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№ 

п/п 

Назва дисципліни 

(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

викладача 

Посада; 

для сумісників 

місце основної 

роботи, посада 

Назва закладу,  

який закінчив,  

рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація за дипломом 

Категорія, педагогічне 

звання  

(за наявності – науковий 

ступінь, вчене звання) 

Підвищення кваліфікації  (назва 

організації, де відбувалося підвищення 

кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, 

документ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Основи 

економічної теорії  

 

Історія України 

                  

Соціологія 

Писарська  

Галина 

Владиславівна 

 

 

Викладач Ташкентський державний 

університет, 1981 р.,  

історія, викладач історії і 

суспільствознавства 

 

 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач-методист 

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, 

кафедра філософії, 2015 р., 

стажування, “Роль вузівської лекції 

у навчально-виховному процесі”, 

довідка 

2. Основи 

правознавства 

 

Сердюк  

Людмила 

Миколаївна 

Викладач Київський педагогічний 

інститут імені М.Горького, 

1980 р., історія та 

суспільствознавство, 

методика виховної роботи; 

викладач історії та 

суспільствознавства, 

методист виховної роботи 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач-методист 

Житомирський обласний Інститут 

післядипломної педагогічної освіти, 

кафедра історії України, 2015 р., 

стажування,  “Робота з первинними 

джерелами інформації як засіб 

формування предметної компетенції 

у студентів педагогічного коледжу”, 

посвідчення 
3. Основи 

економічної теорії 

                   

Долінська  

Інна Іванівна 

Викладач Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2008 р.,  

історія,  магістр  історії, 

аспірантура 

Спеціаліст другої 

категорії,  

кандидат історичних 

наук 

Кандидат історичних наук 

4. Основи 

філософських 

знань        

 

Етика та естетика    

Алексєєв  

Андрій  

Олегович 

Викладач Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2003 р. теоретична 

та практична філософія, 

магістр філософії 

 

Спеціаліст першої 

категорії 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, 

кафедра філософії, 2014 р., 

стажування, "Методика підготовки 

та проведення лекційних занять з 

філософії",  посвідчення 

5. Основи 

філософських 

знань         

Самойленко 

Оксана 

Анатоліївна 

Викладач Житомирський державний 

університет імені Івана 

Франка, 2012 р., загальна 

педагогіка та історія 

педагогіки, кандидат 

педагогічних наук 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

кандидат 

педагогічних наук 

Докторантура Житомирського 

державного університету імені Івана 

Франка за спеціальністю 011 Освітні 

педагогічні науки (наказ № 321-К 

(ОС) від 29.09.2017) 



6. Всесвітня історія Долінська  

Зінаїда Іванівна 

Викладач 

 

 

Київський державний 

університет імені 

Т.Г.Шевченка, "Історія", 

історик, викладач історії та 

суспільствознавства, 1982р. 

 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач - методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі" 

2017р.,  стажування, "Використання 

краєзнавчого матеріалу у вивченні 

історії", свідоцтво 

7. Етика та естетика Лисак  

Станіслава 

Борисівна 

Викладач Житомирський державний 

педагогічний інститут  

ім.І. Франка, "Російська мова 

і література", вчитель 

російської  мови та 

літератури, 1974р., 

Вища категорія, 

викладач – методист 

Житомирський державний 

університет ім.І.Франка  

2014 р., стажування,  

"Роль естетичного виховання у 

початковій школі", довідка 

8. Культурологія 

 

Касянчук 

Валентина 

Василівна 

Викладач  Житомирський педагогічний 

інститут ім. І.Я.Франка, 

 1980 р., філологія, вчитель 

російської мови і літератури 

Спеціаліст  вищої 

категорії,  

викладач - методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі 

2015р., курси підвищення 

кваліфікації, «Організація наукової 

діяльності студентів», свідоцтво 
9. Зарубіжна 

література 

Корзун   

Олена  

В'ячеславівна 

Завідувач 

відділення, 

викладач 

Тираспільський державний 

педінститут ім. Т.Г.Шевченка 

"Російська мова та 

література" 

Київський державний 

педагогічний   університет  

ім. Драгоманова,1994р. 

"Психологія. Практична 

психолог в системі освіти". 

Вища категорія, 

викладач - методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і  

торгівлі" 2014р.,  

курси підвищення кваліфікації, 

 "Загальні вимоги та етапи 

конструювання тестової системи 

контролю знань із зарубіжної 

літератури", свідоцтво 

10. Українська мова 

за професійним 

спрямуванням 

            

 

 

Беседовська 

Ірина 

Василівна 

Методист, 

викладач 

Національний педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова, 1999 р.,  

"Українська мова і літера-

тура", учитель української 

мови і літератури та зарубіж-

ної літератури; Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова,  

2008 р.,  "Українська мова і 

література", викладач 

української мови і літератури 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач-методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі 

2017р., курси підвищення 

кваліфікації, "Робочий зошит з 

друкованою основою як засіб 

формування професійної 

компетентності", свідоцтво  

 

 

11. Іноземна мова  

за професійним 

спрямуванням 

Прохорова 

Олена 

Василівна 

Викладач Київський державний 

педагогічний інститут 

іноземних мов, 1975 р., 

 Спеціаліст вищої  

категорії,  

викладач-методист 

 Вищий навчальний заклад Укооп-

спілки "Полтавський університет 

економіки і торгівлі 2015р.,    курси 



 

 

німецька та англійська мови, 

вчитель німецької та 

англійської мов 

підвищення кваліфікації, "Інтеркуль-

турне навчання – краєзнавство та 

культурні символи", свідоцтво 
12. Іноземна мова  

за професійним 

спрямуванням 

 

Майданюк 

Вікторія 

Володимирівна 

Викладач Житомирський державний 

університет імені Івана 

Франка, 2015р., мова і літе-

ратура (англійська ), філолог,   

вчитель англійської мови та 

зарубіжної літератури. 

