
ВІДОМІСТЬ 

Про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 

274 Автомобільний транспорт 

на рівні фахової передвищої освіти 

 

 

№ 

п\п 

Найменування 

навчальної дисципліни 

Прізвище, імя, по 

батькові 

педагогічного 

працівника 

Найменування 

посади 

Найменування закладу, 

який закінчив 

педагогічний 

працівник 

Категорія, 

педагогічне звання 

Відомості про підвищення 

кваліфікації педагогічного 

працівника 

Примітка 

 

1. Історія України та 

культурологія  

 Домальчук Сергій 

Васильович 

 

Викладач 

Волинський державний 

університет ім. 

Л.Українки, 2005 рік, 

спеціальність «Історія», 

кваліфікація історика, 

викладача історії 

Викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії 

Луцький національний 

технічний університет, 

свідоцтво СПВ 

№05477296/000143-19 від 

26.12.2019 р. 

 

Основи філософських 

знань 

 

 

2. 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Пилипчук 

Раїса Іванівна 

 

Викладач 

Луцький державний 

педагогічний інститут ім. 

Л.Українки, 1978 рік, 

спеціальність 

«Українська мова і 

література», кваліфікація 

вчителя української мови 

і літератури 

Викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії 

Старший викладач 

Луцький національний 

технічний університет, 

свідоцтво СПВ 

№05477296/000142-19, від 

26.12.2019 р. 

 

 

 

3. 

Соціологія 

 

Мацерук Світлана 

Сергіївна 

 

Викладач 

Волинський державний 

університет ім. 

Л.Українки, 1999 рік, 

спеціальність «Історія», 

кваліфікація історика, 

викладача історії 

Викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії 

Волинський інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, свідоцтво АС 

№02139699/02951-І-1,  від 

22.09.2017 р. 

 

 

4. 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Смоляк Ганна 

Василівна 

 

 

Викладач 

Східноєвропейський 

національний 

університет ім. 

Л.Українки, 2013 рік, 

спеціальність «Мова і 

література 

(англійська)», 

кваліфікація магістра 

Викладач І 

кваліфікаційної 

категорії 

Волинський інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво АС 

№02139699/03846-І-19, від 

06.12.2019 р. 

 



філології, викладача 

англійської мови та 

літератури і німецької 

мови 

5. Фізичне виховання 

Хомич Богдан 

Григорович 
Викладач 

Східноєвропейський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки, 2016 рік, 

спеціальність «Фізична 

реабілітація», 

кваліфікація Викладач 

фізичного виховання, 

фахівець з фізичної 

реабілітації 

Викладач ІІ 

кваліфікаційної 

категорії 

Національний педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова ВСП 

«Львівський навчально-

науковий центр професійної 

освіти», свідоцтво 

№001174-20 на тему 

«Інноваційно освітні 

технології у загальноосвітній 

підготовці» від 24.12.2020 р; 

ГО «Соціальна перспектива» 

сертифікат №GTAU7W- 

CE000073 на тему «Інклюзія 

та дистанційне навчання» від 

09.03.2021 р. 

 

6. 

Економічна теорія 

 
Мельник Роман 

Миколайович 

 

Викладач 

Волинський 

національний 

університет ім. 

Л.Українки, 2008 рік, 

спеціальність 

«Політологія», 

кваліфікація магістра 

політології 

Викладач І 

кваліфікаційної 

категорії 

ВСП «Львівський 

навчально-науковий центр 

професійної освіти», 

свідоцтво 12СПВ 

№000288-18, від 

27.06.2018 р. 

 

Політологія 

7. Основи правознавства 

Коренчук Тамара 

Юхимівна 

Заступник 

директора з НВР 

викладач 

Луцький державний 

педагогічний інститут 

ім. Л.Українки, 1977 

рік, спеціальність 

«Історії», кваліфікація 

вчитель історії і 

суспільствознавства 

Викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії 

Старший викладач 

Луцький національний 

технічний університет, 

свідоцтво СПВ 

№05477296/000147-19, від 

26.12.2019 р. 

 

8. 
Обчислювальна техніка 

 

Михалик Лариса 

Василівна 
Викладач 

Луцький національний 

технічний університет,                 

2010 рік, спеціальність 

«Професійне навчання. 

