
ВІДОМОСТІ 

про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

на рівні фахової  передвищої освіти 

  

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я та по 

батькові педагогічного 

працівника 

Найменування 

посади (для осіб, що 

працюють за 

сумісництвом, - місце 

основної роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, 

який закінчив 

педагогічний працівник 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Категорія, педагогічне звання 

(в разі наявності науковий 

ступінь, шифр і найменування 

наукової спеціальності, тема 

дисертації (серія, номер, дата, 

ким виданий диплом), вчене 

звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно (серія, 

номер, дата, ким виданий 

атестат) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації педагогічного 

працівника (найменування 

закладу, вид документа, тема, 

дата видачі, кількість 

навчальних  кредитів (годин) 

Фаховий молодший бакалавр (ОПП 2020) 

І. ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА 

I.1. Базові дисципліни 

Українська мова Полінок Олена 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний 

Криворізький державний 

педагогічний 

університет, 2003 р. 

Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Українська мова і 

література», 

кваліфікація: магістр 

педагогічної освіти, 

викладач української 

мови 

Спеціаліст вищої категорії 

  

Кандидат педагогічних наук, 

2018 р.  13.00.02 – теорія та 

методика навчання (українська 

мова). (ДК № 047339 від 16 

травня 2018р. Київський 

університет імені Бориса 

Грінченка). Тема дисертації: 

«Формування граматичної 

компетентності учнів 10 класу з 

використанням методу проєктів 

у процесі навчання української 

мови»                 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, аспірантура. 

Присуджено науковий ступінь 

кандидата педагогічних наук, 

2018 р. 

 

Українська література Горніцька Анастасія 

Вікторівна 

Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний  

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2016 р. Спеціальність: 

«Українська мова і 

література», кваліфікація: 

спеціаліст з української 

мови і літератури, філолог, 

вчитель української мови і 

Спеціаліст другої категорії Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Інститут філології, 

кафедра української мови, 

стажування, довідка  від 17.01.2022 

р., № 3. Тема: Наукові та науково-

методичні засади викладання 

дисципліни «Сучасна українська 

мова», 120 год 



літератури 

Іноземна мова Руснак Лариса Юріївна Викладач; Циклова 

комісія іноземних мов; 

Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2011 р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Мова та 

література (англійська)», 

кваліфікація: викладач 

англійської, іспанської 

мови та зарубіжної 

літератури 

Спеціаліст І категорії Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Інститут філології, 

кафедра англійської філології та 

перекладу, стажування «Наукові та 

навчально-методичні засади 

викладання іноземної мови 

(англійської)», довідка від 

04.03.2021 № 63, 6 кредитів 

Іноземна мова Лещенко Світлана 

Миколаївна 

Викладач; Циклова 

комісія іноземних мов; 

Штатний 

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

інститут імені Г.С. 

Сковороди, 1998 р. 

Спеціальність: 

«Українська мова і 

література, іноземна 

мова», кваліфікація: 

вчитель української мови і 

літератури, англійської 

мови 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Факультет права та 

міжнародних відносин, кафедра 

англійської мови, довідка про 

проходження стажування від 

16.11.2018 № 194 

Історія України Москаленко Олександр 

Анатолійович 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Київський міський 

педагогічний університет 

імені Б.Д. Грінченка, 2008 

р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Історія», 

кваліфікація: вчитель 

історії та правознавства 

Спеціаліст першої категорії Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Інститут післядипломної 

освіти, кафедра історичної та 

громадянської освіти (з 01.02..2022 

р. по 01.03.2022 р.). Довідка про 

проходження стажування від 

14.09..2022  № 67, 150 годин/5 

кредитів 

Громадянська освіта Пандазі Анастасія 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний 

Маріупольський 

державний університет, 

2019 р. Спеціальність:  

«Менеджмент», 

кваліфікація: магістр з 

управління. Керівник 

підприємства, установи  та 

організації (у сфері освіти 

та виробничого навчання) 

 

Спеціаліст другої категорії Курс на платформі освітнього 

проекту «На урок» «Ефективна 

взаємодія вчителя та учнів з 

особливими освітніми потребами» 

(23.09.2022, 30 год / 1 кредит) 

 

Prometeus «Медіаграмотність для 

освітян (08.10.2022, 60 год / 2 

кредити) 