Спеціаліст У коледжі не атестувалася 

13. Іноземна мова  

за професійним 

спрямуванням 

 

 

Куц  

Оксана 

Корнилівна 

Викладач  Лейпцизький держаний 

університет ім. К.Маркса 

(Німеччина), 

1976 р. "Німецька та 

англійська мови" 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач-методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі" 

2017р., курси підвищення 

кваліфікації, "Формування  

іншомовної комунікативної 

компетенції  студентів", свідоцтво 
14. Іноземна мова  

за професійним 

спрямуванням 

 

 

Микитенко  

Інна  

Дмитрівна 

Викладач Житомирський державний 

університет імені Івана 

Франка, 1987 р., англійська та 

німецька мови,  вчитель 

англійської та німецької мов 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

 викладач - методист 

Вищий навчальний заклад Укооп-

спілки "Полтавський університет 

економіки і торгівлі, 2016 р., курси 

підвищення кваліфікації,, 

"Упровадження інноваційних 

технологій у навчальний  процес з 

іноземної мови", свідоцтво 
15. Іноземна мова  

за професійним 

спрямуванням 

 

Волотівська 

Інна  

Іванівна 

Викладач Житомирський державний 

університет імені Івана 

Франка,  1999 р., англійська 

та німецька мови та літера-

тура, переклад, вчитель 

англійської, німецької мови 

та зарубіжної літератури, 

перекладач 

Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

викладач 

Навчається в аспірантурі 

Житомирського державного 

університету імені Івана Франка на 

спеціальності 13.00.01 – загальна 

педагогіка та історія педагогіки, 

(витяг із наказу №488 від18.10.2013) 

16. Іноземна мова  

за професійним 

спрямуванням 

 

Кубіцька  

Олена 

Анатоліївна 

Викладач  Житомирський державний 

університет імені Івана 

Франка, 2006  р., "Українська 

мова і література та мова і 

література (англійська), 

вчитель української мови і 

літератури та англійської 

мови і зарубіжної літератури 

Спеціаліст першої 

категорії 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, 

кафедра теорії та практики 

іноземних мов, 2014 р., стажування,  

"Навчання аудіюванню у початковій 

школі", посвідчення 

17. Іноземна мова  

за професійним 

Васильчук 

Наталія 

Викладач Житомирський державний 

університет імені Івана 

Спеціаліст другої 

категорії 

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, 



спрямуванням 

 

 

Василівна Франка, Педагогіка і методи-

ка середньої освіти. Мова та 

література (англійська), 

магістр педагогічної освіти, 

викладач англійської мови, 

німецької мови, зарубіжної 

літератури 

 

кафедра педагогіки, аспірантура, 

1.11.2014 р. Дисертаційне 

дослідження 

за темою "Організаційно - педагогічні 

засади професійної підготовки 

вчителя в інститутах іноземних мов у 

другій половині ХХ століття в 

Україні".  

 
18. Фізичне 

виховання 

 

Тунік   

Наталія 

Цезарівна 

Викладач 

 

Національний педагогічний 

університет імені 

М.П.Драгоманова, 2007 р, 

фізичне виховання, учитель 

фізичної культури, керівник 

спортивних секцій шкільних 

та позашкільних закладів 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

Вищий навчальний заклад Укооп-

спілки "Полтавський університет 

економіки і торгівлі, 2017 р., курси 

підвищення кваліфікації, 

"Організація  навчально -тренуваль-

ної роботи з легкої  атлетики", 

свідоцтво 
19. Фізичне 

виховання 

 

Жигадло  

Олег 

Миколайович 

Викладач Кам’янець-Подільський 

національний університет, 

2009 р., "Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Фізична  культура", вчитель 

фізичної культури  загально-

освітнього навчального 

закладу, керівник спортивних 

секцій, туристичної роботи 

Спеціаліст першої 

категорії 

Кам’янець-Подільський 

національний університет імені 

Івана Огієнка, 2015 р. "Фізичне 

виховання", викладач фізичного 

виховання, "Робочий зошит із 

гімнастики для студентів спеціаль-

ності 014.11 Середня освіта (Фізична  

культура)", диплом магістра 

2. Цикл математичної та природничо-наукової підготовки 

2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи  

1. Практичний курс 

інформатики (з 

основами програ-

мування)    

 

Кириченко 

Інна 

Леонідівна 

Викладач Житомирський державний 

університет імені Івана 

Франка, 2010 р. Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Математика і основи інфор-

матики, вчитель інформатики 

і основ інформатики 

Спеціаліст другої 

категорії 

Вищий навчальний заклад Укооп-

спілки "Полтавський університет 

економіки і торгівлі, 2016 р., курси 

підвищення кваліфікації, "Опорні 

конспекти з інформатики до тем 

"Основні поняття інформатики, 

"Програмне забезпечення ПК", 

свідоцтво 

2. Безпека 

життєдіяльності                           

 

Охорона праці  

 

Невмержицький 

Олександр 

Петрович   

Викладач Національний педагогічний 

університет  ім.М.П.Драгома-

нова,  2006, "Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Трудове навчання. Виробничі 

технології. Основи виробниц-

Спеціаліст першої 

категорії 

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі" 

Міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів,  2016 р., курси 

підвищення кваліфікації, "Проектно-



тва", викладач технічних 

дисциплін (менеджменту), 

креслення та БЖД  

технологічна діяльність на уроках 

трудового навчання", свідоцтво про 

підвищення кваліфікації  

3. Основи екології 

                  

Ляшук  

Алла 

Борисівна 

Викладач Житомирський державний 

педагогічний інститут, 

 1983 р.,  біологія з 

додатковою спеціальністю 

хімія, вчитель біології і хімії 

середньої школи 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач-методист 

Житомирський державний 

університет, кафедра хімії,  зоології, 

2015 р., стажування, "Використання 

методу проектів на уроках 

природознавства як засобу розвитку 

творчих здібностей молодших 

школярів", посвідчення 

4. Основи екології 

                  

Сеник  

Зінаїда 

Андріївна 

Викладач Ніжинський державний 

педагогічний інститут ім. 