Комп’ютерні технології в 

управлінні та навчанні», 

Спеціаліст 

ВСЕОСВІТА, сертифікат 

онлайн-курсів 

№PV297429, від 

22.12.2020 р.; 

PROMETHEUS, 

 



Комп’ютерна графіка 

кваліфікація спеціаліста з 

комп’ютерних 

технологій в управлінні 

та навчанні 

сертифікат онлайн-курсів, 

від 25.10.2021 р. 

9. Безпека життєдіяльності 

Пігулко Наталія 

Захарівна 

 

Викладач 

Рівненський державний 

технічний університет, 

1999 р., спеціальність 

«Технологія 

будівельних 

конструкцій, виробів і 

матеріалів», 

кваліфікація інженер-

будівельник-технолог 

Викладач І 

кваліфікаційної 

категорії 

Луцький національний 

технічний університет, 

сертифікат № 206, від 

11.03.2020 р.; Вінницький 

інститут ЗВО «Відкритий 

міжнародний університет 

розвитку людини 

«Україна», сертифікат 

дистанційного навчання 

№2SMRP8-CE000276, від 

22.02.2021 р. 

 

10. Екологія 

Бущук Віра 

Яківна 

 

Викладач 

Волинський державний 

університет ім. 

Л.Українки, 1994 рік, 

спеціальність 

«Географія і біологія», 

кваліфікація вчителя 

географії і біології 

Викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії 

Старший викладач 

PROMETHEUS, 

сертифікат онлайн-курсів, 

від 09.11.2019 р.; 

PROMETHEUS, 

сертифікат онлайн-курсів, 

від 20.11.2019 р.; 

Волинський національний 

університет ім. 

Л.Українки, сертифікат № 

АС 059-06, від 19.03.2021  

р. 

 

11. 

Технологія 

конструкційних матеріалів  

Оласюк Ярослав 

Віталійович 

Голова циклової 

методичної комісії 

механізаторського 

профілю 

викладач 

Луцький національний 

технічний університет, 

2007 рік, спеціальність 

«Технологія 

машинобудування» 

кваліфікація інженер-

механік 

 

Викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії 

Національний 

педагогічний університет 

ім. М.Драгоманова ВСП 

«Львівський навчально- 

науковий центр 

професійної освіти», 

свідоцтво 12СПВ 

№000267-18 на тему 

«Впровадження 

інтерактивних методів 

навчання на уроках 

спецдисциплін» від 

 

Технічна механіка 

Креслення 

 



27.06.2018 р.; 

Луцький національний 

технічний університет, 

свідоцтво СПВ 

№05477496/000076-19 на 

тему 

«Впровадження 

інтерактивних методів 

навчання на уроках 

спецдисциплін» від 

28.03.2019 р.; 

«ВСЕОСВІТА», 

сертифікат онлайн-курсів 

№ FI810580 на тему 

«Траєкторія розвитку 

сучасного педагога» від 

21.08.2020 р.; 

EdEra, сертифікат онлайн-

курсів на тему «Про 

дистанційний та змішаний 

формати навчання» 

для педагогів та керівників 

закладів ПТО від 

27.09.2020 р.; 

 PROMETHEUS, 

сертифікат онлайн-

курсів на тему 

«Інформаційна гігієна. 

Як розпізнати брехню 

в 

соцмережах, в інтернеті 

та на телебаченні» від 

30.09.2021 р.; 

НАДС. Дія. Міністерство 

цифрової трансформації 

України, сертифікат на 

тему 

«Цифрові навички для 

вчителів» від 29.11.2021 р.; 

PROMETHEUS, 

сертифікат онлайн-курсів 

на тему 

«Підвищення кваліфікації 

педагогічних 



працівників:нові вимоги і 

можливості» від 

18.01.2022 р. 

12. 

Вступ до спеціальності 

 

Бартошик Ігор 

Сергійович 

Інженер З ОП 

викладач 

Національний 

університет біоресурсів 

і природокористування 

України, 2012 р. 