 



Маріупольський 

державний університет, 

2019 р. Спеціальність: 

«Історія та археологія» , 

кваліфікація: магістр 

історії та археології, 

викладач закладу вищої 

освіти 

Підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників з 

Дослідницьким модулем (базовий 

рівень) у Київському університеті 

імені Бориса Грінченка (22.12.2022, 

30 год / 1 кредит) 

 

Prometeus «Медіаграмотність для 

освітян» (04.01.2023) 

Математика (Алгебра і 

початки аналізу та 

геометрія) 

Фіщук Тетяна 

Олександрівна 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2021 р. Спеціальність: 

«Математика»  

Спеціаліст другої  категорії Отримання документа про вищу 

освіту, 2021 р.: Київський 

університет імені Бориса Грінченка, 

спеціальність «Математика» 

Фізика і астрономія Чернюшок Юрій 

Володимирович 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Львівський ордена Леніна 

державний університет 

імені І. Франка, 1981 р. 

Спеціальність: «Фізика», 

кваліфікація: фізик, 

викладач фізики 

Спеціаліст вищої категорії Київський Університет імені 

Бориса Грінченка, Курси 

підвищення кваліфікації  в 

Інституті післядипломної 

педагогічної освіти, професійно 

орієнтований курс для вчителів 

фізики і астрономії. Свідоцтво 

ПК02136554/6841-20. Тема: 

Організація педагогічної діяльності 

на компетентнісних засадах, 

Виданий 30 січня 2020р, (75год/2.5 

кредити) 

 

Київський Університет імені 

Бориса Грінченка, Курси 

підвищення кваліфікації  в 

Інституті післядипломної 

педагогічної освіти для вчителів 

математики, Довідка, Тема: 

Застосування ІКТ в педагогічній 

діяльності. Видана 20 березня 2020 

р. 

 

Навчальний заклад «Київський 

інститут післядипломної освіти». 



Сертифікат№ 2355123048655, від 

13.11.22р. Тема: Методи активної 

взаємодії на уроках дисциплін 

природничого циклу». (15 год/0,5 

кредиту). 

Біологія і екологія Остертаг Аліна Іванівна Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Полтавський національний 

педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка, 2011 

р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Біологія», кваліфікація: 

магістр педагогічної 

освіти, викладач біології 

Спеціаліст першої  категорії Prometheus, Сертифікат, Тема: 

Наука повсякденного мислення, 

виданий 15.10.2020 р., (80 год/2,6 

кред). 

 

Prometheus, Сертифікат, Тема: 

освітні інструменти критичного 

мислення, виданий  03.09.2020 р., 

(60 год/2 кред). 

 

Prometheus, Сертифікат, Тема: 

Дизайн- мислення в школі 

виданий 15.09.2020 р., (30 год/1 

кред). 

 

ТОВ «Едюкейшнал Ера», 

Сертифікат, Тема: Онлайн курс 

«Про дистанційний та змішаний 

формати навчання», виданий 

18.07.2021року,  (50 год ) 

 

Курс «Цифрові інструменти Google. 

З 25.07 по 07.08.2022,30 год, 

сертифікат №GDTfE-01-04741 від 

08/08/2022 

Географія Мальцева Людмила 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Ніжинський педагогічний 

інститут імені М.В. 

Гоголя, 1995 р. 

Спеціальність: «Географія 

і біологія», кваліфікація: 

вчитель географії і біології 

Спеціаліст вищої категорії,  

викладач-методист 

Інститут післядипломної 

педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, Курси підвищення 

кваліфікації , Свідоцтво 

ПК02136554/1785-18, березень 2018 

р. Тема: Професійно орієнтований 

курс для вчителів географії, 

економіки, природознавства. 



Транспорт світу. Міжнародні 

транспортні коридори. (180 год/6 

кредитів) 

 

Стажування Національний 

педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова, кафедра 

географії, Наказ №262 від 03.10. 

2022р. З 03 жовтня 2022р. по 30 

жовтня 2022 р 

Фізична культура Осипенко Олена Валеріївна Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Штатний 

Національний університет 

фізичного виховання і 

спорту України, 2016 р. 

