
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протоколом засідання атестаційної комісії  

ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж 

Білоцерківського національного аграрного університету» 

від «07» жовтня 2022 року №1 
 

Список педагогічних (науково-педагогічних) працівників 

ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету», 

які атестуються у 2022/2023 навчальному році 

 

№ 

з/п 
ПІБ 

Спеціальність 

за дипломом 
Посада 

С
та

ж
 Результати 

попередньої 

атестації 

Курси чергової атестації/ 

кількість годин 

Щорічна 

кількість 

годин 

підвищення 

кваліфікації 

На що 

претендує в 

період чергової 

(позачергової) 

атестації 
2020 2021 2022 

1 Андрущенко 

Олександра 

Анатоліївна 

Вчитель 

математики 

та основ 

інформатики 

Викладач 

іформаційних 

дисциплін 

18 Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

І категорії» 

2018 

ТОВ «На Урок»  сертифікат від 

09.02.2020 (10 год), курс 

«Безпечний інтернет для учнів 

та вчителів інформатики» 

(визнано рішенням 

педагогічної ради коледжу, 

протокол від 24.03.2021, № 5); 

ТОВ «Всеосвіта» сертифікат 

від 27.01.2022 (10 год),  курс 

«Інклюзивне навчання - рівний 

доступ до якісної освіти» 

(визнано рішенням 

педагогічної ради коледжу, 

протокол від 30.03.2022, № 4); 

Інституті післядипломного 

навчання БНАУ, свідоцтво 

СПК 00493712/000169-22 від 

22.04.2022 (30 год), курс 

3 10 160 Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 



«Методологія викладання 

дисциплін: “Інтернет-

технології в інформаційній 

діяльності підприємства” для 

здобувачів закладів фахової 

передвищої освіти»; 

КНЗ КОР «КОІПОПК», 

посвідчення ПК 

02139618/0933-22 від 

04.02.2022 (120 год), курс за 

інтегрованою програмою для 

педагогічних працівників 

(інформатики). 

2 Бадін  

Олег  

Миколайович 

   

   

Інженер-

енергетик 

Викладач 

спецтехнічних 

дисциплін 

17 Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

пед. звання 

«викладач- 

методист» 

2018 

Інституті післядипломного 

навчання БНАУ, свідоцтво 

СПК 00493712/003512 від 

09.10.2020 (30 год), курс 

«Методологія викладання 

дисциплін: “Автоматизація 

холодильних установок” для 

здобувачів закладів фахової 

передвищої освіти»; 

Інституті післядипломного 

навчання БНАУ, свідоцтво 

СПК 00493712/000078-21 від 

12.02.2021 (30 год), курс 

«Методологія викладання 

дисциплін: “Холодильне 

технічне обладнання” для 

здобувачів закладів фахової 

передвищої освіти»; 

Інституті післядипломного 

навчання БНАУ, свідоцтво 

СПК 00493712/000647-21 від 

30 90 30 Відповідність 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

пед. званню 

«викладач- 

методист» 



22.10.2021 (30 год), курс 

«Методологія викладання 

дисциплін: “Комп’ютерна 

графіка” для здобувачів 

закладів фахової передвищої 

освіти»; 

Інституті післядипломної 

освіти Київського університету 

ім. Б. Грінченка, сертифікат 

DN20 IBEyIBOYc9 від 

28.01.2021 (10 год), за 

програмою «Інформаційна 

грамотність учителя»; 

Інституті післядипломної 

освіти Київського університету 

ім. Б. Грінченка, сертифікат 

DN20 IRVmWoTrUo від 

27.01.2021 (10 год), за 

програмою «Дистанційне та 

змішане навчання дітей з 

особливими потребами»; 

Інституті післядипломної 

освіти Київського університету 

ім. Б. Грінченка, сертифікат 

DN20 k4RKJyfhnS від 

16.02.2021 (10 год), .за 

програмою «Підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників: організаційно-

управлінський аспект»; 

Інституті післядипломного 

навчання БНАУ, свідоцтво 

СПК 00493712/000084-22 від 

18.02.2022 (30 год), курси 



«Методологія викладання 

дисциплін: “Кондиціювання 

повітря” для здобувачів 

закладів фахової передвищої 

освіти». 