М.В.Гоголя, 1970 р., біологія 

і хімія, вчитель біології і хімії 

середньої школи  

Спеціаліст вищої 

категорії,  

старший викладач 

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, 

кафедра зоології, 2012 р., 

стажування, "Особливості вивчення 

розділу "Рідний край", природознав-

ство, 4 клас", посвідчення 

5. Анатомія, 

фізіологія і 

гігієна дітей 

шкільного віку                

Основи початко-

вого курсу 

природознавства   

Основи медичних 

знань 

Кочина  

Наталія 

Миколаївна 

Викладач Донецький державний 

університет, 1983 р., 

"Біологія", біолог викладач 

біології і хімії 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач-методист 

Вищий навчальний заклад Укооп-

спілки "Полтавський університет 

економіки і торгівлі 2017р., курси 

підвищення кваліфікації, 

Методичний посібник "Вивчення 

патологій і спадкових захворювань 

дітей у курсі "Анатомія", фізіологія 

патологія дітей з основами 

генетики", свідоцтво 

6. Основи 

початкового 

курсу 

математики 

                 

Самійлик 

Алла 

Степанівна 

Викладач Житомирський державний 

педагогічний інститут  

ім. Івана Франка, 1979 р.,  

математика та  фізика, 

учитель математики  

та фізики 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

Вищий навчальний заклад Укооп-

спілки "Полтавський університет 

економіки і торгівлі 2017р., курси 

підвищення кваліфікації, "Форму-

вання та розвиток  уявлень молодших 

школярів про числові вирази, 

рівність, нерівність",  свідоцтво 

7. Основи 

початкового 

курсу 

математики 

                 

Дітківська  

Валентина  

Миколаївна 

Викладач Житомирський державний 

педагогічний інститут  

ім. Івана Франка, 1981р., 

фізика і математика, учитель 

фізики і математики 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

Уманський державний педагогічний 

університет  імені Павла Тичини,  

вищої математики,  2014 р., 

стажування, "Похідна та її 

застосування", довідка 

8. Інформатика Новик Юрій 

Іванович 

 Викладач Житомирський  державний 

педагогічний інститут 

ім.І.Я.Франка, "Фізика і 

математика", вчитель фізики і 

математики середньої школи, 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач - методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і  торгівлі" 

2017р.,  курси підвищення 

кваліфікації, "Методичні  



1980р. 

 

 

рекомендації щодо проведення 

семестрового екзамену з інформатики  

у коледжі", свідоцтво 

9. Математика Яценко 

Валентина  

Костянтинівна 

Викладач 

 

 

 

 

Київський державний 

університет 

 ім. Т.Г.Шевченка, 

математика, математик, 

викладач, 1984 р.  

 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач - методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і  торгівлі" 

2015р.,  курси підвищення 

кваліфікації, "Компетентнісний підхід 

у ході вивчення  теми "Функції, їх 

властивості і графіки", свідоцтво 

10. Сучасна 

українська мова  
                

Клименко  

Ірина 

Миколаївна 

 Викладач  Київський національний 

університет імені  

Т. Шевченка, 1999р., 

"Українська мова і 

література", викладач 

української мови і літератури 

Спеціаліст вищої 

категорії,   

викладач - методист 

 

 

 

 

 

 

ВНЗ Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі" 

Міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів,  2016 р., курси підви-

щення кваліфікації, "Інтерактивні  

технології кооперативно-групового 

навчання в умовах модернізації 

літературної освіти", свідоцтво 

11. Сучасна 

українська мова  

                 

Беседовська 

Ірина 

Василівна 

Методист, 

викладач 

Національний педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова, 1999 р.,  

"Українська мова і літерату-

ра", учитель української мови 

і літератури та зарубіжної 

літератури;  Національний 

педагогічний університет 

імені  М.П. Драгоманова, 

2008р.,  "Українська мова і 

література", викладач 

української мови і літератури 

Спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист 

Вищий навчальний заклад Укооп-

спілки "Полтавський університет 

економіки і торгівлі 2017р., курси 

підвищення кваліфікації, "Робочий 

зошит з друкованою основою як 

засіб формування професійної 

компетентності", свідоцтво 

12. Сучасна 

українська мова  

                  

Левченко 

Світлана 

Валеріївна 

Викладач Житомирський державний 

педагогічний інститут  

ім. І.Я.Франка, 1999р,   

"Українська мова і література", 

учитель української мови і 

літератури загальноосвітньої 

школи  І – ІІІ ступенів 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини,  

кафедра української літератури та 

методики  навчання,  2013 р., 

стажування, "Розвиток творчої 

компетентності на заняттях з 

української літератури", довідка  

13. Сучасна 

українська мова з 

практикумом  

                  

Старинець 

Галина 

Володимирівна 

Викладач Житомирський державний 

педагогічний інститут імені 

І.Я.Франка, 1997, "Українська 

мова і література", вчитель 

Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

викладач 

Вищий навчальний заклад Укооп-

спілки "Полтавський університет 

економіки і торгівлі 2017р., курси 

підвищення кваліфікації, "Бінарне 



української мови і літератури, 

учитель загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

заняття як один зі шляхів реалізації 

інтегрованого навчання", свідоцтво 

14. Сучасна україн-

ська мова з прак-

тикумом   

                 

Голуб 

Людмила 

Володимирівна 

Завідувач 

відділення, 

викладач  

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, "Українська мова 

та література", філолог, 

викладач української мови та 

літератури, фольклорист; 

Уманський державний 

педагогічний університет 

імені П.Тичини, 2003р.,  

"Педагогіка і методика 

середньої освіти", українська 

мова та література, магістр 

педагогічної освіти, викладач 

української мови і літератури, 

зарубіжної літератури 

Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

викладач 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі 

2016р., курси підвищення 

кваліфікації, "Реалізація 

компетентнісного підходу на 

заняттях із сучасної української 

мови в педагогічному вищому 

навчальному закладі І-ІІ рівнів 

акредитації",  свідоцтво  

 

15. Сучасна  

російська мова з 

практикумом 

 