Спеціальність: «Спорт», 

кваліфікація: магістр 

спорту (психологія 

спорту) 

Спеціаліст другої категорії Рrometheus . Сертифікат від 

19.02.2022  (Нова фізична 

культура. Баскетбол) 

  

Рrometheus . Сертифікат від 

21.02.2022 (Академічна 

доброчесність) 

 

Рrometheus . Сертифікат від 

17.02.2022  (Нова фізична 

культура. Біг) 

 

Рrometheus . Сертифікат від 

18.02.2022  (Нова фізична 

культура: Кросфіт) 

 

КУБГ, сертифікат № 1520/4 від 

05.03.2021 (Лідерський модуль) 

 

Рrometheus . Сертифікат від 

18.02.2022 (Нова фізична 

культура: Настільний теніс) 

 

Рrometheus . Сертифікат від 

19.02.2021 (Нова фізична 

культура) 

 

Рrometheus . Сертифікат від 

18.02.2022  (Нова фізична 

культура: Регбі) 

 



Рrometheus . Сертифікат від 

19.02.2021 (Нова фізична 

культура: Степ-аеробіка) 

 

Рrometheus . Сертифікат від 

18.02.2022 (Нова фізична 

культура: Флорбол) 

 

Рrometheus . Сертифікат від 

17.02.2022  (Нова фізична 

культура: Футбол) 

 

Рrometheus . Сертифікат від 

17.02.2020 (Нова фізична 

культура:Чирлідінг). 5 кредитів 

І.2. Вибіркові обов’язкові дисципліни 

Мистецтво Рябоконь Юлія 

Станіславівна 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Ніжинський державний 

педагогічний університет 

імені Миколи Гоголя, 2002 

р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Історія та 

правознавство», 

кваліфікація: учитель 

історії та правознавства 

 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2021 р. Спеціальність: 

«Публічне управління і 

адміністрування»  

Спеціаліст першої категорії Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Інститут післядипломної 

освіти, кафедра історичної та 

громадянської освіти (з 15.11.2022 

р. по 15.12.2022 р.). Довідка про 

проходження стажування від 

28.12.2022 № 86, 150 годин/5 

кредитів 

І.3. Профільні дисципліни, спецкурси 

Історія образотворчого 

мистецтва; Художньо-

прикладна графіка 

Шеменьова Юлія 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія 

образотворчого 

мистецтва і дизайну; 

Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2017 р. Спеціальність: 

«Образотворче 

мистецтво», кваліфікація: 

художник, фахівець 

декоративного мистецтва 

та художніх промислів 

Спеціаліст вищої категорії  

 

Доктор філософії за спеціальністю 

023 - Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація, 2022 р. (ДР №003437, 

від 22 лютого 2022 р. Національна 

академія керівних кадрів культури 

Національна академія педагогічних 

наук України, інститут обдарованої 

дитини НАПН України, з 

08.12.2021 по 11.12.2021., довідка 

про проходження стажування від 

11.12.2021 КІПНО-08111221/423, 1 

кредит 



і мистецтв). Тема дисертації 

«Мурали України у світовому 

стріт-арті: формотворення, 

пластичне моделювання, 

художньо-образні особливості»  

Декоративно-

прикладне мистецтво 

Хоменко Наталія Сергіївна Викладач; Циклова 

комісія 

образотворчого 

мистецтва і дизайну; 

Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2018 р. Спеціальність: 

«Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація», кваліфікація: 

художник, викладач 

закладу освіти 

Спеціаліст  Національна академія 

образотворчого мистецтва і 

архітектури, Кафедра живопису, 

довідка про підвищення 

кваліфікації (Стажування) від 

18.01.2023 р №55-40, тема: 

«Сучасні техніки та технології 

живопису», 4 кредити 

Композиція Попович Катерина 

Миколаївна 

Викладач; Циклова 

комісія 

образотворчого 

мистецтва і дизайну; 

Сумісник 

 

Національна академія 

образотворчого 

мистецтва і 

архітектури 

Національна архітектура 

образотворчого мистецтва 

і архітектури, 2013 р. 

Спеціальність: 

«Образотворче 

мистецтво», кваліфікація: 

мистецтвознавець з 

образотворчого мистецтва, 

критик, дослідник, 

викладач 

Спеціаліст вищої категорії Національна академія 

образотворчого мистецтва і 

архітектури, кафедра теорії та 

історії мистецтва, навчання в 

аспірантурі з 01.10.2016 р. по 

01.10.2020 р. 

