
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний 

процес освітньо-професійної програми «Галузеве машинобудування» зі 

спеціальності 133 Галузеве машинобудування 
 

Найменування Прізвище, ім’я Найменування Найменування закладу, який Категорія, педагогічне Відомості про підвищення Примітки 

навчальної та посади (для осіб, що закінчив педагогічний працівник звання (в разі наявності кваліфікації педагогічного  

дисципліни по батькові працюють за (рік закінчення, спеціальність, науковий ступінь, шифр і працівника (найменування  

 педагогічного сумісництвом, - кваліфікація згідно з найменування наукової закладу, вид документа, тема,  
 працівника місце основної документом про вищу освіту)* спеціальності, тема дата видачі, кількість  

  роботи,  дисертації (серія, номер, навчальних кредитів (годин)  

  найменування  дата, ким виданий диплом),   

  посади)  вчене звання, за якою   

    кафедрою (спеціальністю)   

    присвоєно (серія, номер,   

    дата, ким виданий атестат)   

1 Історія України Домальчук 

Сергій 
Васильович 

Викладач Волинський державний 

університет імені Лесі Українки, 
2005р., спеціальність «Історія», 

кваліфікація історик, викладач 

історії 

Викладач вищої 

кваліфікаційної категорії 

Edera, онлайн-курс «Право 

людини в освітньому 
просторі», сертифікат від 

28.02.2021р., 10год.; 

онлайн-курс «Про 
дистанційний та змішаний 

формати навчання», 

сертифікат від 27.02.2020р., 
30год.; 

Prometheus, онлайн-курс 

«Освітні інструменти 

критичного мислення», 
сертифікат від 20.02.2020р., 

60год. 

Луцький національний 
технічний університет, 

свідоцтво СПВ 05477296/000 

143-19 від 26.12.2019р. 

 

Основи 

філософських 
знань 

2 Українська мова 
(за професійним 

спрямуванням) 

Пилипчук Раїса 
 Іванівна 

Викладач Луцький  державний 
педагогічний інститут імені Лесі 

Українки, 1972р., спеціальність 

«Українська мова і література», 
кваліфікація  вчитель української 

мови і літератури 

Викладач вищої 
кваліфікаційної категорії, 

старший викладач 

«На Урок», вебінар «Творчі 
методи трансформації та 

подолання конфліктів», 

свідоцтво №В218-788995 від 
26.02.2020р., 2год.; 

інтернет-конференція 

«Безпека в інтернеті»,  

 

Культурологія 



      свідоцтво № К25-788995 від 
20.02.2020р., 15год.; 

інтернет-конференція 

«Ключові тенденції шкільної 
освіти 2019/2020», свідоцтво 

№23-788995 від 20.02.2020р. 

 

      
      
      

3 Іноземна мова 

(за профес. сп.) 

 

 

 

Смоляк Ганна 

Василівна 

Викладач 

 

 

 

 

Східноєвропейський 

національний університет імені 

Лесі Українки, 2013р., 
спеціальність «Мова і література 

(англійська)», кваліфікація 

магістр філології, викладач 

англійської мови та літератури і 
німецької мови. 

Викладач  

І кваліфікаційної категорії  

British Council 

«EXAM STRATEGIES FROM 

A TO Z», 14.03.2021р.; 

European Academy of Science 
and Research (Hamburg) 

On Being a Scientist Course 

16 грудня 2021 р. 

сертифікат № XI-12-

190293846-20; 

Волинський інститут  

післядипломної педагогічної  

освіти, Кафедра теорії та  
методики викладання 

шкільних предметів, 

свідоцтво  

№ АС 02139699/03846-1-19 
на тему «Використання 

проектної методики на 

заняттях з іноземної мови як 

один із шляхів формування 
комунікативної 

компетентності студента» від  

06.12.2019 р.; 

EdEra, сертифікат онлайн-

курсів на тему «Про 
дистанційний та змішаний 

формати навчання»  

для педагогів та керівників  

закладів ПТО  

від 27.09.2020 р.; 

НАДС. Дія. Міністерство  

цифрової трансформації  
України, сертифікат на тему  

«Цифрові навички для 

вчителів» від 29.11.2021 р.; 

ROMETHEUS, сертифікат  

 



онлайн-курсів на тему  

«Інформаційна гігієна. Як  

розпізнати брехню в  

соцмережах, в інтернеті та на  
телебаченні» від 19.04.2022 р. 