3 Бондар  

Наталія  

      Петрівна 

   

Викладач 

української 

мови та 

літератури 

Викладач 

української 

мови та 

літератури 

34 Відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

присвоєно пед. 

звання 

«викладач- 

методист»  

2018 

КНЗ КОР «КОІПОПК», 

сертифікат від 13.05.2020 (30 

год),  тема «Інноваційні 

технології формування 

ключових компетентностей на 

уроках української мови» для 

вчителів української мови і 

літератури; 

ТОВ «Едюкейшнал Ера». 

сертифікат від 01.02.2021          

(50 год), курс «Про 

дистанційний та змішаний 

формат навчання для педагогів 

та керівників шкіл» (визнано 

рішенням педагогічної ради 

коледжу, протокол від 24.03.21, 

№ 5); 

КНЗ КОР «КОІПОПК», 

сертифікат ЗПК 

№02139618/1288-21 від 

08.04.2021 (30 год), теми 

«Формування соціокультурної 

і цифрової компетентностей 

учнів у процесі вивчення 

української мови і літератури» 

для учителів української мови і 

літератури; 

Платформа «Prometheus», 

сертифікат від 10.01.2022           

30 80 120 Відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

присвоєно пед. 

звання 

«викладач- 

методист» 



(60 год.), курс «Академічна 

доброчесність» (визнано 

рішенням педагогічної ради 

коледжу, протокол від 

12.01.2022 №3); 

Платформа «Prometheus», 

сертифікат від 11.01.2022         

(30 год), курс «Управління 

якість освіти в школі» (визнано 

рішенням педагогічної ради 

коледжу, протокол від 

12.01.2022 №3); 

Платформа «Prometheus», 

сертифікат від 30.06.2022       (30 

год), курс «Освіта для всіх: 

різноманітність, інклюзія та 

фізичний розвиток» (визнано 

рішенням педагогічної ради 

коледжу, протокол від 06.07.22 

р. №6). 

4 Виговський 

Олександ 

Олександрович 

Викладач 

фізичної 

культури 

Викладач 

фізичного 

виховання 

11 - Платформа «Prometheus», 

сертифікат від 03.10.2022       (30 

год), курс «Освіта для всіх: 

різноманітність, інклюзія та 

фізичний розвиток» (визнано 

рішенням педагогічної ради 

коледжу, протокол від 21.11.22 

р. №2). 

- - 30 Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст І 

категорії» 

5 Губатенко  

Наталія 

Анатоліївна 

Викладач 

англійської 

мови та 

зарубіжної 

літератури  

Викладач 

іноземної 

мови 

13 Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

ІІ категорії» 

2018 

Language Factory, березень 

2020 (30 год), курс «How to 

teach English effectively»; 

Language Factory, листопад 

2020 (30 год), курс «How to 

teacher English effectively»; 

60 30 60 Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст 

І категорії» 



 Інституті післядипломного 

навчання БНАУ, свідоцтво 

СПК 00493712/000162-21 від  

19.02.2021 (30 год), курс 

«Методологія викладання 

дисципліни «Іноземна 

(англійська) мова за 

професійним спрямуванням» 

для здобувачів закладів 

фахової передвищої освіти»  

6 Гурський  

Степан  

Петрович 

Викладач 

історії 

Вчитель  

історії 

33 Відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

присвоєно пед. 

звання 

«викладач- 

методист»  

2018 

Міністерство освіти і науки 

України Представництво 

Дитячого фонду ООН( 

ЮНІСЕФ), сертифікат           10-

56109 від 14.12.2020 (30 год), 

курс «Вчимося жити разом»; 

ТОВ «Едюкейшнал Ера». 

сертифікат від 01.02.2021          

(50 год), курс «Про 

дистанційний та змішаний 

формат навчання для педагогів 

та керівників шкіл» (визнано 

рішенням педагогічної ради 

коледжу, протокол від 24.03.21, 

№ 5); 

КНЗ КОР «КОІПОПК», 

сертифікат №02139618/1458-22 

від 04.03.2022р. (120 год), курс 

за програмою для вчителів 

історії та правознавства . 

30 50 120 Відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

присвоєно пед. 