Спеціальність 

«Педагогіка вищої 

школи», кваліфікація 

викладач вищого 

навчального закладу  

 

Викладач II 

кваліфікаційної 

категорії 

Національний педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова ВСП 

«Львівський 

навчально-науковий центр 

професійної освіти», 

свідоцтво №000298-18 від 

27.06.2018 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів № WS475099 

на 

тему «Траєкторія розвитку 

сучасного педагога» від 

21.08.2020 р.; 

EdEra, сертифікат онлайн-

курсів 

на тему «Про дистанційний 

та 

змішаний формати 

навчання» 

для педагогів та керівників 

закладів ПТО від 27.09.2020 

р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Інформаційна гігієна. Як 

розпізнати брехню в 

соцмережах, в інтернеті та 

на 

телебаченні» від 

28.09.2021р.; 

PROMETHEUS, 

сертифікат 
онлайн-курсів на 

тему 

«Критичне мислення для 

освітян» від 29.05.2022 р. 

 

Охорона праці 

Автомобільні двигуни 

Автомобільні перевезення 

13. 

Використання 

експлуатаційних 

матеріалів та економія 

Хомич Анатолій 

Васильович 

Директор ВСП 

ЛТФК Луцького 

НТУ 

Житомирський державний 

сільськогосподарський 

інститут, 1994р. 

спеціальність 

Кандидат 

технічних наук 

ВСП «Львівський 

навчально- науковий центр 

професійної освіти, 

свідоцтво 12СПВ 

 



паливо-енергетичних 

ресурсів 

викладач «Механізація 

сільського 

господарства», 

кваліфікація інженер-

механік 

Спеціаліст вищої 

категорії 

№000286-18 на тему 

«Методика вивчення теми: 

«Розвиток 

сільського господарства в 

Європі та Україні»» від 

27.06.2018 р.; 

ЛНТУ, свідоцтво 

18СПВ000053 на тему 

«Методика вивчення теми: 

Розвиток сільського 

господарства в Європі та 

Україні» від грудня 2018 р.; 

БІНПО, сертифікат онлайн- 

курсів № 04-03/132 на тему 

«Проблеми і перспективи 

розвитку професійної 

компетентності працівників 

системи професійної освіти 

в умовах реформування 

освітньої галузі» від 

27.02.2019 р.; 

ІППО сертифікат онлайн-

курсів 

№89504473671 на тему «Від 

ситуативного інтересу до 

творчого мислення» від 

24.08.2020 р.; 

ІППО, свідоцтво онлайн-

курсів 

№78376943 на тему 

«Методика створення тестів 

та проведення командних 

ігор за допомогою 

середовища Classtime» від 

24.08.2020 р. 

14. 

Автомобілі 

 

Деміх Іван 

Васильович 
викладач 

Харківський національний 

технічний університет с/г 

ім. П. Василенка, 2013р., 

спеціальність 

«Механізація с/г» 

кваліфікація інженер-

механік 

Викладач I 

кваліфікаційної 

категорії 

ВСП «Львівський 

навчально- науковий центр 

професійної освіти», 

свідоцтво 12СПВ 

№000266-18 на тему 

«Застосування засобів 

інформаційних технологій у 

 

Особливості будови та 

ТЕ автомобілів ІВ 

 



ВСТВ 

процесі вивчення предмета 

«Агротехнологія»» від 

27.06.2018 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Інформаційна гігієна. Як 

розпізнати брехню в 

соцмережах, в інтернеті та 

на телебаченні» від 

24.10.2021 р.; 

ЛНТУ, стажування на 

кафедрі аграрної інженерії, 

свідоцтво СП 

№05477296/000286-22 на 

тему 

«Використання 

інноваційних технологій при 

викладанні 

спецдисциплін» від 

12.04.2022 р. 

15. 

 

Система ТО і ремонт 

машин 

 

Гунчик Роман 

Володимирович 
викладач 

Луцький національний 

технічний університет, 

2016р. 