Рудницька 

Людмила 

Валентинівна 

Викладач  Житомирський державний 

педагогічний інститут, 1983, 

філологія, вчитель російської 

мови і літератури, Житомир-

ський державний університет, 

1999, філологія, вчитель укра-

їнської мови та літератури 

Спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист, кандидат 

педагогічних наук 

Житомирський  державний 

університет імені Івана Франка, 

кафедра педагогіки, 2015 р., 

стажування, "Формування стійкої 

мотивації у студентів до навчання", 

довідка  

16. Сучасна  

російська мова з 

практикумом 

 

Касянчук 

Валентина 

Василівна 

Викладач  Житомирський педагогічний 

інститут ім. І.Я.Франка, 

 1980 р., філологія, вчитель 

російської мови і літератури 

Спеціаліст вищої 

категорії, викладач - 

методист 

Вищий навчальний заклад Укооп-

спілки "Полтавський університет 

економіки і торгівлі 2015р., курси 

підвищення кваліфікації, «Органі-

зація наукової діяльності студентів», 

свідоцтво 

3. Цикл професійної та практичної підготовки 

3.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. Психологія 

                  

Шень  

Віра 

Анатоліївна 

 

Викладач  

 

Київський державний 

інститут ім. О.М. Горького, 

1983р., педагогіка і 

психологія, викладач-

дослідник з  педагогіки і 

психології 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі 

2016р., курси підвищення 

кваліфікації, "Зошит для робіт з 

психології для студентів 

спеціальності 5.01010201 Початкова 

освіта", свідоцтво 



2. Вступ до 

спеціальності 

Інноваційні 

технології  

                  

 

Тихоліз 

Віра 

Олексіївна 

Викладач Київський державний 

педагогічний інститут ім. 

О.М.Горького, 1980 р., 

"Педагогіка і методика 

початкового навчання", 

вчитель початкових класів. 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

Житомирський  державний 

університет імені Івана Франка, 

кафедра педагогіки, 2014 р., 

стажування, "Проблема національ-

ного виховання у педагогічній 

спадщині С. Русової", довідка 

3. Вступ до 

спеціальності 

 

               

Методика 

виховної роботи           

               

Левченко 

Світлана 

Віталіївна 

Викладач Житомирський державний 

університет імені Івана 

Франка, 2009 р., "Початкове 

навчання", викладач 

педагогіки і методики 

початкової освіти 

 

Спеціаліст першої 

категорії 

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, 

кафедра педагогіки, 2014 р., 

стажування, "Технологія 

інтерактивного навчання як 

інноваційне педагогічне явище", 

довідка 
4. Історія 

педагогіки 

                   

Основи 

школознавства 

                   

 Методика 

навчання пред-

мета «Я у світі» 

                   

Педагогіка             

Марченко  

Тетяна 

Володимирівна 

Голова комісії, 

викладач  

Київський національний 

університет ім. Т.Г.Шевчен-

ка, 2000 р., історія, історик, 

викладач історії. 

Аспірантуру при Уманському 

державному педагогічному 

університеті імені Павла 

Тичини, витяг з наказу №548 

від 10.10.12 р., спеціальність 

13.00.07 – теорія і методика 

виховання 

Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

викладач 

 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі 

2017 р., курси підвищення 

кваліфікації, "Критерії оцінювання 

навчальних досягнень студентів з 

педагогіки", свідоцтво 

5. Педагогіка 

            

Абрагам 

Валентина 

Іванівна 

Викладач Національний педагогічний 

університет  

ім. М.П.Драгоманова, 2006, 

"Початкове навчання", 

викладач педагогіки вищого 

начального закладу 

Спеціаліст першої 

категорії 

Навчання в аспірантурі 

Національного педагогічного 

університету ім. М.П.Драгоманова, 

кандидатська дисертація  

"Педагогічна підготовка 

майбутнього вчителя початкових 

класів в умовах коледжу", витяг з 

наказу №1965 від 01.10.10 р. 

Атестувалася в 2014 році 
6. Педоснови  роботи 

з дитячими та 

юнацькими 

об’єднаннями         

Історія дитячого 

та юнацького 

руху     

Методика 

Бойко 

Олександра 

Федорівна 

Викладач Бердичівський педагогічний    

інститут,  1964 р,  педагогіка і 

методика початкової освіти, 

вчитель початкових класів 

 

Спеціаліст вищої 

категорії , викладач - 

методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі 

2016р., курси підвищення 

кваліфікації, 

"Взаємодія школи, сім'ї та 

громадськості у формуванні 

громадянина-патріота",  

свідоцтво  



виховної роботи 

7. Історія 

педагогіки 

               

Основи 

школознавства  

                 

Педагогіка            

Дмитренко 

Ніна  

Іванівна 

Викладач Житомирський державний 

університет імені Івана 

Франка, 2006 р., «Початкове 

навчання», викладач 

педагогіки вищого 

навчального закладу 

 

Спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі 

2015р., курси підвищення 

кваліфікації, "Особливості  

організації занять із теми "Принципи 

навчання", свідоцтво 
8. Історія 

педагогіки 

               

Основи 

школознавства  

 

Савіна 

Мирослава 

Валеріївна 

Викладач  Уманський державний  

педагогічний університет 

імені П.Тичини, 2006 р. 

"Початкове навчання", 

магістр педагогічної освіти,  

викладач педагогіки  і 

методики початкового 

навчання 

Спеціаліст першої 

категорії 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі 

2015р., курси підвищення 

кваліфікації, "Методичне 

забезпечення до поза навчальних 

виховних занять на морально – 

етичну тематику",  свідоцтво 
9. Основи педаго-

гічної майстер-

ності        

Основи 

корекційної 

педагогіки 

(дефектології)               

               

Сойнова  

Наталія  

Іванівна 

Викладач Інститут післядипломної 

освіти, Житомирського 

державного університету  

імені Івана Франка, 2007 р.,  

соціальний педагог; 

Інститут відкритої освіти 

УМО НАПН України, 

психолого-педагогічні 

дисципліни,  курси, 2013 р. 