Пластична анатомія та 

скульптура 

Мазов Андрій Анатолійович Викладач; Циклова 

комісія 

образотворчого 

мистецтва і дизайну; 

Штатний 

Київська державна 

академія декоративно-

прикладного мистецтва і 

дизайну імені Михайла 

Бойчука, 2020 р. 

Спеціальність: 

«Образотворче мистецтво, 

декоративна мистецтво, 

реставрація», кваліфікація: 

художник декоративно-

прикладного мистецтва 

Спеціаліст Київська державна академія 

декоративно-прикладного 

мистецтва і дизайну імені Михайла 

Бойчука (закінчив 2020 р.) 

Педагогіка з основами 

інклюзивної освіти 

Карлінська Яніна Валеріївна Викладач; Циклова 

комісія з педагогічної 

освіти; Штатний 

(суміщення) 

Житомирський державний 

педагогічний університет 

імені Івана Франка, 2002 р. 

Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Спеціаліст  вищої категорії, 

старший викладач 

 

Кандидат педагогічних 

наук, 2010 р. 13.00.04 – Теорія і 

методика професійної освіти.  

Стажування 180 год., Attachment to 

Certificate №WSA/29/04/22. 

International internship «Forming 

competences and developing 

professional and pedagogical skills of 

teacher of higher vocational education 



Математика. Фізика», 

кваліфікація: вчитель 

математики, фізики, 

астрономії і безпеки 

життєдіяльності 

(Диплом ДК № 062043, 06.10.2010, 

виданий Вищою атестаційною 

комісією України). Тема 

дисертації: «Формування 

інформаційної компетентності 

студентів комерційних коледжів у 

процесі вивчення природничо-

математичних дисциплін» 

 

institution». 

 

Підвищення кваліфікації за 

Лідерським модулем Київський 

університет імені Бориса Грінченка, 

сертифікат № 1104, 08.11.2019р.,  

30 год./ 1 кредит ЄКТС 

 

Підвищення кваліфікації за 

розробку електронних навчальних 

курсів.  Про результати 

сертифікації електронних 

навчальних курсів 2021 р. Наказ від 

30.12.2021 № 856 (110 год) 

 

Підвищення кваліфікації за 

розробку електронних навчальних 

курсів.  Про результати 

сертифікації електронних 

навчальних курсів 2022 р. Наказ від 

27.12.2022 № 749 (110 год) 

Психологія Винар Валентина Іванівна Викладач; Циклова 

комісія з педагогічної 

освіти; Штатний  

Спеціальний факультет 

Інституту практичної 

психології і соціальної 

роботи, 1994 р. 

Спеціальність: 

«Психологія (практична)», 

кваліфікація: практичний 

психолог в системі освіти 

Спеціаліст вищої категорії Київський університет імені Бориса 

Грінченка, кафедра особистості та 

соціальних практик Факультету 

психології, соціальної роботи та 

спеціальної освіти Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка, довідка про підвищення 

кваліфікації (Стажування) №93 від 

18.11.2022 р. 

Анатомія, фізіологія, 

шкільна гігієна 

Настека Тетяна Миколаївна Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Сумісник 

 

Національний 

педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова 

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені О.М.Горького,1983р. 

кваліфікація: медична 

сестра ГО 

 

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені О.М. Горького, 1985 

р. Спеціальність: 

«Географія-біологія», 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Кандидат біологічних наук, 2012 р. 

03.00.05 – ботаніка. (ДК №005047 

від 17.02 2012 р.  Національний 

ботанічний сад ім. М.М. Гришка 

НАН України). Тема дисертації: 

«Види роду Armeniaca Mill. у 

Лісостепу України (біолого-

екологічні та морфологічні 

особливості, використання)» 

Національний ботанічний сад імені 

М.М.Гришка НАН України. 

Стажування з 1.12. 2017 р. по 

31.12.2017 р., Тема: Акліматизація 

плодових рослин, довідка № 

112/11-75. (120 год/.6 кредитів ). 



кваліфікація: звання 

вчителя географії та 

біології середньої школи 

 

 

  

 

 

Доцент кафедри біології, 2014 р. 

