
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 2022) 

І. ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА 

I.1. Базові дисципліни 

Українська мова Груздьова Олена 

Вікторівна 

Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний  

Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

інститут імені Г.С. 

Сковороди, 1998 р. 

Спеціальність: 

«Українська мова і 

література», кваліфікація: 

вчитель української мови 

і літератури 

Спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

філології, кафедра української 

мови, стажування, довідка від 

17.01.2022 р., № 4. Тема: Наукові 

та науково-методичні засади 

викладання дисципліни «Сучасна 

українська мова», 120 годин 

Українська література Пасічник Наталія 

Олександрівна 

Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

2016 р. Спеціаліст: 

«Українська мова і 

література», 

кваліфікація: спеціаліст 

з української мови і 

літератури, філолог, 

вчитель української 

мови та літератури 

Спеціаліст Київський університет імені 

Бориса, Факультет української 

філології, культури і мистецтва, 

кафедра української мови, 

стажування, довідка від 

30.11.2022 р. № 16. Тема: 

Науково-методичні засади 

викладання дисципліни 

«Сучасна українська мова», 120 

год  

Іноземна мова Руснак Лариса Юріївна Викладач; Циклова 

комісія іноземних 

Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 

Спеціаліст І категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 



мов; Штатний 2011 р. Спеціальність: 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Мова та 

література (англійська)», 

кваліфікація: викладач 

англійської, іспанської 

мови та зарубіжної 

літератури 

філології, кафедра англійської 

філології та перекладу, 

стажування «Наукові та 

навчально-методичні засади 

викладання іноземної мови 

(англійської)», довідка від 

04.03.2021 № 63, 6 кредитів 

Зарубіжна література Гейхман Зоя Леонідівна Викладач; Циклова 

комісія з видавничої 

справи, культури та 

української філології; 

Штатний (суміщення) 

Український державний 

педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова, 1995 р. 

Спеціальність: 

«Українська мова і 

література», 

кваліфікація: вчитель 

української мови та 

літератури 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Інститут 

філології, кафедра світової 

літератури, стажування, довідка 

від 24.01.2022 р., № 7. Тема: 

Наукові та науково-методичні 

засади викладання дисципліни 

«Зарубіжна література», 120 год 

Історія України; 

Всесвітня історія 

Казаков Олександр 

Олексійович 

Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства; 

Штатний 

Київський державний 

педагогічний інституті 

мені М.П. Драгоманова, 

1992 р. Спеціальність: 

«Історія і педагогіка», 

кваліфікація: вчитель 

історії та методист 

виховної роботи 

Спеціаліст вищої категорії 

 

Кандидат історичних наук, 1999 

р. 07.00.02 – Всесвітня історія 

(ДК №003032 від 14 квітня 1999 

р. Запорізький державний 

університет.). Тема дисертації: 

«Московсько-литовська боротьба 

за давньоруські землі в кінціXV- 

на початку XVI ст.» 

 

Доцент кафедри історії, 2002 р. 

(Рішення Атестаційної колегії; 

Атестат доцента від 23 грудня 

2002 р.  протокол №5/21-Д) 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультет 

суспільно-гуманітарних наук, 

кафедра всесвітньої історії (з  

03.10.2022 по31.10. 2022 р.) 

Довідка про проходження 

стажування від 15.12.2022 року 

№67, 150 годин/5 кредитів 

Громадянська освіта Бацук Ольга Петрівна Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства;  

Штатний 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2001 р. Спеціальність: 

«Історія та 

правознавство», 

Спеціаліст вищої  категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, історико-

філософський факультет, кафедра 

історії України, (з 26.11.2020 р. по 

26.12.2020 р.). Довідка про 

проходження стажування від 



кваліфікація: вчитель 

історії та правознавства 

03.03.2020 №19,150 годин/ 5 

кредитів 

Математика (Алгебра і 

початки аналізу та 

геометрія) 

Мащакевич Ліана 

Анатоліївна 

Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний 

Тернопільський 

педінститут ім. Я. 

Галана, 1988 р. 