спеціальність 

«Автомобільний 

транспорт» 

кваліфікація інженер-

механік – дослідник 

Викладач II 

кваліфікаційної 

категорії 

ВСП «Львівський 

навчально- науковий центр 

професійної освіти», 

свідоцтво 12СПВ 

№000345-18 на тему 

«Технологія превентивного 

виховання учнів у ПТНЗ» 

від 27.06.2018 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Критичне мислення для 

освітян» від 18.12.2020 р.; 

ЛНТУ, стажування на 

кафедрі аграрної інженерії, 

свідоцтво СП 

05477296/000287-22 на тему 

«Використання 

інноваційних технологій при 

викладанні 

спецдисциплін» від 

12.04.2022 р. 

 

Діагностика автомобіля 

Технічна експлуатація 

легкових автомобілів 

 

Технічна експлуатація  

автомобілів 

Електрообладнання 

автомобілів 

Основи технології ремонту 

 



16. Вища математика 

Кузьмич Тамара 

Петрівна 

Методист 

викладач 

Волинський державний 

університет ім. Лесі 

Українки, 1994 р. 

Спеціальність 

«Математика», 

кваліфікація Вчитель 

математики та 

інформатики 

Викладач Вищої 

кваліфікаційної 

категорії 

ЛНТУ, стажування на 

кафедрі професійної освіти 

та комп'ютерних 

технологій, 

свідоцтво 

№СПВ05477296/000173-20 

на 

тему «Застосування 

інноваційних технологій в 

процесі вивчення 

інформатики» від 18.04.2020 

р.; 

ГО «Соціальна 

перспектива», сертифікат 

онлайн-вебінару на базі 

Вінницького інституту ЗВО 

«Відкритий міжнародний 

університет розвитку 

людини 

«Україна» № Р/н 1/9-589 на 

тему 

«Інклюзивне навчання та 

дистанційна освіта» від 

23.12.2020 р.; 

ТзОВ «МЦФЕР-Україна», 

сертифікат онлайн-курсів 

на 

тему «Підвищення 

кваліфікації: як планувати 

та визнавати результати» 

від 08.12.2021 р.; 

Віртуальний дискусійний 

майданчик «Сучасні тренди 

створення електронного 

освітнього контенту: 

практичний аспект. Досвід 

роботи Науково- 

методичного центру 

ВФПО» , 

сертифікат 2021 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Урізноманітнюємо 

освітній процес за 

 



допомогою розробок. 

Відповідально 

використовуємо методичні 

розробки у освітньому 

процесі від 25.05.2021 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Критичне мислення для 

освітян» від 31.08.2021 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Конструктор уроків, 

схвалений грифом МОН. 

Сучасний та 

якісний інструмент для 

навчання» від 10.11.2021 р.; 

НАДС. Дія. Міністерство 

цифрової трансформації 

України, сертифікат на тему 

«Цифрові навички для 

вчителів» від 29.11.2021 р. 

17. 
Правила безпеки 

дорожнього руху 

Хвесик Віктор 

Олександрович 

Заступни к 

директора з НВР 

викладач 

Луцький національний 

технічний університет, 

2012р., 

спеціальність «Машини та 

обладнання с/г 

виробництва» 

кваліфікація інженер-

механік-дослідник 

 

Викладач I 

кваліфікаційної 

категорії 

ВСП «Львівський 

навчально- науковий 

центр професійної освіти», 

свідоцтво 12СПВ № 

000296-18 на тему 

«Розвиток технічного 

мислення на уроках 

спецдисциплін» від 

27.06.2018 р.; 

ГО «Фонд підтримки 

інформаційного 

забезпечення студентів» 

сертифікат онлайн- курсів 

№1055088-984 на тему 

«Педагог на часі змін. 

Інструменти вчителя 

2021» від 29.08.2020 р.; 

ГО «Фонд підтримки 

інформаційного 

забезпечення студентів» 

сертифікат онлайн- курсів 

№1055088-985 на тему 

«Педагог на часі змін. 

 



Інструменти вчителя 2021» від 

29.08.2020 р.; 

PROMETHEUS, 

сертифікат онлайн-курсів 

на тему 

«Критичне мислення для 

освітян» від 10.12.2020 р.; 

PROMETHEUS, 

сертифікат онлайн-курсів 

на тему 

«Інформаційна гігієна. Як 

розпізнати брехню в 

соцмережах, в інтернеті та 

на телебачення» від 

10.12.2021 р.; НМЦ ПТО 

сертифікат №К0581 на 

тему «Організація 

освітнього процесу з 

використанням 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій» від 22.12.2021 

р.; 

ЛНТУ, стажування на 

кафедрі аграрної інженерії, 

свідоцтво СП 

05477296/000288-22 на 

тему 

«Використання 

інноваційних технологій 

при викладанні 

спецдисциплін» від 

12.04.2022 р. 