Спеціаліст вищої 

категорія, старший 

викладач 

 ВНЗ Укоопспілки "Полтав-ський 

університет економі-ки і торгівлі" 

Міжгалузевий інститут підвищення 

ква-ліфікації та перепідготовки 

спеціалістів,  2017р.. курси 

підвищення кваліфікації, 

"Використання сервісів Goog]e у  

професійній  діяльності викладача", 

свідоцтво 
10. Основи 

корекційної 

педагогіки 

(дефектології)               

 

Круківська 

 Ірина 

Вікторівна 

Викладач Український  державний 

педагогічний  університет ім. 

М.П.Драгоманова, 7.01.01.05. 

Дефектологія (олігофренопе-

дагогіка), вчитель допоміжної 

школи та  оліногофренопеда-

гог дошкільних закладів, 1995 

Національний педагогічний 

університет ім.М.П.Драго-

манова, "Педагогіка вищої 

школи", викладач вищого 

навчального закладу, 2013р. 

Спеціаліст Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі" 

2017р., курси підвищення кваліфікації 

свідоцтво 

11. Дитяча 

література з 

ОКТМ 

                

Основи 

Долінговська  

Світлана 

Миколаївна 

Голова комісії, 

викладач 

Житомирський державний 

педагогічний університет імені 

І.Я.Франка, 1999,  "Українська 

мова і література", учитель 

української мови і літератури; 

Спеціаліст вищої 

категорії, викладач - 

методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі 

2016р., курси підвищення 

кваліфікації, "Методика розвитку 



сценічного та 

екранного 

мистецтва 

 

Уманський державний 

педагогічний університет,  

2006 р., "Українська мова і 

література",  вчитель україн-

ської мови та літератури, 

зарубіжної літератури 

критичного мислення на заняттях з 

дитячої літератури під час вивчення 

творчості С.В.Васильчука у вищих 

педагогічних навчальних закладах", 

свідоцтво 

12. Дитяча 

література з 

ОКТМ 

 

Радкевич  

Галина  

Анатоліївна 

Викладач  Житомирський державний 

педагогічний інститут 

ім.І.Я.Франка, 1980 р., 

"Українська мова і 

література", учитель 

української мови і літератури  

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

Житомирський  державний 

університет імені Івана Франка ,  

кафедра лінгво-методики та 

культури фахової мови, стажування, 

2014 р, "Проблеми мовленнєвого 

розвитку та інноваційні підходи до 

формування гармонійно розвиненої 

особистості засобами слова", довідка 
13. Методика 

навчання 

української  мови 

               

Антонюк  

Ніна 

Анатоліївна 

Завідувач 

навчально-

педагогічної 

практики, 

викладач  

 

Житомирський державний 

педагогічний інститут імені 

І.Я.Франка, 1996, "Українська 

мова і література", учитель 

української мови і літератури 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів 

Спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі 

2017р., курси підвищення 

кваліфікації, "Інтегровані заняття  як  

засіб формування мовленнєвої 

компетенції  майбутніх учителів", 

свідоцтво  

14. Методика 

навчання 

української  мови 

 

Єрмак 

Валентина 

Іванівна 

Викладач Житомирський державний 

педагогічний інститут імені 

І.Я.Франка, 1976, "Українська 

мова і література", учитель 

української мови  і літератури 

Спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист 

Житомирський  державний 

університет імені Івана Франка, 

кафедра лінгвометодики та культури 

фахової мови, стажування, 2014 р. 

"Курсова робота з методики 

навчання української мови", довідка 

15. Методика 

навчання  

російської мови 

 

Рудницька 

Людмила 

Валентинівна 

Голова 

комісії, викладач 

Житомирський державний 

педагогічний інститут, 1983, 

філологія, вчитель російської 

мови і літератури, Житомир-

ський державний університет, 

1999, філологія, вчитель 

української мови та літератури 

Спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист, кандидат 

педагогічних наук 

Закінчила аспірантуру при 

Переяслав-Хмельницькому 

державному педагогічному 

університеті імені Г.Сковороди, 

наказ №30 від 31.10.2006 р. 

 

16. Методика 

навчання 

іноземної мови 

 

Прохорова 

Олена 

Василівна 

Голова комісії, 

викладач 

Київський державний 

педагогічний інститут 

іноземних мов, 1975 р., 

німецька та англійська мови, 

вчитель німецької та 

англійської мов 

Спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі 

2015р.,  курси підвищення 

кваліфікації,  "Інтеркультурне 

навчання – краєзнавство та 

культурні символи", свідоцтво 



17. Методика 

навчання 

іноземної мови 

 

Микитенко  

Інна  

Дмитрівна 

Викладач Житомирський державний 

університет ім. І.Я. Франка, 

1987 р., англійська та 

німецька мови,  вчитель 

англійської та німецької мов 

Спеціаліст вищої 

категорії, викладач - 

методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі, 

2016 р., курси підвищення квалі-

фікації, "Впровадження іннова-

ційних технологій у навчальний  

процес з іноземної мови", свідоцтво 

18. Методика 

навчання 

іноземної мови 

 

Васильчук 

Наталія 

Василівна 

Викладач Житомирський державний 

університет імені Івана Фран-

ка, Педагогіка і методика 

середньої освіти. Мова та літе-

ратура (англійська), магістр 

педагогічної освіти, викладач 

англійської мови, німецької 

мови, зарубіжної літератури 

Спеціаліст 

другої категорії 

Житомирський державний універ-

ситет імені Івана Франка, кафедра 

педагогіки, аспірантура, 1.11.14 р. 

Дисертаційне дослідження за темою 

"Організаційно – педагогічні засади 

професійної підготовки вчителя в 

інститутах іноземних мов у другій 

половині ХХ століття в Україні".  