4 Фізичне 

виховання 

Хомич Богдан 

Григорович 

Викладач Східноєвропейський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки, 2016 р. 

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 

№GTAU7WCE000073 на тему 

«Інклюзія та дистанційне 
навчання» від 

09.03.2021 р. 

 

5 Основи 

правознавства 

 

Політологія 

Мельник Роман 

Миколайович 

Викладач Волинський національний 

університет імені Лесі Українки, 

2008,  спеціальність 
«Політологія», кваліфікація 

магістр політології 

Викладач  

І кваліфікаційної категорії 

ВСП «Львівський навчально-

науковий центр професійної  

освіти», свідоцтво 12СПВ  
№000288-18, від 27.06.2018 р.;  

СНУ ім. Лесі Українки, 

сертифікат №АС 010-22 на 
тему «Інноваційні технології в 

Новій українській школі» від 

16.06.2020 р.;  

СНУ ім. Лесі Українки, 
сертифікат №АС 028-05 на 

тему «Організація 

інклюзивного навчання у 
закладах освіти» від  

13.10.2020 р.;  

PROMETHEUS, сертифікат  
онлайн-курсів на тему 

«Освітні інструменти 

критичного мислення» від 

31.01.2021 р.;  
PROMETHEUS, сертифікат  

 



онлайн-курсів на тему  
«Протидія та попередження  

булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» від 
21.02.2021 р.;  

PROMETHEUS, сертифікат  

онлайн-курсів на тему  

«Підвищення кваліфікації  
педагогічних працівників: 

нові вимоги і можливості» від  

08.03.2022 р.;  
PROMETHEUS, сертифікат  

онлайн-курсів на тему  

«Академічна доброчесність:  
онлайн-курс для викладачів» 

від 09.03.2022 р.;  

PROMETHEUS, сертифікат  

онлайн-курсів на тему «Жінки 
та чоловіки: гендер для всіх» 

від 20.03.2022 

6 Вища 

математика 

Кузьмич 

Тамара 
Петрівна 

Викладач Волинський державний 

університет ім. Лесі 
Українки,1994р; 

спеціальність «Математика», 

кваліфікація вчитель математики 

та інформатики 

Викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, 
методист 

- Стажування на кафедрі 

професійної освіти та 
комп'ютерних технологій 

Луцького НТУ - 150 год, 

 2020 р.;     

- вебінар на базі Вінницького 

інституту ЗВО «Відкритий 
міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» 

на тему: «Інклюзивне 
навчання та дистанційна 

освіта» - 9 год., 2020 р.; 

- віртуальний дискусійний 

майданчик «Сучасні тренди 
створення електронного 

освітнього контенту: 

практичний аспект. Досвід 

роботи Науково-методичного 
центру ВФПО» - 3 год., 

2021р.; 

- Всеосвіта: Вебінар на тему: 

«Урізноманітнюємо освітній 
процес за допомогою 

 



розробок. Відповідально 
використовуємо методичні 

розробки у освітньому 

процесі» - 2 год., 2021р.; 

- Вебінар на тему: 
«Конструктор уроків, 

схвалений грифом МОН. 

Сучасний та якісний 
інструмент для навчання» - 2 

год, 2021р.; 

- Прометеус: Он-лайн курс: 

«Критичне мислення для 
освітян» - 30 год, 2021р. 

- НАДС: Базовий курс 

«Цифрові навички для 

вчителів» - 3 год, 2021 р. 

7 Основи екології Бущук Віра 

Яківна 

Викладач Волинський державний 

університет ім. Лесі 

Українки,1994р.; 

спеціальність «Географія і 

біологія», кваліфікація вчитель 

географії і біології 

Викладач вищої 

кваліфікаційної  категорії, 
старший викладач 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 
«Медіаграмотність для 

освітян» від 03.04.2020 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 
онлайн-курсів № QG744721 на 

тему «Траєкторія розвитку 

сучасного педагога» від 
21.08.2020 р.;  

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Коронавірусна інфекція: 
факти проти паніки» від 

03.09.2020 р.;  

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 
«Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» від 