( 12ДЦ №039868 від 23 вересня 

2014р. п, виданий рішенням 

атестаційної колегії) 

ІІ. ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ  

ІІ.1. ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА 

ІІ.1.1. Формування загальних компетентностей 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Кірюшина Катерина 

Костянтинівна 

Викладач; Циклова 

комісія іноземних мов; 

Штатний 

Київський національний 

лінгвістичний університет, 

2007 р. Спеціальність: 

«Мова та література 

(англійська)», 

кваліфікація: філолог, 

викладач англійської мови 

та зарубіжної літератури 

Спеціаліст вищої категорії Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Факультет права та 

міжнародних відносин, кафедра 

англійської мови, довідка про 

проходження стажування від 

16.11.2018 № 193 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Руснак Лариса Юріївна Викладач; Циклова 

комісія іноземних мов; 

Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2011 р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Мова та 

література (англійська)», 

кваліфікація: викладач 

англійської, іспанської 

мови та зарубіжної 

літератури 

Спеціаліст І категорії Київський університет імені Бориса 

Грінченка, Інститут філології, 

кафедра англійської філології та 

перекладу, стажування «Наукові та 

навчально-методичні засади 

викладання іноземної мови 

(англійської)», довідка від 

04.03.2021 № 63, 6 кредитів 

Фізичне виховання Осипенко Олена Валеріївна Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Штатний 

Національний університет 

фізичного виховання і 

спорту України, 2016 р. 

Спеціальність: «Спорт», 

кваліфікація: магістр 

спорту (психологія 

спорту) 

Спеціаліст другої категорії Рrometheus . Сертифікат від 

19.02.2022  (Нова фізична 

культура. Баскетбол) 

  

Рrometheus . Сертифікат від 

21.02.2022 (Академічна 

доброчесність) 

 

Рrometheus . Сертифікат від 

17.02.2022  (Нова фізична 

культура. Біг) 

 



Рrometheus . Сертифікат від 

18.02.2022  (Нова фізична 

культура: Кросфіт) 

 

КУБГ, сертифікат № 1520/4 від 

05.03.2021 (Лідерський модуль) 

 

Рrometheus . Сертифікат від 

18.02.2022 (Нова фізична 

культура: Настільний теніс) 

 

Рrometheus . Сертифікат від 

19.02.2021 (Нова фізична 

культура) 

 

Рrometheus . Сертифікат від 

18.02.2022  (Нова фізична 

культура: Регбі) 

 

Рrometheus . Сертифікат від 

19.02.2021 (Нова фізична 

культура: Степ-аеробіка) 

 

Рrometheus . Сертифікат від 

18.02.2022 (Нова фізична 

культура: Флорбол) 

 

Рrometheus . Сертифікат від 

17.02.2022  (Нова фізична 

культура: Футбол) 

 

Рrometheus . Сертифікат від 

17.02.2020 (Нова фізична 

культура:Чирлідінг). 5 кредитів 

ІІ.1.2. Формування спеціальних (фахових, предметних) компетентностей 

Психологія* Винар Валентина Іванівна  Викладач; Циклова 

комісія з педагогічної 

освіти; Штатний 

Спеціальний факультет 

Інституту практичної 

психології і соціальної 

роботи, 1994 р. 

Спеціальність: 

«Психологія (практична)», 

Спеціаліст вищої категорії Київський університет імені Бориса 

Грінченка, кафедра особистості та 

соціальних практик Факультету 

психології, соціальної роботи та 

спеціальної освіти Київського 

університету імені Бориса 



кваліфікація: практичний 

психолог в системі освіти 

Грінченка, довідка про підвищення 

кваліфікації (Стажування) №93 від 

18.11.2022 р. 

Анатомія, фізіологія, 

шкільна гігієна* 

Настека Тетяна Миколаївна Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Сумісник 

 

Національний 

педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова 

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені О.М.Горького,1983р. 

кваліфікація: медична 

сестра ГО 

 

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені О.М. Горького, 1985 

р. Спеціальність: 

«Географія-біологія», 

кваліфікація: звання 

вчителя географії та 

біології середньої школи 

 

 

  

 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Кандидат біологічних наук, 2012 р. 

03.00.05 – ботаніка. (ДК №005047 

від 17.02 2012 р.  Національний 

ботанічний сад ім. М.М. Гришка 

НАН України). Тема дисертації: 

«Види роду Armeniaca Mill. у 

Лісостепу України (біолого-

екологічні та морфологічні 

особливості, використання)» 

 

Доцент кафедри біології, 2014 р. 