19. Каліграфія 

(графіка письма) 

 

Сушицька  

Ольга 

Леонідівна 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи, викладач 

Кам’янець-Подільський 

державний педагогічний 

інститут ім. В.П.Затонського, 

1982,  російська мова і 

література,  учитель 

російської мови і літератури 

Спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист 

Вищий навчальний заклад Укооп-

спілки "Полтавський університет 

економіки і торгівлі, 2016 р., курси 

підвищення кваліфікації, "Графічні 

помилки, причини, попередження, 

виправлення", свідоцтво 

20. Методика 

навчання 

математики  

 

Дітківська  

Валентина  

Миколаївна 

Викладач Житомирський державний 

педагогічний інститут  

ім. Івана Франка, 1981р., 

фізика і математика, учитель 

фізики і математики 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

Уманський державний педагогічний 

університет  імені Павла Тичини,  

вищої математики,  2014р., 

стажування, "Похідна та її 

застосування", довідка 

21. Методика 

навчання 

математики  

                 

 

Самійлик  

Алла 

Степанівна 

Викладач Житомирський державний 

педагогічний інститут  

ім. Івана Франка, 1979 р.,  

математика та  фізика, 

учитель математики  

та фізики 

Вища категорія, 

викладач-методист 

Вищий навчальний заклад Укооп-

спілки "Полтавський університет 

економіки і торгівлі 2017р., курси 

підвищення кваліфікації, "Форму-

вання та розвиток  уявлень молод-

ших школярів про числові вирази, 

рівність, нерівність", свідоцтво 

22. Методика 

навчання предме-

та "Основи здо-

ров’я"       

                

Кочина  

Наталія 

Миколаївна 

Викладач Донецький державний 

університет, 1983 р., 

"Біологія", біолог викладач 

біології і хімії 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач-методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі 

2017р., курси підвищення 

кваліфікації, Методичний посібник 

"Вивчення патологій і спадкових 

захворювань дітей у курсі "Анато-

мія", фізіологія патологія дітей з 

основами генетики", свідоцтво 



23. Методика 

навчання приро-

дознавства 

Методика 

навчання предме-

та "Основи здо-

ров’я"       

Ляшук  

Алла 

Борисівна 

Викладач Житомирський державний 

педагогічний інститут, 

 1983 р.,  Біологія з 

додатковою спеціальністю 

хімія, вчитель біології і хімії 

середньої школи 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач-методист 

Житомирський державний 

університет, кафедра хімії,  зоології, 

2015 р., стажування, "Використання 

методу проектів на уроках 

природознавства як засобу розвитку 

творчих здібностей молодших 

школярів", посвідчення 

24. Методика 

навчання приро-

дознавства 

 

Сеник  

Зінаїда 

Андріївна  

Викладач Ніжинський державний 

педагогічний інститут ім. 

М.В.Гоголя, 1970 р., біологія 

і хімія, вчитель біології і хімії 

середньої школи  

Спеціаліст вищої 

категорії,  

старший викладач 

Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, 

кафедра зоології, 2012 р., 

стажування, "Особливості вивчення 

розділу "Рідний край", природознав-

ство, 4 клас", посвідчення 
25. Теорія і методика 

фізичного вихо-

вання       

Войналович 

Олена 

Валеріївна 

Викладач Український державний уні-

верситет фізичного вихован-

ня і спорту,  м.Київ, 1997р.,  

"Фізичне виховання і спорт", 

викладач фізичного вихован-

ня, тренер з боротьби 

Кам’янець - Подільський 

національний університет, 

2008 р., "Педагогіка і мето-

дика середньої освіти. Фізич-

на  культура", магістр 

педагогічної освіти, викладач 

фізичного виховання 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач - методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі 

2015 р., курси підвищення 

кваліфікації,, "Диференціація 

навчальних  нормативів з фізичної 

культури", свідоцтво 

26. Методика 

трудового 

навчання з 

практикумом  

                  

Красовська 

Людмила 

Вадимівна 

Викладач Київський державний 

педагогічний університет  

ім. М.П.Драгоманова, 1995 р., 

загальнотехнічні дисципліни 

та праця,  вчитель 

загальнотехнічних дисциплін 

і праці 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

 Вищий навчальний заклад Укооп-

спілки "Полтавський університет 

економіки і торгівлі 2016р. курси 

підвищення кваліфікації, Розробка 

заняття "Аплікаційні роботи на 

уроках трудового навчання 

початкової школи", свідоцтво 
27. Методика трудо-

вого навчання з 

практикумом  

                  

Гордійчук       

Олена  

Миколаївна 

Викладач Житомирський державний 

педагогічний інститут  імені 

І.Франка «Початкове навчан-

ня», 2005р., Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 2014 

технологічна освіта,  викла-

дач технічних дисциплін та 

методики викладання швей-

Спеціаліст першої  

категорії 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі 

2017р. курси підвищення 

кваліфікації, 

"Розвиток творчих здібностей 

студентів на заняттях методики 

трудового навчання з практикумом", 

свідоцтво 



ної справи, вчитель початко-

вого професійного навчання 

28. Методист 

педагогічної 

практики 

Кубіцька  

Марія Дмитрівна 

Викладач 

 

 

 

Житомирський  державний 

педагогічний інститут 

ім.І.Я.Франка,  "Російська 

мова і література", учитель 

російської мови і літератури, 

1975р. 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

старший  викладач 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і  торгівлі" 

2015р.,  курси підвищення 

кваліфікації, "Розвиток творчих 

здібностей на уроках трудового 

навчання", свідоцтво 

29. Методист 

педагогічної 

практики 

Марчинська  

Людмила 

Володимирівна 

Викладач 

 

 

 

Житомирський  державний 

педагогічний інститут 

ім.І.Я.Франка, "Українська 

мова і література", учитель 

української мови і літератури, 

1974р. 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач - методист 

Житомирський державний 

університет ім.І.Франка, 

2014 р., стажування, 

"Конструювання персонажів 

технікою оригамі в початкових 

класах", 

довідка 

30. Методист 

педагогічної 

практики 

Мороз  

Василь 

Миколайович 

 

Директор,  

викладач 

Київський державний 

педагогічний інститут імені 

М.Горького, загальнотехнічні 

дисципліни,  

вчитель загальнотехнічних 

дисциплін , 1979 р. 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач - методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і  

торгівлі" 2017р.,  

курси підвищення кваліфікації, 

"Роль системи менеджменту якості 

вищої освіти у забезпечення 

ефективності управління навчально – 

виховним процесом (з досвіду 

роботи)", свідоцтво  

31. Методика 

навчання 

інформатики 

              

Кириченко  

Інна 

Леонідівна 

Викладач Житомирський державний 

університет ім. Івана Франка, 

2010 р.,  "Педагогіка і 

методика  середньої освіти . 