09.09.2020 р.;  

EdEra, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Про 

дистанційний та змішаний 

формати навчання» для 
педагогів та керівників шкіл 

від 05.10.2020 р.;  

ВНУ ім. Л.Українки, 

 



сертифікат № АС 059-06 на 
тему «Освітні педагогічні 

науки» від 19.03.2021 р.;  

ГО «Українська асоціація 

екологічної психологічної 
допомоги», сертифікат 

Всеукраїнської онлайн-

конференції № 053/29-05-К на 
тему «Паростки майбутнього 

у парадоксах буденності» від 

29.05.2021 р.;  

EdEra, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Автостопом 

по біології» від 30.05.2021 р.; 

EdEra, сертифікат онлайн-

курсів на тему «Школа для 
всіх» від 29.10.2021 р.;  

НАДС. Дія. Міністерство 

цифрової трансформації 

України, сертифікат на тему 
«Цифрові навички для 

вчителів» від 05.12.2021 р.; 

EdEra, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Оцінювання 

без знецінювання»  

від 26.01.2022 р.;  

ТОВ «На Урок», свідоцтво № 

В661-320546 на тему 
«Інтерактивна взаємодія на 

синхронному дистанційному 

уроці за допомогою сервісу 
Mentimeter» від 27.04.2022 р. 

8 Комп’ютери та 

комп’ютерні 

технології 

 

Комп’ютерна 
графіка 

 

Основи САПР 

 

Інформаційні 

бази даних в 

Михалик 

Лариса 

Василівна 

Викладач Луцький національний 

технічний університет, 2010р; 

спеціальність «Професійне 

навчання. Комп’ютерні 

технології в управлінні та 
навчанні». 

Спеціаліст з комп’ютерних 

технологій в управлінні та 

навчанні 

Викладач ІІ кваліфікаційної 

категорії 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн -курсів № PV297429 

на тему «Майстер -клас зі 

створення леп буку. Від ідеї 
до реалізації»  

від 22.12.2020 р.;  

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн -курсів № SV556816 

на тему «Психічне здоров'я 
педагога у сучасних умовах: 

від теорії до практики» від 

 



інженерії 25.12.2020 р.;  

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 
онлайн -курсів № JR58117 на 

тему «Організація корекційно 

-розвиткової роботи з дітьми з 
тяжкими порушеннями 

мовлення в умовах 

інклюзивного середовища» 
від 09.01.2021 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Дезінформація: види, 
інструменти та способи 

захисту» від 24.10.2021 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 
онлайн-курсів на тему 

«Академічна доброчесність: 

онлайн-курс для викладачів» 
від 25.10.2021 р.;  

EdEra, сертифікат онлайн-

курсів на тему «Школа для 

всіх» від 29.10.2021 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 
онлайн-курсів на тему 

«Конструктор тестів, 

схвалений МОН. Надійний 
інструмент для перевірки 

знань» від 03.11.2021 р.; Дія. 

Міністерство цифрової 
трансформації України, 

сертифікат на тему 

«Цифрограм для вчителів» від 

29.11.2021р. 

9 Основи нарисної 
геометрії та 

інженерна 

графіка 

 
Технічна 

механіка 

 

Матеріалознавс-

тво і ТКМ 

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 

навчальнонауковий центр 
професійної освіти», 

свідоцтво 12СПВ 

№000267-18 на тему 

«Впровадження 

інтерактивних методів 

 



Будова 

автомобіля 
 

Особливості 

будови 

автомобілів 
іноземного 

 

Основи будови 

та експлуатація 

легкового 
автомобіля 

навчання на уроках 

спецдисциплін» від 
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. 



10 Взаємозамін-

ність, 
стандартизація і 

технічні вимірю-

вання 

Деміх Іван 

Васильович 

Викладач Харківський національний 

технічний університет с/г ім. П. 
Василенка, 2013р., 

спеціальність 

«Механізація сільського 

господарства», кваліфікація 
інженер-механік 

Викладач I кваліфікаційної 

категорії 

ВСП «Львівський 

навчальнонауковий центр 
професійної  

освіти», свідоцтво 12СПВ  

№000266-18 на тему  

«Застосування засобів  

інформаційних технологій у  

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. 