Спеціальність: 

«Математика», 

кваліфікація: вчитель 

математики 

Спеціаліст вищої  категорії, 

викладач-методист 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Факультету 

інформаційних технологій та 

математики, кафедра 

математики і фізики, довідка 

про проходження стажування 

від 08.12.2022 №99, тема: 

«Наукові та навчально-

методичні засади викладання 

дисциплін «Математика», 

«Математика з методикою 

навчання» в умовах змішаного 

навчання», 120 год / 4 кредити 

Фізика і астрономія Чернюшок Юрій 

Володимирович 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Львівський ордена Леніна 

державний університет 

ім. І. Франка, 1981 р, 

Спеціальність: «Фізика», 

кваліфікація: Фізик, 

викладач фізики 

Спеціаліст вищої категорії 1. Київський університет імені 

Бориса Грінченка. Курси 

підвищення кваліфікації в 

Інституті післядипломної 

педагогічної освіти, професійно 

орієнтований курс для вчителів 

фізики і астрономії. Свідоцтво ПК 

02136554/6841-20 Тема: 

Організація педагогічної 

діяльності на компетентнісних 

засадах, виданий 30 січня 2020 р, 

(75год/2.5 кредити) 

 

2. Київський університет імені 

Бориса Грінченка. Курси 

підвищення кваліфікації в 

Інституті післядипломної 

педагогічної освіти для вчителів 

математики. Тема: «Застосування 

ІКТ в педагогічній діяльності». 

Довідка, видана 20 березня 2020 

року. 

 



3. 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 

Хімія Глухенька Людмила 

Миколаївна 

Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Київський державний 

університет імені Т.Г. 

Шевченка, 1986 р. 

Спеціальність: 

«Біологія», кваліфікація: 

Спеціаліст вищої категорії,  

викладач-методист 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, 

Лідерський модуль, сертифікат 

№1521/41, від 05.03.2021р. (30 год 

/1 кредит) 



біолог-мікробіолог, 

викладач хімії і біології  

 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка, 

Модуль з ІКТ (ЕНК), 

Наказ№ 385від 04.06.2021р. (110 

год). 

 

Навчальний заклад «Київський 

інститут післядипломної освіти» 

Сертифікат№ 5224890231264, від 

27.1121р. Тема: Практичні 

навички сучасного педагога. 

Інструменти ефективної співпраці 

в освітньому просторі (15 год/0,5 

кр.) 

 

Навчальний заклад «Київський 

інститут післядипломної освіти» 

Сертифікат№ 7424355741263, від 

22.11.21р. Тема: Дидактичний 

потенціал цифрових сервісів для 

вчителів ЗЗСО. (15 год/0,5 кр.) 

 

Курс «Цифрові інструменти 

Google 

З 25.07 по 07.08.2022, 30 год, 

сертифікат №GDTfE-01-17067 dsl  

 

Стажування Національний 

педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова, 

Стажування без відриву від 

виробництва на кафедрі хімії, 

Наказ №262 від 03.10. 2022р 

з 03 жовтня 2022р. по 30 жовтня 

2022 р. 

 

Фізична культура Заєць Катерина Вадимівна Викладач; Циклова 

комісія фізичного 

виховання; Штатний 

Національний 

університет фізичного 

виховання і спорту 

Спеціаліст Національний університет 

фізичного виховання і спорту 

України, ОП «Середня освіта 



України, 2021 р. 

Спеціальність: «Середня 

освіта», кваліфікація: 

магістр середньої освіти 

(фізична культура) 

(Фізична культура)», здобула 

кваліфікацію: магістр середньої 

освіти (фізична культура), 2021р. 

Захист України Варда Наталія Анатоліївна Викладач; Циклова 

комісія природничих 

дисциплін; Штатний 

Київський державний 

педагогічний інститут 

ім. О.М. Горького, 

1991р. Спеціальність: 

«Біологія та хімія», 

кваліфікація: вчитель 

біології та хімії 

 

Європейська бьюті 

бізнес-школа 

Космотрейд, 2020 р. 