звання 

«викладач- 

методист» 

7 Дука 

Неля 

Олександрівна 

Викладач 

української 

мови та 

літератури 

Викладач 

української 

мови та 

літератури 

45 Відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

КНЗ КОР «КОІПОПК», 

сертифікат ПК№ 

2139618/1213- 13.02.2020 (120 

год). курс« Інноваційні підходи 

120 50 30 Відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 



категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

присвоєно пед. 

звання 

«викладач- 

методист»  

2018 

у вивченні української мови і 

літератури, зарубіжної 

літератури»; 

ТОВ «Едюкейшнал Ера». 

сертифікат від 01.02.2021          

(50 год), курс «Про 

дистанційний та змішаний 

формат навчання для педагогів 

та керівників шкіл» (визнано 

рішенням педагогічної ради 

коледжу, протокол від 24.03.21, 

№ 5); 

Платформу «Prometheus», 

сертифікат від 11.01.2022р (30 

год), курс «Управління якість 

освіти в школі» (визнано 

рішенням педагогічної ради 

коледжу, протокол від 

12.01.22, № 3). 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

присвоєно пед. 

звання 

«викладач- 

методист» 

8  Єрохіна  

Олена  

Михайлівна 

Лікар 

ветеринарної 

медицини 

Викладач 

ветеринарних 

дисциплін 

 

Завідувачка 

ветеринарного 

відділення 

18 Відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

присвоєно пед. 

звання 

«викладач- 

методист»  

2018 

Інституті післядипломного 

навчання БНАУ, свідоцтво 

СПК 00493712/000164-21 від 

05.03.2021 (30 год), курс 

«Методологія викладання 

дисципліни: «Паразитологія та 

інвазійні хвороби» для 

здобувачів закладів фахової 

передвищої освіти». 

130 61 24 Відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

присвоєно пед. 

звання 

«викладач- 

методист» 

 

Відповідність 

займаній 

посаді 

 



9 Кліванська 

Олена 

Яківна 

Спеціаліст з 

технології 

зберігання, 

консервуван-

ня та 

переробки 

м’яса 

Викладач 

спецтехноло-

гічних 

дисциплін 

20 Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

І категорії» 

2018 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку», сертифікат 

№14GW-072 від (30 год), курс 

«Цифрові інструменти Gooogle 

для закладів вищої, фахової 

передвищої освіти» 

Вінницького інституту ЗВО 

"Відкритий міжнародний 

університет  розвитку людини 

"Україна", свідоцтво ISO51Y-

CE000715 від 08.01.2022 (30 

год), курс «Інклюзія та 

дистанційне навчання»; 

Інституті післядипломного 

навчання БНАУ, свідоцтво 

СПК 00493712/000424-22 від 

14.10.2022 (30 год), курс 

«Методологія викладання 

дисциплін: “Радіометричний 

контроль виробництва” для 

здобувачів закладів фахової 

передвищої освіти»; 

Платформа «Prometheus», 

сертифікат від 03.10.2022       (30 

год), курс «Освіта для всіх: 

різноманітність, інклюзія та 

фізичний розвиток» (визнано 

рішенням педагогічної ради 

коледжу, протокол від 21.11.22 

р. №2). 

 

 

 

 

10 30 90 Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 



10 Поліщук  

Наталія  

Вікторівна 

Спеціаліст з 

технології 

зберігання, 

консервуван-

ня та 

переробки 

молока 

Викладач 

спецтехноло-

гічних 

дисциплін 

16 Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

2018 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку», сертифікат  № БС-

05923 від 24.11.2020 (15 год), 

курс «Ефективні рішення 

GOOGLE FOR EDUCATION 

для хмарної взаємодії»;  

Інституті післядипломного 

навчання БНАУ, свідоцтво 

СПК 00493712/000251 від 

16.04.2021 (30 год), курс 

«Методологія викладання 

дисциплін: “ Технологічне 

обладнання галузі” для 

здобувачів закладів фахової 

передвищої освіти»; 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку», сертифікат  № 

1GW-102  від 19.10.2021 (30 

год), курс «Цифрові 

інструменти  GOOGLE для 

закладів вищої, фахової 

передвищої освіти»; 

Інституті післядипломного 

навчання БНАУ, свідоцтво 

СПК 00493712/000443-22 від 

14.10.2022 (30 год), курс 

«Методологія викладання 

дисциплін: “Технології молока 

та молочних продуктів” для 

здобувачів закладів фахової 

передвищої освіти». 