 

11 Будова і 

експлуатація 

обладнання 
 

Основи 

промислової 

санітарії 

 

Технологія 
виготовлення 

типових деталей 

харчових машин 

 

Технологія 
переробки 

продукції 

тваринництва 

 

Корець Лідія 

Іванівна 

Викладач Національний аграрний 

університету, 1999 р. 

спеціальність «Зооінженерія»,  

кваліфікація зооінженер 

 
Національний аграрний 

університет, 2005 р.  

спеціальність «Якість, 

стандартизація та 

сертифікація»,  
кваліфікація магістр з якості, 

стандартизація та 

сертифікації 
 

Кандидат 

технічних наук, 

викладач вищої категорії, 

старший викладач 

Національний педагогічний 

університет імені М. П. 

Драгоманова ВСП 

«Львівський навчально-
науковий центр 

професійної освіти», 

свідоцтво № 12 СПВ 02125295 

на тему 

«Виростання інтегрованих 

методів навчання на уроках 
предмета «Устаткування 

підприємств харчування» від 

27.06.2018 р.;  

ЛНТУ, свідоцтво № СПВ 

054774296/000073-19 на тему 

«Використання інтерактивних 

методів навчання при 

викладанні спецдисциплін» 

 



Системи 

управління 
якістю та 

стандартизація 

від 28.03.2019 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 
онлайн-курсів № MW79541 

на тему «Використання 

онлайнтестів для організації 

дистанційного навчання в 

умовах карантину» від 

30.03.2020 р.; 

«PROFI CLUB, сертифікат 
онлайн-курсів №204-9 на 

тему «Санітарні та гігієнічні 

вимоги на підприємствах 

громадського харчування» від 
02.04.2021 р.; 

Асоціація кулінарів України, 

сертифікат учасника 

майстеркласів серії МІ № 099 
від 22.05.2021 р.; 

ТОВ «На Урок», сертифікат 

онлайн-курсів № К57-

1592453 на тему «Навчальний 

рік 2021- 2022: нові 
можливості для 

навчання» від 19.08.2021 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників: 

нові вимоги і можливості» 

 від 15.04.2022 р. 

12 Процеси і 
апарати галузі 

Кравченко 
Тетяна 

Феодосіївна 

Голова циклової 
методичної комісії 

педпрацівників 

харчового 
виробництва, 

викладач 

Полтавський кооперативний 
інститут, 1989 р. 

спеціальність «Технологія і 

організація громадського 

харчування», 

кваліфікація інженер-технолог 

Викладач вищої 
кваліфікаційної  категорії, 

старший викладач 

ВСП «Львівський навчально 
-науковий центр професійної  

освіти», свідоцтво № 12СПК  

000271-18 на тему  

«Застосування засобів  

інформаційних технологій у  

процесі вивчення  

спецдисциплін» від  

27.06.2018 р. 

Луцький національний  

технічний університет, 
свідоцтво № 18СПВ№ 000054 

 



на тему «Самостійна робота 
як одна із складових 

освітнього процесу у коледжі» 

від грудня 2018 р.; 

«ВСЕОСВІТА» сертифікат  

онлайн-курсів № CY554645 
на тему «Онлайн-тестування 

як форма контролю та 

підвищення якості знань» 

 від 21.03.2020 р.; 
PROMETHEUS, сертифікат  

онлайн-курсів на тему  

«Протидія та попередження  

булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» від 

03.04.2020 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат  
онлайн-курсів на тему  

«Медіаграмотність для 

освітян» від 03.04.2020 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів № EH912606 

на тему «Онлайн-тести від  

«Всеосвіти» - альтернативний  
інструмент для організації  

навчання» від 21.04.2020 р.; 

«ВСЕСВІТА», сертифікат  

онлайн-марафону  

№ RV076477 на тему 

«Траєкторія розвитку 
сучасного педагога» від 

21.08.2020 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат  

Всеукраїнської науково-

практичної онлайн-
конференції № VN751137 на 

тему «Очікування та 

перспективи освітнього 

процесу у 2020/2021  
навчальному році» від 

01.09.2020 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів № DF594545 



на тему «Ефективна та зручна  

організація дистанційного  
навчання за допомогою  

інноваційних тестів» від  

16.01.2021 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів № LE823788 на 

тему «Толерантна освіта –

запорука здорового 
суспільства» 

від 07.03.2021 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат  

онлайн-курсів № DІ344474 на  

тему «CultFood: як змінити  

харчування у школі» від  

03.06.2021 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів №РК358768 на  
тему «Конструктор тестів  

схвалений грифом МОН.  

