НАПН України 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»  

ЦІПО 

Кафедра філософії і освіти 

дорослих, 30 год.,   

за напрямом підготовки 

«Основи андрагогіки», 

 Сертифікат № 61 

від 16.11.2019 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 
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неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової перед вищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001084-21  

від 17.04.2021 р. 

 

НАПН України 

ДЗВО УМО 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

30 год., за напрямом підготовки 

«Педагогічні працівники закладів 

фахової передвищої освіти» 

Свідоцтво  

ПК-35946459/001939-22 

від 18.06.2022 р. 

59.  ХОМЕНКО 

Інна 

Олександрівна 

Політична 

економія 

Викладач 0,1 Чернігівський державний 
технологічний університет,  

2002 р., 
напрям підготовки – «Економіка і 

підприємництво»; 
кваліфікація – бакалавр економіки 

і підприємництва 
 

Чернігівський державний 

технологічний університет,  
2003 р.,  

спеціальність – фінанси; 
кваліфікація – економіст 

 
Класичний приватний університет,  

2016 р.,  

Доктор 
економічних 

наук, за 
спеціальністю 

08.00.03 
«Економіка та 
управлінням 

національним 
господарство», 

тема 
дисертації: 
«Кластерна 
концепція 

державного 
регулювання 

розвитку 

18 років  
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науковий ступінь – доктор 

економічних наук 

 
Чернігівський національний 
технологічний університет,  

2017 р.,  
спеціальність – 8.18010017 

Економіка довкілля і природних 
ресурсів; 

кваліфікація – магістр з економіки 
довкілля і природних ресурсів 

 
Чернігівський національний 
технологічний університет,  

2019 р.,  
вчене звання – професор кафедри 

теоретичної та прикладної 
економіки 

транспортної 
галузі: теорія, 

методологія і 
практика»,  

ДД №006037, 
від 13 грудня 

2016 року 
 

Професор 

кафедри 
теоретичної та 

прикладної 
економіки,  

АП №000848  
від 05 березня 

2019 р.,  

Чернігівський 
національний 
технологічний 

університет 

60.  СЕЛЕЦЬКИЙ 

Олексій 

Вікторович 

Трудове право Викладач 0,09 Чернігівський державний інститут 

права, соціальних технологій та 

праці, 2008 р.,  

спеціальність – правознавство; 

кваліфікація - юрист 

 

Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ 

МВС України, 2015 р.,  

науковий ступінь – кандидат 

юридичних наук 

Кандидат 

юридичних 

наук, 12.00.05 – 

трудове право; 

право 

соціального 

забезпечення 

«Дипломати-

чні працівни-

ки як спеціа-

льні суб’єкти 

трудового 

права» 

 

13 років Чернігівський інститут імені 

Героїв Крут ПрАТ «ВНЗ 

«МАУП» 

Довідка про підвищення 

кваліфікації (стажування) від 

30.12.2020 № 141, 180 годин (6 

кре-дитів) 
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Диплом канд. 

юрид. наук ДК 

№ 032618 від 

15.12.2015 р. 

 

доцент кафе-

дри трудово-го 

права, ад-

міністратив-

ного права та 

процесу, ате-

стат доцента 

АД № 001457 

від 23.10.2018 

р. 

61.  БРОВІНА 

Вікторія 

Сергіївна 

Фізична 

культура 

Фізичне 

виховання  

Викладач 0,58 Чернігівський державний 

педагогічний інститут ім. 

Т.Г.Шевченка, 1990 р.,  

спеціальність – вчитель фізичної 

культури; 

кваліфікація – фізичне виховання 

 13 років  

62.  ЦАРЬОВА 

Дарина 

Олександрівна 

Іноземна мова Викладач 0,27 Національний університет 

«Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, 2021 р., 

спеціальність – середня освіта 

(українська мова та література); 

кваліфікація - вчитель  

 

Навчається в Національному 

університеті "Чернігівський 

колегіум" імені Т.Г. Шевченка, 

філологічний факультет; 

Спеціальність – 014.021 Середня 
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освіта ( Англійська мова, 

література);  

З 01.09.2021 р. по 31.12.2022 р. 

 

 

63.  МОЛИБОГА 

Микола 

Михайлович 

Безпека 

життєдіяльності 

та основи 

охорони праці  

Викладач  0,2 Чернігівський національний 

педагогічний університет 

 ім. Т.Г.Шевченка, 2011 р., 

спеціальність - педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Трудове навчання та основи 

інформатики; 

 кваліфікація -  вчитель трудового 

навчання, основ інформатики, 

автосправи, креслення і безпеки 

життєдіяльності 

ІІ 

категорія 

(2017 р.) 

10 років  Чернігівський національний 

технологічний університет, 

свідоцтво про стажування 2С 

05460798/000100-19 на кафедрі 

промислового та цивільного 

будівництва Навчально-

наукового інституту будівництва 

з предметів 

«Безпека життєдіяльності», 

«Креслення» з 14 листопада 2019 

року до 14 грудня 2019 року 

 

Чернігівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти ім. К.Д. Ушинського 

Свідоцтво 25 ПК 

02139222/002295/20 

від  10.06.2020 р. 

 

Чернігівський обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти ім. К.Д. Ушинського 

Свідоцтво 25 ПК 

02139222/000052/21 

від  22.01.2021 р. 

 

Сертифікат 

№ 80033/2021 
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від 27.04.2021 р. 

Ліги  наставників VІІІ  

Всеукраїнського бізнес-турніру 

«Стратегія фірми – 2021», 60 год. 

 


