
ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВКНЗ "КОРОСТИШІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ 

І.Я.ФРАНКА" ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ) 
№ 

п/п 

 

Назва дисципліни  

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.  Філософія     
                

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 

2. Релігієзнавство 

           

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) 

3. 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 

4. 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 

 

 

 



5. 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 

6. 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 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі, 

2016 р., курси підвищення 

кваліфікації, "Упровадження 

інноваційних технологій у 

навчальний  процес з іноземної 

мови", свідоцтво 
7. Історія України 

                  

Соціологія 

                  

Економічна 

теорія 

                  

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 

8. 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 

9. 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 



10. 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 
11. 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 спеціальності 014.11 

Середня освіта (Фізична  культура)", 

диплом магістра 
2. Цикл математичної, природничо-наукової підготовки 

2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи  

1. Вікова, фізіологія 

і гігієна                                                                                                

                 

Кочина  

Наталія 

Миколаївна 

Голова комісії, 

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 

2.  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 Укооп-

спілки "Полтавський університет 

економіки і торгівлі 2016 р., курси 

підвищення кваліфікації, 

"Інноваційні форми організації 

навчальної діяльності студентів на 

заняттях з дисциплін природничого 

циклу", свідоцтво 

3. Хімія (за 

професійним 

спрямуванням) 

                 

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, "Методичні 

рекомендації щодо організації 

самостійної роботи студентів з 

екології", посвідчення 



4. Вища математика 

                

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 

5. Загальна фізика 

                 

 

 

 

 

 

Невмержицький 

Олександр 

Петрович   

Викладач  Національний педагогічний 

університет  ім.М.П.Драгома-

нова, 2006, "Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Трудове навчання. Виробничі 

технології. Основи 

виробництва", викладач 

технічних дисциплін 

(менеджменту), креслення та 

безпеки життєдіяльності 

Спеціаліст першої 

категорії 

 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі 

2016 р., курси підвищення 

кваліфікації, "Методичні 

рекомендації до створення творчого 

проекту, до написання  курсових 

робіт, до організації самостійної 

роботи", свідоцтво 

6. Інформатика Новик Юрій 

Іванович 

 Викладач Житомирський  державний 

педагогічний інститут 

ім.І.Я.Франка, "Фізика і 

математика", вчитель фізики і 

математики середньої школи, 

1980р. 

 

 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач - методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і  торгівлі" 

2017р., курси підвищення 

кваліфікації, "Методичні  

рекомендації щодо проведення 

семестрового екзамену з інформатики  

у коледжі", свідоцтво 

7. 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 Укооп-

спілки "Полтавський університет 

економіки і  торгівлі" 2015р.,  

курси підвищення кваліфікації, 

"Компетентнісний підхід у ході 

вивчення  теми "Функції, їх 

властивості і графіки", свідоцтво 

 

8. Нарисна 

геометрія                                                          

 

Технічне 

креслення       

                   

Сулковський 

Анатолій 

Володимирович 

Викладач Вінницький державний 

педагогічний інститут імені 

М. Островського, 1994, 

факультет загальнотехнічних 

дисциплін, вчитель 

загальнотехнічних дисциплін 

 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач-методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі 

2016р., курси підвищення 

кваліфікації, 

"Методичні рекомендації щодо 

проведення практичних робіт на 

уроках трудового навчання в 5 – 9 

класах під час переддипломної 

практики", свідоцтво 



3. Цикл професійної та практичної підготовки 

3.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи  

1. Психологія 

 

Шайкова 

Аліна 

Леонтіївна 

Викладач  Аспірантуру при Інституті 

педагогічної освіти і освіти 

дорослих АПН України, 

витяг з наказу №336 від 

27.09.10 р.,  спеціальність 

19.00.07 – "Педагогічна та 

вікова психологія   

Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

викладач 

Житомирський обласний інститут  

післядипломної педагогічної освіти, 

психологія, 2015р., "Неуспішність* 

діагностика попередження та 

подолання", свідоцтво 

2. Педагогіка 

                

Марченко  

Тетяна 

Володимирівна 

Голова комісії, 

викладач 

Київський національний 

університет ім. 

Т.Г.Шевченка, 2000 р., 

історія, історик, викладач 

історії. 

Аспірантура 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 

2017р., курси підвищення 

кваліфікації, "Критерії оцінювання 

навчальних досягнень студентів з 

педагогіки", свідоцтво 

3. 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 

4. Педагогіка 

 

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 



5. Методика 

навчання 

технологій                                                                                               

                

 

Невмержицький 

Олександр 

Петрович   

Викладач Національний педагогічний 

університет  

ім.М.П.Драгоманова,  

2006, "Педагогіка і методика 

середньої освіти. Трудове 

навчання. Виробничі 

технології. Основи 

виробництва", викладач 

технічних дисциплін 

(менеджменту), креслення та 

безпеки життєдіяльності 

Спеціаліст першої 

категорії 

 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі 

2016р., курси підвищення 

кваліфікації, "Методичні 

рекомендації до створення творчого 

проекту, до написання  курсових 

робіт, до організації самостійної 

роботи", свідоцтво 

6. Економіка і 

організація 

виробництва              

Стандартизація, 

управління 

якістю і 

сертифікація 

Інженерна 

графіка             

Технологічний 

практикум                                                                               

Сулковський 

Анатолій 

Володимирович 

Викладач Вінницький державний 

педагогічний інститут імені 

М. Островського, 1994 р., 

факультет загальнотехнічних 

дисциплін, вчитель 

загальнотехнічних дисциплін 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач-методист 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі 

2016р., курси підвищення 

кваліфікації, 

"Методичні рекомендації щодо 

проведення практичних робіт на 

уроках трудового навчання в 5 – 9 

класах під час переддипломної 

практики", свідоцтво 

7. Технологічний 

практикум 

Бусигін 

Віктор 

Миколайович 

Викладач Коростишівське педагогічне 

училище ім. І.Я.Франка, 1968, 

викладання праці у 5-8 класах 

загальноосвітньої школи, 

вчитель праці в 5-8 класах; 

Київський державний 

педагогічний інститут імені 

О. Горького, 1979 р., "Історія 

і суспільствознавство", вчи-

тель історії і суспільствозн. 

Спеціаліст вищої 

категорії 

 

Вищий навчальний заклад 

Укоопспілки "Полтавський 

університет економіки і торгівлі 

2017р., курси підвищення 

кваліфікації, 

стажування, «Художнє плетіння з 

природних матеріалів на Україні», 

свідоцтво 

3.2. Особи, які працюють за сумісництвом 
1. Енергетичні 

машини 

 

Інформаційні 

машини і 

кібернетичні 

системи  

                 

Ляшук  

Юрій 

Вікторович 

Викладач Національний педагогічний 

університет імені М. П. 

Драгоманова, 2014, 

спеціальність «Технологічна 

освіта», магістр технологічної 

освіти, вчитель технологій 

креслення та профільного 

навчання 

Спеціаліст Навчання в аспірантурі 

Національного педагогічного 

університету ім. М.П.Драгоманова зі 

спеціальності 13.00.02 – теорія та 

методика трудового навчання, витяг 

з наказу №1961 від 20.10.2015 р. 

 