Математика та  основи 

інформатики", вчитель 

математики  та основ 

інформатики 

Спеціаліст другої 

категорії 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі" 

2016 р., курси підвищення 

кваліфікації, "Опорні конспекти з 

інформатики до тем "Основні 

поняття інформатики, "Програмне 

забезпечення ПК", свідоцтво 
32. Методика 

навчання 

інформатики 

 

Прикладне 

програмне 

забезпечення        

 

Герасимчук 

Сергій 

Володимирович 

Викладач  Житомирський державний 
університет імені Івана 

Франка, 2005, "Педагогіка і 
методика середньої освіти. 

Математика і фізика", вчитель 
математики, фізики, астрономії 
і БЖД; 

Житомирський державний 

Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

викладач 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі, 

2017р., курси підвищення 

кваліфікації, Методичні 

рекомендації "Особливості 

створення електронних підручників 

для освітнього середовища 



Основи 

програмування 

                  

університет імені Івана 

Франка, 2006, "Педагогіка і 
методика середньої освіти. 
Фізика", магістр педагогічної 

освіти, викладач фізики; 
Житомирський державний 
університет імені Івана Франка, 

факультет післядипломної 
освіти та довузівської підго-

товки,  2009, спеціаліст з інфор-
матики, вчитель інформатики 

навчального закладу І – ІІ р.а" (за 

діяльність викладачів творчої 

лабораторії "Електронний посібник 

як фактор підвищення мотивації до 

навчальної діяльності у майбутніх 

педагогів"), свідоцтво 

33. Образотворче 

мистецтво з 

методикою 

навчання   

 

Литвинчук 

Олена 

Михайлівна 

Викладач Південноукраїнський 

державний педагогічний 

університет 

 ім. К.Д.Ушинського, 2004 р., 

образотворче та декоративно-

прикладне мистецтво, 

вчитель образотворчого 

мистецтва, креслення 

 Спеціаліст вищої 

категорії 

Житомирський державний універ-

ситет імені Івана Франка, 2014 р., 

кафедра  етики, естетики та образо-

творчого мистецтва, стажування, " 

Формування навичок студентів 

зображення пейзажних мотивів у 

графіці та живописі", довідка 

34. Музичне 

виховання з 

методикою 

навчання 

                 

Кононко 

Микола Хомич 

Викладач Кам'янець Подільський 

державний педагогічний 

інститут ім.В.П.Затонського,    

1973 р., "Музика і співи", 

вчитель музики і співів 

середньої школи та 

педагогічного училища 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

Інститут мистецтв Національного 

педагогічного університету ім. 

М.П.Драгоманова , 2014 р., кафедра 

теорії та методики музичної освіти, 

хорового співу та диригування, 

стажування, "Методика 

комплексного використання 

мистецтв на заняттях музичних 

дисциплін та їх значення для росту 

фахового рівня майбутнього 

вчителя", посвідчення 
35. Музичне 

виховання з 

методикою 

навчання 

 

Бляхарський 

Орест 

Васильович 

Викладач Київський державний 

педагогічний інститут 

ім.О.М.Горького, 1979 р., 

"Музика і співи", 

учитель музики та співів та 

звання вчителя середньої 

школи 

 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі" 

2017р., курси підвищення 

кваліфікації, "Розвиток критичного 

мислення у студентів на заняттях 

музичного виховання з методикою 

засобами інноваційних технологій", 

свідоцтво  



36. Музичне 

виховання з 

методикою 

навчання 

                  

Тихоліз  

Богдан 

Миколайович 

Викладач Київський державний 

педагогічний інститут 

ім.О.М.Горького, 

1970 р. "Музика і співи", 

вчитель музики і співів 

середньої школи та 

педагогічних училищ" 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

 викладач - методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі" 

2017р., курси підвищення 

кваліфікації, "Навчання гри  на 

музичних інструментах (навчально-

методичний репертуарний збірник 

музичних творів для студентів 

спеціальності 013 Початкова освіта", 

свідоцтво  

37. Фізичне 

виховання 

                 

Коберник  

Наталія 

Василівна  

Викладач Житомирський державний 

педагогічний університет 

імені Івана Франка, 

2013 р.,  "Фізичне 

виховання", вчитель фізичної 

культури, 2015 р. 8.01020101 

Фізичне виховання, викладач 

фізичного виховання 

Спеціаліст Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі, 

2017 р., курси підвищення 

кваліфікації, свідоцтво, 

38. Основи екології  Кравченко 

Оксана 

Анатоліївна  

Викладач Житомирський державний 

педагогічний університет 

імені Івана Франка, 

2003 р.,  "Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Біологія, вчитель біології. 

валеології та основ екології 

Спеціаліст першої 

категорії 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі 

2016 р., курси підвищення 

кваліфікації, "Інноваційні форми 

організації навчальної діяльності 

студентів на заняттях з дисциплін 

природничого циклу", свідоцтво 
39. Основи медичних 

знань  

Меленець  

Ірина  

Олексіївна  

Викладач Житомирський державний 

педагогічний університет 

імені Івана Франка,  2002 р.,  

"Педагогіка і методика 

середньої освіти. Біологія. 