( 12ДЦ №039868 від 23 вересня 

2014р. п, виданий рішенням 

атестаційної колегії) 

Національний ботанічний сад імені 

М.М.Гришка НАН України. 

Стажування з 1.12. 2017 р. по 

31.12.2017 р., Тема: Акліматизація 

плодових рослин, довідка № 

112/11-75. (120 год/.6 кредитів ). 

Педагогіка з основами 

інклюзивної освіти* 

Карлінська Яніна Валеріївна Викладач; Циклова 

комісія з педагогічної 

освіти; Штатний 

(суміщення) 

Житомирський державний 

педагогічний університет 

імені Івана Франка, 2002 р. 

Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Математика. Фізика», 

кваліфікація: вчитель 

математики, фізики, 

астрономії і безпеки 

життєдіяльності 

Спеціаліст  вищої категорії, 

старший викладач 

 

Кандидат педагогічних 

наук, 2010 р. 13.00.04 – Теорія і 

методика професійної освіти.  

(Диплом ДК № 062043, 06.10.2010, 

виданий Вищою атестаційною 

комісією України). Тема 

дисертації: «Формування 

інформаційної компетентності 

студентів комерційних коледжів у 

процесі вивчення природничо-

математичних дисциплін» 

 

Стажування 180 год., Attachment to 

Certificate №WSA/29/04/22. 

International internship «Forming 

competences and developing 

professional and pedagogical skills of 

teacher of higher vocational education 

institution». 

 

Підвищення кваліфікації за 

Лідерським модулем Київський 

університет імені Бориса Грінченка, 

сертифікат № 1104, 08.11.2019р.,  

30 год./ 1 кредит ЄКТС 

 

Підвищення кваліфікації за 

розробку електронних навчальних 

курсів.  Про результати 

сертифікації електронних 

навчальних курсів 2021 р. Наказ від 

30.12.2021 № 856 (110 год) 



 

Підвищення кваліфікації за 

розробку електронних навчальних 

курсів.  Про результати 

сертифікації електронних 

навчальних курсів 2022 р. Наказ від 

27.12.2022 № 749 (110 год) 

Історія образотворчого 

мистецтва*; Рисунок; 

Художньо-прикладна 

графіка* 

Шеменьова Юлія 

Володимирівна 

Викладач; Циклова 

комісія 

образотворчого 

мистецтва і дизайну; 

Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2017 р. Спеціальність: 

«Образотворче 

мистецтво», кваліфікація: 

художник, фахівець 

декоративного мистецтва 

та художніх промислів 

Спеціаліст вищої категорії  

 

Доктор філософії за спеціальністю 

023 - Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація, 2022 р. (ДР №003437, 

від 22 лютого 2022 р. Національна 

академія керівних кадрів культури 

і мистецтв). Тема дисертації 

«Мурали України у світовому 

стріт-арті: формотворення, 

пластичне моделювання, 

художньо-образні особливості»  

Національна академія педагогічних 

наук України, інститут обдарованої 

дитини НАПН України, з 

08.12.2021 по 11.12.2021., довідка 

про проходження стажування від 

11.12.2021 КІПНО-08111221/423, 1 

кредит 

Методика навчання 

образотворчого 

мистецтва та робота з 

обдарованими дітьми; 

Декоративно-

прикладне мистецтво*; 

Живопис; Художнє 

конструювання 

Соченко Людмила 

Анатоліївна 

Викладач; Циклова 

комісія 

образотворчого 

мистецтва і дизайну; 

Штатний 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2021 р. Спеціальність: 

«Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація», кваліфікація: 

художник, викладач 

образотворчого мистецтва 

закладу вищої освіти; 

вчитель образотворчого 

мистецтва закладу 

середньої освіти 

Спеціаліст Національний педагогічний 

університет імені М.П.Драгоманова 

(закінчила 2021р.) 