 

 

155 177 90 Відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії». 

 

Присвоєння 

пед. звання  

«викладач-

методист» 



11 Петрашенко 

Микола 

Вікторович 

Викладач 

економічної 

теорії та 

інформатики 

Викладач 

інформацій-

них 

технологій 

11 Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

І категорії» 

2018 

ТОВ «Академії цифрового 

розвитку», сертифікат від 

01.07.2020 (60 год), курс 

«Додатки Google в освітній 

діяльності»; 

Інституті післядипломного 

навчання БНАУ, свідоцтво 

СПК 00493712/000082 від 

12.02.2021 (30 год), курс 

«Методологія викладання 

дисциплін: “Сервісне 

обслуговування персональних 

комп’ютерів” для здобувачів 

закладів фахової передвищої 

освіти». 

132 30 60 Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

12 Пендер 

Олена 

Віталіївна 

Викладач 

історії, 

вчитель 

суспільство-

знавства 

Викладач 

правознавства 

12 Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

І категорії» 

2018 

Інституті післядипломного 

навчання БНАУ, свідоцтво 

СПК 00493712/000083 від 

14.02.2020 (30 год), курс 

«Нормативна база 

інформаційної діяльності 

підприємства»; 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, сертифікат 

від 01.02.2021 р. (10 год ) курс 

«Дистанційне та змішане 

навчання дітей з особливими 

потребами»; 

Інституті післядипломного 

навчання БНАУ, свідоцтво 

СПК 00493712/000080 від 

12.02.2021 (30 год), курс 

«Методологія викладання 

дисциплін: “Громадянська 

30 60 210 Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 



освіта (Основи правознавства)” 

для здобувачів закладів 

фахової передвищої освіти». 

КНЗ КОР «КОІПОПК», 

свідоцтво ПК№02139618/1453-

22 від 04.03.2022р. (120 год), 

курс підвищення кваліфікації 

спеціальність «Історія та 

правознавство». 

13 Семенюта 

Наталія 

Анатоліївна 

Спеціаліст з 

менеджменту 

Викладач 

біології та 

екоголії 

2 - Київський Університет ім. Б. 

Грінченка, сертифікат № DN -

z6F1fm5ilF від 29.01.21. (10 

год), курс «Дистанційне  та 

змішане навчання дітей з 

особливими освітніми 

потребами»; 

Львівський Інститут освіти, 

сертифікат № 500515 від 

27.02.21 (10 год), курс 

«Біологія і екологія»; 

ТОВ «Едюкейшенал Ера», 

сертифікат від 14.02.21 (15 

год), курс «Автостопом по 

біології» (визнано рішенням 

педагогічної ради коледжу, 

протокол від 24.03.21 р. №5); 

КНП «Освітня агенція міста 

Києва», сертифікат № 33044374 

від 14.10.21 (30 год), курс 

«Мистецтво викладання»; 

ТОВ «Едюкейшенал Ера» 

сертифікат  від 15.10.21 ( 10 

год),курс «Зелене світло Землі» 

(визнано рішенням 

- 75 115 Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 



педагогічної ради коледжу, 

протокол від 10.11.21 р. №2); 

Платформу «Prometheus», 

сертифікат від 11.01.2022 (15 

год), курс «Підвищення  

кваліфікації педагогічних 

працівників нові вимоги і 

можливості» (визнано 

рішенням педагогічної ради 

коледжу, протокол від 12.01.22 

р. №3); 

Львівський Інститут освіти, 

сертифікат № 1003868  від 

31.03.22 (10 год), курс 

«Природничі науки»;  

КНЗ КОР «КОІПОПК», 

свідоцтво ПК№ 

02139618/2203-22 від 13.05.22. 

(90 год), курс підвищення 

кваліфікації спеціальність 

«Біологія», «Екологія», 

«Природознавство». 