Надійний інструмент для  

перевірки знань» від  

03.11.2021 р.; 

«ВСЕСОВІТА», сертифікат  

онлайн-курсів № NK540523 

на тему «Авторське право для  

педагогів. Як створювати  
методичні матеріали чесно» 

від 09.02.2022 р.;  

PROMETHEUS сертифікат  

онлайн-курсів на тему  

«Підвищення кваліфікації  

педагогічних працівників: 
нові вимоги і можливості» від  

15.04.2022 р. 

13 Санітарно-

технічні устрої 

Оласюк 

Валентина 

Сергіївна 

Викладач Луцький національний 

технічний університет, 2009р. 

спеціальність «Промислове і 

цивільне будівництво», 

кваліфікація спеціаліст 
будівництва 

Викладач ІІ 

кваліфікаційної категорії, 

 

Національний педагогічний  

університет імені М.П.  

Драгоманова ВСП 

«Львівський  

навчально-науковий центр  

професійної освіти», 
свідоцтво №000272-18 на тему 

 



«Дискусія як засіб мотивації 
навчальної діяльності» від 

27.06.2018 р;.  

«ВСЕОСВІТА», сертифікат  

онлайн-курсів № QF308529 

на тему «Онлайн-інструменти 
длястворення навчальних 

відео та скринкастів» від 

29.04.2020 р.; 

EdEra, сертифікат онлайн-
курсів на тему «Про 

дистанційний та  

змішаний формати навчання»  

для педагогів та керівників  

закладів ПТО від 
20.12.2020р.;. 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат  

онлайн-курсів № SW 734115 

на тему «Формування 

основних категорій та видів 
проєктування викладачем 

дидактичної системи  

закладу фахової передвищої  

освіти в контексті 

трансформації освітнього 
законодавства» від  

17.02.2021 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат  

онлайн-курсів № OV868738 

на тему «Організація роботи з  

дітьми з особливими 
освітніми потребами у 

закладах освіти» 

від 10.03.2021 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат  

онлайн-курсів № BW186611 

на тему «Особливості 
адаптації та модифікації 

освітнього процесу  

в контексті інклюзивного  

навчання» від 27.10.2021 р.; 

ДІЯ. НАДС. Базовий курс  

сертифікат на тему «Цифрові  



навички для вчителів» від  

01.12.2021 р.; 

ТЗОВ МЦФЕР-Україна, 

сертифікат на тему 
«Підвищення кваліфікації: як 

планувати та визнавати», від 

08.12.2021 р.;  

Регіональний навчально-
практичний центр КНАУФ на  

базі Луцького ВПУ, 

сертифікат № 2426 на тему 

«Зведення каркасної будівлі із 
панелей ЛСТК з 

використанням  

комплексних систем КНАУФ.  

Монтаж перегородки з  

Аквапанелі» від 03.02.2022 р. 

14 Електротехніка і 
електрооблад-

нання 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Баховська 
Марія 

Василівна 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Викладач 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луцький державний 
педагогічний інститут ім. Лесі 

Українки, 1983 р.; 

Спеціальність «Фізика і 

математика», 

кваліфікація вчитель фізики і 
математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, 
педагогічне звання 

старший викладач 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат  

онлайн-курсів № NU 183946 
на тему «Математика у стилі  

Startup» від 13.02.2020 р.; 

ТОВ «На Урок», свідоцтво  

№ К39-883177 на тему  

«Професійний розвиток 

вчителів математики: ідеї та 
методики викладання» від 

29.10.2020 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат  

онлайн-курсів на тему  

«Критичне мислення для  

освітян» від 09.11.2020 р.; 

ГО «ІППО», сертифікат 

Всеукраїнської наукової  

конференції № 
53196092274277  

на тему «Професійний 

розвиток вчителів ідеї та 

методики викладання» від 
27.09.2021 р.;  

PROMETHEUS, сертифікат  

онлайн-курсів на тему  

«Академічна доброчесність:  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