Хімія", вчитель біології, хімії 

валеології та основ екології 

Спеціаліст другої 

категорії 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі" 

2017р., курси підвищення 

кваліфікації, "Технологія Веб – квест 

у методичному арсеналі сучасного 

викладача", свідоцтво 
40. Музичне 

виховання з 

методикою 

навчання 

                  

Урчик 

Олександр 

Юрійович 

Викладач Український державний 

педагогічний університет 

імені М.П.Драгоманова, 1996 

р., "Музика", учитель музики 

загальноосвітньої школи 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Житомирський державний 

університет імені Івана Фрака, 

кафедра музики і хореографії з 

методиками викладання, 2014 р., 

стажування, "Методика використан-

ня комп'ютерних технологій як 

засобу оптимізації навчання музики 

у педагогічному коледжі", довідка  



41. Музичне 

виховання з 

методикою 

навчання 

                  

Мегедь 

Михайло 

Леонідович 

 

 

 

 

Викладач Національний педагогічний 

університет імені 

М.П.Драгоманова, 1998 р., 

"Музичне виховання і 

художня культура", вчитель 

музики і художньої культури 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки  "Полтавський 

університет економіки і торгівлі",   

2016 р., курси підвищення 

кваліфікації, "Формування 

педагогічного іміджу майбутнього 

вчителя", свідоцтво 

42. Народознавство з 

методикою 

навчання                                 

 

 

 

Демченко  

Антоніна 

Миколаївна 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

викладач 

Київський державний 

університет  ім.Т.Г.Шевченка,  

1978 р.,  історія, вчитель 

історії та суспільствознавства 

 

Спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист 

Вищий навчальний заклад Укооп-

спілки  "Полтавський університет 

економіки і торгівлі", 2016 р., курси 

підвищення  кваліфікації, “Форму-

вання  краєзнавчої компетентності  

студентів на заняттях з історії 

України", свідоцтво 
43. Основи ритміки і 

хореографії з 

методикою  

                  

Мельниченко 

Оксана 

Ярославівна  

 

 

Викладач Національний університет 

фізичного виховання і спорту 

України, 2005 р., фізична 

реабілітація, магістр фізичної 

реабілітації при конкретних 

захворюваннях; 

Національний університет 

фізичного виховання і спорту 

України, 2004 р., фізична 

реабілітація, вчитель фізич-

ного виховання, фізичної 

реабілітації; 

Державна академія керівних 

кадрів культури і мистецтв, 

хореографія, 2009 р., 

балетмейстер-педагог 

ансамблю народного танцю, 

викладач фахових дисциплін  

Спеціаліст вищої 

категорії  

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки  "Полтавський 

університет економіки і торгівлі",  

2016 р., курси підвищення  

кваліфікації, стажування, "Музичний  

супровід на заняттях фізичною 

культурою", свідоцтво 

44. Основи ритміки і 

хореографії з 

методикою  

 

Старовойт Зоя 

Петрівна 

Викладач 

 

 

 

 

Житомирський державний 

педагогічний інститут  

ім. І. Франка,  "Російська 

мова і література", учитель 

російської  мови та 

літератури, 1978р. 

Спеціаліст вищої 

категорії, викладач - 

методист 

Інститут мистецтв Національного 

педагогічного університету 

ім.М.П.Драгоманова, посвідчення, 

2014р. "Танець , що обіймає 

планету"(дослідження репертуару 

Державного академічного ансамблю 

танцю ім. П.П.Вірського). 

45. Навчання гри на 

музичному 

інструменті 

Білявська 

Людмила 

Павлівна 

Викладач Київського державного 

інституту культури 

ім.О.Є.Корнійчука, 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач - методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі" 



 культурно-освітня робота,  

клубний працівник вищої 

кваліфікації, керівник 

самодіяльного оркестру 

народних інструментів,  

1977р. 

2015р., курси підвищення 

кваліфікації, "Використання новітніх 

інформаційних технологій на 

заняттях музичного виховання з 

методикою навчання в педагогічному 

коледжі", свідоцтво 

46. Навчання гри на 

музичному 

інструменті 

Гайдученко  

Володимир 

Іванович 

Викладач 

 

 

 

Ровенський державний 

інститут культури,  

культурно-освітня робота,  

культосвітпрацівник, 

керівник самодіяльного 

оркестру народний 

інструменту, 1989р. 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач - методист 

Вищий навчальний заклад Укооп-

спілки "Полтавський університет 

економіки і торгівлі" 2016р., курси 

підвищення кваліфікації,  "Педаго-

гічні основи розвитку  музичних 

здібностей дітей молодшого 

шкільного віку", свідоцтво 

47. Навчання гри на 

музичному 

інструменті 

Радкевич  

Володимир 

Михайлович 

 

Викладач Ровенський державний 

педінститут імені 

Д.З.Мануільського. "Музика і 

співи", учитель музики і 

співів середньої школи і 

педучилищ, 1975р., 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач - методист 

Інститут мистецтв Київського НПУ 

ім. М.П.Драгоманова2014 р. 

стажування, "Інтенсифікація та 

оптимізація навчально – виховного 

процесу в руслі впровадження 

модульно – рейтингової системи 

навчання у педагогічному коледжі на 

заняттях музики", посвідчення 

48. Навчання гри на 

музичному 

інструменті 

Гулий  

Георгій 

Мусійович 

 

Викладач Київський Державний інсти-

тут культури ім. О.Є.Кор-

нійчука, культурно-освітня 

робота, клубний працівник, 

керівник самодіяльного 

хорового колективу, 1989р. 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач - методист 

Інститут мистецтв Київського НПУ 

ім. М.П.Драгоманова, 2014 р. 

стажування, "Розвиток гармонічного 

слуху у студентів педагогічного 

коледжу", посвідчення 

49. Навчання гри на 

музичному 

інструменті 

Стадник 

Олександр 

Федорович 

 

Викладач Національний педагогічний 

університет  

ім. М.П.Драгоманова,  

"Музичне виховання", 

учитель музики, 2001р. 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

старший  викладач 

Інститут мистецтв Національного 

педагогічного університету 

ім.М.П.Драгоманова, посвідчення  

видане 29.01.2014 р. 

"Застосування комп'ютерних програм 

з предмету "Музичне мистецтво". 

50. Навчання гри на 

музичному 

інструменті 

Гребєннікова  

Любов 

Вікторівна 

 Житомирське музичне 

училище ім.В.С.Косенко, 

фортепіано, викладач ДМШ і 

концертмейстр, 1975 р. 

 

8 розряд Житомирський коледж культури і  

мистецтва ім. І.Огієнка, 2014р., 

стажування, "Вивчення інноваційних  

методів виконавської  майстерності, 

поглиблення знань концертмейстер-

ської діяльності, опанування новими 

музичними творами, набуття  нового 

досвіду", посвідчення 

 