Спеціальний курс за 

програмою «Основи 

медичних знань» 

Спеціаліст вищої категорії,  

викладач-методист 

1. Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Модуль з ІКТ 

(ЕНК), Наказ № 785від 

25.11.2021р. (110 год). 

 

2. Європейська бьюті бізнес 

школа «Космотрейд». «Основи 

медичних знань», Диплом 

АВ1433 від 26.07. 2020 р. (110 

годин), 

 

3. Київський Відкритий 

університет післядипломної 

освіти. Сертифікат № 453/20-

ВУ, від 18.09.2020р., тема: 

«Організація дистанційного 

навчання в закладах освіти», 

(30год /1 кредит). 

 

4. Майстерня доктора Г.Я. 

Пилягіної. Сертифікат курсу 

психотерапевтичних тренінгів- 

семінарів на тему: Особистісна 

інтеграція.(100 год). 

І.2. Вибіркові обов’язкові дисципліни 

Інформатика Марченко Тетяна Іванівна Викладач; Циклова 

комісія економіко-

математичних 

дисциплін і 

менеджменту; 

Штатний 

Київський державний 

педагогічний інститут 

імені О.М. Горького, 1979 

р. Спеціальність: 

«Математика», 

кваліфікація: вчитель 

математики середньої 

школи та звання вчителя 

середньої школи 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Київський університет імені 

Бориса Грінченка,  Факультет 

інформаційних технологій та 

управління, кафедра 

комп’ютерних наук і математики, 

довідка про проходження 

стажування від 03.06.2021 р. 

№469, тема: «Наукові та 

навчально-методичні засади 



викладання дисциплін 

«Інформатика» та «Інформаційні 

системи», 150 год / 5 кредитів 

Мистецтво Бацук Ольга Петрівна Викладач; Циклова 

комісія суспільних 

дисциплін і 

правознавства;  

Штатний 

Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, 

2001 р. Спеціальність: 

«Історія та 

правознавство», 

кваліфікація: вчитель 

історії та правознавства 

Спеціаліст вищої  категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, історико-

філософський факультет, кафедра 

історії України, (з 26.11.2020 р. по 

26.12.2020 р.). Довідка про 

проходження стажування від 

03.03.2020 №19,150 годин/ 5 

кредитів 

І.3. Профільні дисципліни, спецкурси 

Живопис; Основи 

кольорознавства 

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 

Рисунок 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.) 

Психологія 

Винар Валентина Іванівна Викладач; Циклова 

комісія з педагогічної 

освіти; Штатний 

 

Спеціальний факультет 

Інституту практичної 

психології і соціальної 

роботи, 1994 р. 

Спеціальність: 

Спеціаліст вищої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, кафедра 

особистості та соціальних 

практик Факультету психології, 

соціальної роботи та спеціальної 



«Психологія 

(практична)», 

кваліфікація: 

практичний психолог в 

системі освіти 

освіти Київського університету 

імені Бориса Грінченка, довідка 

про підвищення кваліфікації 

(Стажування) №93 від 18.11.2022 

р. 

ІІ. ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 

ІІ.1. Навчальні дисципліни 

Формування загальних компетентностей 

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», кваліфікація: 

вчитель образотворчого 

мистецтва і художньої 

культури  

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 кредити 

Вступ до спеціальності 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 

Формування спеціальних (фахових, предметних) компетентностей 

Психологія* Винар Валентина Іванівна Викладач; Циклова 

комісія з педагогічної 

освіти; Штатний 

Спеціальний факультет 

Інституту практичної 

психології і соціальної 

Спеціаліст вищої категорії Київський університет імені 

Бориса Грінченка, кафедра 

особистості та соціальних 



роботи, 1994 р. 

Спеціальність: 

«Психологія 

(практична)», 

кваліфікація: практичний 

психолог в системі освіти 

практик Факультету психології, 

соціальної роботи та спеціальної 

освіти Київського університету 

імені Бориса Грінченка, довідка 

про підвищення кваліфікації 

(Стажування) №93 від 18.11.2022 

р. 

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», кваліфікація: 

вчитель образотворчого 

мистецтва і художньої 

культури  

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 кредити 

Живопис 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 

Рисунок 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.) 



 