18. 
Електротехніка і 

електроніка 

Баховська Марія 

Василівна 

 

Викладач 

Луцький державний 

педагогічний університет, 

1983 рік, спеціальність 

«Фізика і математика», 

кваліфікація вчителя 

фізики і математики 

Викладач вищої 

кваліфікації 

категорії 

Старший викладач 

Волинський інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво АС 

№02139699/03605-І-16, від 

18.11.2016 р. 

 

19. 
Організація та планування 

підприємств 

Колядюк Віктор 

Миколайович 
Викладач 

Луцький державний 

технічний університет, 

2004 р. спеціальність 

«Фінанси» кваліфікація 

Спеціаліст з фінансів 

Викладач 

вищої 

кваліфікаційної 

категорії 

ВСП «Львівський 

навчально- науковий центр 

професійної освіти», 

свідоцтво 12СПВ № 000270-

18 на тему «Умови 

 



подолання конфліктів в 

навчальній групі» від 

17.06.2018 р.; 

Луцький національний 

технічний університет, 

свідоцтво СПВ 

№05477296/000146-19 на 

тему «Інноваційні методи 

навчання як основа 

формування 

пізнавальної активності 

майбутніх менеджерів» від 

26.12.2019 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» від 

17.12.2020 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Медіаграмотність для 

освітян» від 17.12.2020 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Наука про навчання: Що 

має знати кожен вчитель 

(Teachers Cjllege» 

Колумбійський університет, 

США)» від 10.02.2021 р.; 

Дія. Міністерство цифрової 

трансформації України, 

сертифікат на тему 

«Цифрограм для вчителів» 

від 29.11.2021 р. 

20. 
Основи підприємницької і 

управлінської діяльності 

Бусько Ольга 

Андріївна 

Завідувач 

відділенням 

Викладач 

Луцький національний 

технічний університет, 

2012 р. Спеціальність 

«Фінанси і кредит» 

кваліфікація Магістр з 

фінансів і кредиту 

Викладач ІІ 

кваліфікаційної 

категорії 

ВСП «Львівський навчально- 

науковий центр професійної 

освіти», свідоцтво № 12СПК 

000274-18 на тему 

«Застосування ігрової 

діяльності на уроках 

спецдисциплін 

(економіки, основи галузевої 

економіки і підприємництва» 

 



27.06.2018 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» від 

18.04.2021 р.; ЛНТУ, 

стажування на кафедрі 

економіки, свідоцтво № СП 

05477296/000289-22 на тему 

«Використання інноваційних 

технологій при викладанні 

спецдисциплін» від 

12.04.2022 р. 

21. Психологія 

Хитра Ірина 

Олександрівна 
Викладач 

Східноєвропейський 

національний 

університет ім. Лесі 

Українки, 

 2015 р. Спеціальність 

«Психологія», 

кваліфікація Психолог, 

викладач  психології 

Спеціаліст 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Критичне мислення для 

освітян» від 17.04.2020 р.; 

ІППО,сертифікат 

№8000889396 на тему 

«Анкетування, тести та 

квести за допомогою Google 

форм» від 24.08.2020 р.; 

ІППО, сертифікат 

№8000419561 

«Від ситуативного інтересу 

до творчого мислення» від 

24.08.2020 р.; 

НМЦ ПТО, сертифікат 

онлайн- курсів № СП-0289 на 

тему 

«Створення електронного 

кабінету практичного 

психолога (соціального 

педагога) ЗП(ПТ)О засобами 

інструментів Google» від 

20.01.2021 р.; 

ТОВ «На Урок», свідоцтво 

онлайн-курсів № В464-29254 

на тему «Мобінг (цькування) 

у педагогічному колективі: 

ознаки, юридичні аспекти, 

алгоритм 

подолання» від 20.04.2021 р. 

 



 

 