14 Синявська  

Анжела 

Володимирів-

на 

Спеціаліст 

бухгалтерськ

огообліку і 

аудиту 

Викладач 

економічних 

дисциплін 

1 - Інституті післядипломного 

навчання БНАУ, свідоцтво 

СПК 00493712/000170-22 від 

22.04.2022 (30 год), курс 

«Методологія викладання 

дисциплін: “Казначейська 

справа” для здобувачів закладів 

фахової передвищої освіти»; 

Платформа «Prometheus», 

сертифікат від 03.10.2022       (30 

год), курс «Освіта для всіх: 

різноманітність, інклюзія та 

- - 60 Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст І 

категорії» 



фізичний розвиток» (визнано 

рішенням педагогічної ради 

коледжу, протокол від 21.11.22 

р. №2). 

15 Старовойтова 

Алла  

Андріївна 

Лікар 

ветеринарної 

медицини 

Викладач 

спецтехноло-

гічних 

дисциплін 

 

Завідувачка 

відділення 

харчових 

технологій 

28 Відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

присвоєно пед. 

звання 

«викладач- 

методист»  

2018 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку», сертифікат №БС-

04898 від 24.11.2020 (15 год), 

курси «Ефективні рішення 

Google for education для 

хмарної взаємодії»; 

Інституті післядипломної 

освіти Київського університету 

ім. Б. Грінченка, сертифікат DN 

20 – IcDDMHPOXE від 

03.02.2021 (10 год), курс 

«Дистанційне та змішане 

навчання дітей з особливими 

освітніми потребами»;  

ДУ «Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти», сертифікат  

СС 38282994/1335-21 від 

31.03.2021 (16 год), курс 

«Впровадження інноваційних  

технологій в освітній процес»; 

Платформу «Prometheus», 

сертифікат від 11.01.2022 (15 

год), курс «Підвищення  

кваліфікації педагогічних 

працівників нові вимоги і 

можливості» (визнано 

рішенням педагогічної ради 

коледжу, протокол від 12.01.22 

р. №3); 

15 26 45 Відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

присвоєно пед. 

звання 

«викладач- 

методист» 

 

Відповідність 

займаній 

посаді 

 



Вінницького інституту ЗВО 

«Відкритий  міжнародний 

університет розвитку людини 

«Україна», сертифікат № 

ISO51Y-CE000919, від 

09.02.2022 (30 год), курс 

«Інклюзія та дистанційне 

навчання». 

16 Харчишина  

Ольга  

Миколаївна 

Економіст з 

бухгалтерськ

огообліку і 

аудиту 

Викладач 

економічних 

дисциплін 

 

Заступник 

директора 

з навчальної 

роботи  

 

21 Відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

присвоєно пед. 

звання 

«викладач- 

методист»  

2018 

 

Відповідність 

займаній 

посаді 

Інститут післядипломної освіти 

Київського університету ім. 

Бориса Грінченка, сертифікат 

DN20-V1у84Н1szh від 

29.01.2021 (10 год), курс  

«Дистанційне та змішане 

навчання дітей з особливими 

освітніми потребами»; 

ТОВ «Академія цифрового 

розвитку», сертифікат від 19 

жовтня 2021 року №5GW-0159 

(30 год), курс «Цифрові 

інструменти Google для 

закладів вищої, фахової 

передвищої освіти»; 

Платформа «Prometheus», 

сертифікат від 30.06.2022       (30 

год), курс «Освіта для всіх: 

різноманітність, інклюзія та 

фізичний розвиток» (визнано 

рішенням педагогічної ради 

коледжу, протокол від 06.07.22 

р. №6). 

94 40 36 Відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії», 

присвоєно пед. 

звання 

«викладач- 

методист» 

 

Відповідність 

займаній 

посаді 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протоколом засідання атестаційної комісії  

ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж 

Білоцерківського національного аграрного університету» 

від «07» жовтня 2022 року №1 
 

Список працівників бібліотеки 

ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету», 

які атестуються у 2022/2023 навчальному році 

№ 

з/п 
ПІБ Посада 

Результати 

попередньої 

атестації 

На що претендує в 

період чергової 

(позачергової) 

атестації 

1 Кофанова О.В. Завідувач бібліотеки Відповідність 

кваліфікаційній категорії 

«Провідний бібліотекар» 

Відповідність кваліфікаційній 

категорії «Провідний 

бібліотекар» 

2 Осіпова Л.І. Бібліотекар Відповідність 

кваліфікаційній категорії 

«Бібліотекар» 

Відповідність кваліфікаційній 

категорії «Бібліотекар» 

 

 