онлайн-курс для викладачів» 

від 24.10.2021 р.;  
ЕdEra, сертифікат онлайн-

курсів на тему «Школа для 

всіх» від 28.10.2021 р.; 

ЛНТУ, стажування на кафедрі 
фізики та вищої математики, 

свідоцтво СП  

№ 05477296/000248-21 на 

тему «Використання 
інноваційних 

технологій при викладанні  

дисциплін фізико-

математичного циклу» від  

31.12.2021 р.;  

ТОВ «На Урок», свідоцтво№ 

В622-883177 на тему  
«Викладання предметів 

фізико-математичного циклу в 

закладах професійно-

технічної та фахової  
передвищої освіти» від  

19.01.2022 р. 

15 Охорона праці 

 

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 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» від 

28.11.2019 р.; 
Луцький національний 

технічний університет, 

сертифікат про підвищення 

кваліфікації № 206 на тему 

«Метрологія і стандартизація, 

технологія і організація РБР» 

від 11.03.2020 р.; 

Державне підприємство 

«Волинський 
експертнотехнічний центр 

Держпраці»,свідоцтво № 

421/ОП на тему 

«Навчання та перевірка знань 

 



з ОП» від 07.08.2020 р.; 

«ВСЕОСВІТА» сертифікат 
онлайн-курсів № ND 590884 

на тему «Підвищення рівня 

цифрової грамотності 

педагогічних працівників. 

Можливості платформи 

«Всеосвіта» для 

дистанційного навчання від 
27.11.2020 р.; 

«ВСЕОСВІТА» сертифікат 

онлайн-курсів № RM 580504 

на тему «Технології створення 
та виготовлення методичних 

розробок. Ідеї, реалізація, 

собівартість»  

від 27.11.2020 р.; 

ГО «Соціальна перспектива», 

сертифікат онлайн-курсів 
№2SMRP8-CE000276 на тему 

«Інклюзія та дистанційне 

навчання» від 22.02.2021 р.; 

Всеукраїнська науково-

практична інтернет-
конференція до Дня охорони 

праці: "Сучасна парадигма 

освіти з охорони праці" на 

тему "Перспективи 
розвитку викладання 

дисципліни "Охорона праці" у 

ВНЗ", сертифікат 04-03/102 

від 27.04.2021 р.; 
ДІЯ. Міністерство цифрової 

трансформації України, 

сертифікат онлайн-курсів на 

тему «Цифрограм для 

вчителів» від 29.11.2021 р. 

16 Економіка, 

організація і 
планування 

 

Економічна 

Бусько Ольга 

Андріївна 

Завідувач відділення 

по підготовці 
молодших 

спеціалістів, 

викладач 

Луцький національний  

технічний університет, 2012 р. 

спеціальність «Фінанси і 
кредит»,  

кваліфікація магістр з фінансів і  

Викладач 

 ІІ кваліфікаційної  

категорії 

ВСП «Львівський навчально-

науковий центр професійної  

освіти», свідоцтво № 12СПК  
000274-18 на тему  

«Застосування ігрової 

 



теорія 

 
Основи 

підприємницької 

і управлінської 

діяльності 

кредиту 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. 

17 Автоматизація 

виробництва 

 

Технологія 

переробки 
сільськогоспо-

дарської 

продукції 

 

Енергоощадні 
технології 

Муха Наталія 

Василівна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

 

Викладач 

Луцький національний 

технічний університет, 2011р. 

спеціальність «Обладнання 

переробних харчових 
виробництв», кваліфікація 

інженер-механік 

Викладач  

спеціаліст 

Луцький національний  

технічний університет, 

свідоцтво № 000334 від 

27.06.2018 р.; 

ВСП «Львівський навчально-
науковий центр професійної  

освіти», свідоцтво № СПВ № 

05477296/00072-19 від  

28.03.2019 р.; 

Луцький національний  

технічний університет, 
свідоцтво СПВ № 

05477296/000072-19 на  

тему Індивідуальний підхід 

на уроках виробничого 
навчання» від 28.03.2019 р.; 

Львівський навчально-

науковий центр професійної 

освіти, свідоцтво № 000365-20 

на тему «Інноваційно-освітні 
технології у професійній 

підготовці фахівців» від 

29.09.2020 р.; 

Луцький кооперативний 
коледж Львівського 

 



торговельно-економічного 
університету,  

свідоцтво № 3631 від  

16.06.2021 р. 