Основи нарисної 

геометрії і перспективи 

Вовченко Микола Павлович Викладач; Циклова 

комісія 

образотворчого 

мистецтва і дизайну; 

Штатний 

Київський 

міжрегіональний інститут 

удосконалення вчителів 

імені Бориса Грінченка, 

2002 р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Образотворче мистецтво», 

Спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач 

Національна академія 

образотворчого мистецтва і 

архітектури, Кафедра живопису, 

довідка про підвищення 

кваліфікації (Стажування) від 

18.01.2023 р №56-40, тема: 

«Інноваційні технології в 

сучасному рисунку та живопису», 4 



кваліфікація: вчитель 

образотворчого мистецтва 

і художньої культури  

кредити 

Живопис Білик Ярослав Сергійович Викладач; Циклова 

комісія 

образотворчого 

мистецтва і дизайну; 

Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2017 р. Спеціальність: 

«Образотворче 

мистецтво», кваліфікація: 

художник, фахівець 

декоративного мистецтва 

та художніх промислів  

Спеціаліст другої категорії Національна академія 

образотворчого мистецтва і 

архітектури, кафедра живопису і 

композиції,  довідка про 

підвищення кваліфікації 

(Стажування) №726-40, тема: 

«Новітні методики викладання 

живопису та композиції у ЗВО», 

23.12.2020 р., 4 кредити 

Рисунок; Пластична 

анатомія та 

скульптура* 

Мазов Андрій Анатолійович Викладач; Циклова 

комісія 

образотворчого 

мистецтва і дизайну; 

Штатний 

Київська державна 

академія декоративно-

прикладного мистецтва і 

дизайну імені Михайла 

Бойчука, 2020 р. 

Спеціальність: 

«Образотворче мистецтво, 

декоративна мистецтво, 

реставрація», кваліфікація: 

художник декоративно-

прикладного мистецтва 

Спеціаліст Київська державна академія 

декоративно-прикладного 

мистецтва і дизайну імені Михайла 

Бойчука (закінчив 2020 р.) 

Композиція* Попович Катерина 

Миколаївна 

Викладач; Циклова 

комісія 

образотворчого 

мистецтва і дизайну; 

Сумісник 

 

Національна академія 

образотворчого 

мистецтва і 

архітектури 

Національна архітектура 

образотворчого мистецтва 

і архітектури, 2013 р. 

Спеціальність: 

«Образотворче 

мистецтво», кваліфікація: 

мистецтвознавець з 

образотворчого мистецтва, 

критик, дослідник, 

викладач 

Спеціаліст вищої категорії Національна академія 

образотворчого мистецтва і 

архітектури, кафедра теорії та 

історії мистецтва, навчання в 

аспірантурі з 01.10.2016 р. по 

01.10.2020 р. 

Колористика: 

Психологія кольору; 

Колористика: 

Кольорознавство 

Хоменко Наталія Сергіївна Викладач; Циклова 

комісія 

образотворчого 

мистецтва і дизайну; 

Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2018 р. Спеціальність: 

«Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, 

реставрація», кваліфікація: 

художник, викладач 

Спеціаліст  Національна академія 

образотворчого мистецтва і 

архітектури, Кафедра живопису, 

довідка про підвищення 

кваліфікації (Стажування) від 

18.01.2023 р №55-40, тема: 

«Сучасні техніки та технології 



закладу освіти живопису», 4 кредити 

Практика 

Навчально-художня 

практика «Пленер» 

Мазов Андрій Анатолійович Викладач; Циклова 

комісія 

образотворчого 

мистецтва і дизайну; 

Штатний 

Київська державна 

академія декоративно-

прикладного мистецтва і 

дизайну імені Михайла 

Бойчука, 2020 р. 

Спеціальність: 

«Образотворче мистецтво, 

декоративна мистецтво, 

реставрація», кваліфікація: 

художник декоративно-

прикладного мистецтва 

Спеціаліст Київська державна академія 

декоративно-прикладного 

мистецтва і дизайну імені Михайла 

Бойчука (закінчив 2020 р.) 

Виробнича (музейна) 

практика 

Кормакова Тетяна 

Леонідівна 

Викладач; Циклова 

комісія 

образотворчого 

мистецтва і дизайну; 

Штатний 

Київський державний 

художній інститут, 1978 р. 

Спеціальність: 

«Мистецтвознавство», 

кваліфікація: 

мистецтвознавець 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач -методист 

Національного університету 

«Києво- Могилянська академія»,  

кафедра культурології 

(Стажування), довідка № 11/ 98 від 

22.01.2020 р., 4 кредити 

 

 