18 Технологічні 

основи 
машинобудуван-

ня 

 

Історія 

інженерної 
діяльності 

 

Хомич 

Анатолій 

Васильович 

Директор 

 

Викладач 

 

 

Житомирський 

державний 

сільськогосподарський 

інститут, 1994 р., спеціальність 

«Механізація сільського 
господарства», кваліфікація 

інженер-механік  

Кандидат 

технічних наук,  

викладач вищої категорії, 

викладач-методист 

ВСП «Львівський навчально-

науковий центр професійної 
освіти, свідоцтво 12СПВ 

№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 допомогоюсередовища 

Classtime» від 24.08.2020 р. 

 

19 Ремонт, монтаж, 
наладка 

обладнання 

 

Пігулко Жанна 
Максимівна 

 

 

Викладач Луцький національний 
технічний університет,  

2010 рік, спеціальність 

«Обладнання переробних та 

Викладач ІІ  кваліфікаційної 
категорії 

- Луцький національний 
технічний університет по темі 

«Використання інноваційних 

технологій при підготовці 

 



Обладнання та 

транспорт 
механообробних 

цехів 

 

Основи 
первинної 

обробки 

рослинництва 

 

 

 

 
 

харчових виробництв»,  

кваліфікація інженер-механік 

фахівців», сертифікат № 203 
від 11.03.2020 р., 30 годин. 

- Сертифікат онлайн-курсу на 

платформі Prometeus від 

10.03.2021р., на тему 
«Протидія та попередження 

боулінгу (цькування) в 

закладах освіти»,             

 80 годин. 

- Підвищення робітничої 
кваліфікації у Луцькому 

коледжі Львівського 

торговельно-економічного 
університету за професією 

кухар V розряду - 234 год., 

кондитер V розряду –  

219 годин. 

- Сертифікат   Асоціація 
кулінарів України  ІХ 

обласного фестивалю «Заяви 

про себе і свою професію» , 
2018 р. - 26 год. 

       - Вебінар- «CultFood: як 

змінити харчування дітей у 

школі», 2 години,  

03.06.2021 р. 

20 Основи 
теплотехніки і 

гідравліки 

 

Устаткування 

закладів 
готельно-

ресторанного 

господарства 

 

Вступ до 
спеціальності 

(технологія  

галузі) 

 

Інноваційні 
технології 

Корх Альона 
Сергіївна 

 

 

 

 

 

 

Викладач Полтавський кооперативний 
інститут, 1996р., 

спеціальність «Технологія 

громадського харчування», 

кваліфікація інженер-технолог  

Викладач                                   
І кваліфікаційної категорії 

Луцький національний  

технічний університет,  
сертифікат № 204 від  

11.03.2020р. Тема: 

«Формування професійних 

здібностей учнів та студентів, 

як майбутніх фахівців» 
PROMETHEUS, сертифікат  

онлайн-курсів на тему  

«Протидія та попередження  

булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» від 

11.03.2021 р.;  
«ВСЕОСВІТА», сертифікат  

онлайн-курсів № DJ269813 на  

тему «CultFood: як змінити  

харчування у школі» від  

 



продуктів 
харчування 

06.06.2021 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат  

онлайн-курсів на тему  

«Підвищення кваліфікації  
педагогічних працівників: 

нові вимоги і можливості» від  

06.04.2022 р. 

21 Соціологія Мацерук 

Світлана 
Сергіївна 

Викладач 

 

 

 

Волинський національний 

університет імені Лесі Українки, 
1999р.,  спеціальність «Історія», 

кваліфікація історик,  викладач 

історії 

Викладач вищої 

кваліфікаційної категорії 

EdEra, сертифікат онлайн -

курсів на тему «Про 
дистанційний та змішаний 

формати навчання» для 

педагогів та керівників шкіл 

від 20.12.2020 р.; КІП П О , 
сертифікат онлайн - курсів 

№44250763652 64 на тему 

«Візуалізація уроків. Освітні 
сервіси для педагогів» від 

27.11.2021 р.; КІП ПО 

сертифікат онлайн - курсів 

№4425076365269 на тему 
«Навички критичного 

сприйняття онлайн контенту 

на уроці » від 27.11.2021 р.; 
PROMETHEUS сертифікат 

онлайн -курсів на тему 

«Захист прав людей з 
інвалідністю» від 03.12.2021 

р.; ГО «ІППО» сертифікат 

онлайнкурсів № 

4325777957294 на тему 
«Формування та 

впровадження інноваційних 

педагогічних технологій» від 
04.12.2021 р.; ГО «РУХ 

Освіта», сертифікат № 

1432318373349 на тему 

«Реалізація НУШ в умовах 
сьогодення» від 19.02.2022 р. 

 

22 Фізика Люсік Вадим Викладач Волинський національний 

університет ім. Лесі Українки, 

2012 р.; 

Спеціальність «Фізика», 
кваліфікація вчитель фізики та 

Викладач І кваліфікаційної 

категорії 

EdEra, сертифікат онлайн-

курсів від 05.10.2020 р.; 

EdEra, сертифікат онлайн-
курсів від 12.04.2020 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

 



інформатики онлайн-курсів від 
20.02.2020р.; ВІППО № 2687 

від 09.11.2021 р.; НАДС. Дія. 

Міністерство цифрової 
трансформації України, 

сертифікат на тему «Цифрові 

навички для вчителів» 

23 Хімія Чорноус Ніна 

Микитівна 

Викладач Київський ордена Леніна 

державний університет ім. Т.Г. 
Шевченка, 1975 р.; 

Спеціальність «Хімія» 

Хімік за спеціалізацією фізична 

хімія полімерів та колоїдів 

Викладач вищої 

кваліфікаційної категорії 

ТОВ «На Урок» свідоцтво 

№В218 -757516 на тему 
«Творчі методи трансформації 

та подолання конфліктів» від 

27.02.2020р. ТОВ «На Урок», 
свідоцтво онлайн -курсів № 

В228 -757516 на тему «STEM, 

емоційний інтелект та гра -
навчання» від 27.02.2020 р.; 

PROMETHEUS , сертифікат 

онлайн -курсів на тему 

«Протидія та попередження 
булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» від 

02.03.2020 р.; PROMETHEUS, 
сертифікат онлайн-курсів на 

тему «Побутові відходи – дій 

зараз!» від 03.03.2020р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 
онлайн-курсів на тему 

«Академічна доброчесність: 

онлайн-курс для викладачів» 
від 07.11.2021 р. 

 

24 Українознавство Літвінчук Надія 

Петрівна 

Викладач Луцький  державний 

педагогічний інститут імені Лесі 

Українки, 1982р., 

спеціальність «Російська мова і 
література», кваліфікація вчитель 

російської мови і літератури 

Викладач вищої 

кваліфікаційної категорії, 

старший викладач 

ЛНТУ, свідоцтво 

№СПВ05477296/000172-20 на 

тему «Застосування засобів 

інноваційних технологій у 

процесі вивчення зарубіжної 

літератури» від 18.04.2020 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в 
закладах освіти» від 

16.01.2021 р.; 

 



PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Критичне мислення для 

освітян» від 05.10.2021 р. 

25 Психологія Бас Альона 

Вікторівна 

Викладач Рівненський державний 

гуманітарний університет,  

2017 р., спеціальність 
«Психологія», кваліфікація 

«Психолог» 

   

26 Правила 

дорожнього руху 

 

Правила 

безпеки 
дорожнього руху 

 

Основи 

керування 
автомобілем і 

БДР 

Хвесик Віктор 

Олександрович 

Заступник 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 

навчальнонауковий центр 

професійної освіти», 
свідоцтво 12СПВ № 

000296-18 на тему «Розвиток 

технічного мислення на 

уроках спецдисциплін» від 

27.06.2018 р.; 

ГО «Фонд підтримки 
інформаційного 

 забезпеченнякурсів 

№1055088-984 на тему 

«Педагог на часі змін. 

Інструменти вчителя 2021» 

від 29.08.2020 р.; 

ГО «Фонд підтримки 
інформаційного забезпечення 

студентів» сертифікат 

онлайнкурсів №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. 

 

Директор коледжу                                                                                  А. В. Хомич 

 

 


