
Додаток 28  

ВІДОМОСТІ 

про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю  

021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво» 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) П
р

и
м

іт
к
и

 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Історія України 

105 год 

Почтар Ірина 

Олександрівна 
викладач 

Київський державний 

університет 

ім. Шевченка, 1985, 

Історія; Історик, 

викладач історії і 

суспільствознавства 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

1) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, свідоцтво ВЦ 38055428/442, Практика викладання фахових 

дисциплін та використання інноваційних технологій, 29.10.19, 72 год. 

2) ТОВ «Всеосвіта», сертифікат FB 167502, Онлайн-тести як інструмент перевірки знань в умовах 

дистанційного та стаціонарного навчання. Як зробити свої тести надсучасними,  07.05.20, 2 год. 

3) ТОВ «Всеосвіта», сертифікат UP 283384, Цифрова грамотність: YouTube, Gmail, Google Диск. Інтеграція 

сучасних застосунків у Блог та Тести на «Всеосвіті», 02.06.20, 2 год. 

4) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, сертифікат № 191, Впровадження інноваційних технологій 

у навчальний процес фахового коледжу культури, 30.04.21, 18 год. 

 

Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

45 год. 

Гандзюк 

Людмила 

Петрівна 

викладач 

Вінницький державний 

педагогічний інститут, 

1991, Українська мова і 

література; Вчитель 

української мови і 

літератури 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

1) КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», свідоцтво ВА 02139682/043407, Укр. мова та 

література, Соціально-гуманітарний, професійний, діагностико-аналітичний модулі, 18.10.19, 144 год. 

2) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, свідоцтво ВЦ 38055428/464, Практика викладання фахових 

дисциплін та використання інноваційних технологій, 29.10.19, 72 год. 

3) ТОВ «Всеосвіта», сертифікат FW 949398, Онлайн-інструменти для створення навчальних відео та 

скринкастів, 29.04.20, 2 год. 

4) ТОВ «Всеосвіта», сертифікат UO 602394, Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних 

працівників. Можливості платформи «Всеосвіта» для дистанційного навчання, 05.05.20, 4 год. 

5) ТОВ «Всеосвіта», сертифікат AY678484, Онлайн-тести як інструмент перевірки в умовах дистанційного 

навчання. Як зробити свої тести надсучасними, 07.05.20, 2 год. 

6) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, сертифікат № 186, Впровадження інноваційних технологій 

у навчальний процес фахового коледжу культури, 30.04.21, 18 год. 

 

Фізичне 

виховання 

150 год. 

Шляхтун Тарас 

Дмитрович 
викладач 

Уманський державний 

педагогічний університет, 

2011, Педагогіка і 

методика середньої освіти. 

Фізична культура. 

Соціальна педагогіка; 

Вчитель фізичної культури 

і валеології, соціальний 

педагог 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

1) Барський гуманітарно-педагогічний коледж, сертифікат МК № 19.11-48, Формування електронного 

навчально-методичного забезпечення та інноваційні методи організації освітнього процесу з фізичного 

виховання, 14.11.19, 6 год. 

2) ТОВ «Всеосвіта», сертифікат VЕ 232264, Форми та методи подання матеріалу в умовах дистанційного 

навчання, 05.04.20, 2 год. 

3) ТОВ «Всеосвіта», сертифікат NL 606028, Дистанційна освіта та онлайн-вимір: організація безпечних 

онлайн-уроків, 27.11.20, 2 год. 

4) УДПУ імені Павла Тичини, сертифікат ПК 02125639/003059-21, спеціальність «Фізична культура», 

Інноваційні методи навчання у вивченні фізичної культури, 19.03.21, 30 год. 

 

Іноземна мова 

(за проф. 

спрямуванням) 

німецька мова 

120 год. 

Мельник Тетяна 

Іванівна 
викладач 

Факультет при 

Вінницькому обласному 

інституті післядипломної 

освіти, 1994, Українська 

мова та література, 

німецька мова; Вчитель 

української мови  та 

літератури, німецької мови 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

1) КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», свідоцтво ВА 02139682/042124, Українська мова та 

література. Соціально-гуманітарний, професійний, діагностико-аналітичний модулі, 30.08.19, 144 год.; 

2) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, свідоцтво ВЦ 38055428/466, Практика викладання фахових 

дисциплін та використання інноваційних технологій, 29.10.19, 72 год. 

3) Вінницький фаховий коледж мистецтв ім. М.Д. Леонтовича, сертифікат № 6, Формування соціальних 

знань студентської молоді в закладах фахової передвищої освіти, 18.11.20, 10 год. 

4) Погребищенський медичний фаховий коледж, сертифікат № 139, Підготовка та організація 

дистанційного навчання іноземних мов за професійним спрямуванням: виклики сьогодення, 06.11.20, 

6 год. 

5) УДПУ імені Павла Тичини, сертифікат ПК 02125639/ 003242-21, спеціальність «Мова і література 

(англійська)», Інноваційні технології навчання німецької мови, 02.04.21, 30 год. 

 



Іноземна мова 

(за проф. 

спрямуванням) 

англійська мова 

120 год. 

Бондар Тетяна 

Петрівна 
викладач 

Вінницький державний 

педагогічний університет, 

2002, Педагогіка і 

методика середньої 

освіти; Вчитель 

англійської мови та 

зарубіжної літератури 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

1) КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», свідоцтво ВА 02139682/043563, Англійська мова, 

Соціально-гуманітарний, професійний, діагностико-аналітичний модулі, 25.10.19, 108 год. 

2) Погребищенський медичний фаховий коледж, сертифікат № 139, Підготовка та організація 

дистанційного навчання іноземних мов за професійним спрямуванням, 06.11.20, 6 год. 

3) ТОВ «На Урок», свідоцтво № В 381-1641555, Формування навичок майбутнього на уроках іноземної 

мови, 17.11.20, 2 год. 

4) КВНЗ «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», сертифікат МК 

№ 21.04-1677,  Передумови та шляхи імплементації концептуальних засад державної політики щодо 

розвитку англійської мови у сфері освіти, 21.04.21, 6 год. 

5) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, сертифікат № 185, Впровадження інноваційних технологій 

у навчальний процес фахового коледжу культури, 30.04.21, 18 год. 

 

Основи 

філософських 

знань 

45 год. 
Танасюк 

Вікторія 

Леонідівна 

викладач 

Вінницький 

державний педагогічний 

університет, 2008, 

Педагогіка і методика 

середньої освіти, історія; 

Вчитель історії і  

правознавства 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

1) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, свідоцтво ВЦ 38055428/366, Практика викладання фахових 

дисциплін та використання інноваційних технологій, 29.10.19, 72 год. 

2) Калинівський технологічний коледж, сертифікат № 1, Використання технологій дистанційного навчання 

в процесі викладання суспільних дисциплін, 22.10.2020, 6 год. 

3) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, сертифікат № 192, Впровадження інноваційних технологій 

у навчальний процес фахового коледжу культури, 30.04.21, 18 год. 

 
Основи 

економічної 

теорії 

60 год. 

Основи 

правознавства 

30 год. 

Городинська 

Лілія 

Станіславівна 

викладач 

Вінницький державний 

педагогічний університет, 

2006, Педагогіка і 

методика середньої 

освіти, історія; Вчитель 

історії 

і правознавства 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

1) ТОВ «Всеосвіта», сертифікат LT490781, Секрет ораторства для педагогів. Кейси та поради, 12.05.20, 

2 год. 

2) ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, Навчання в аспірантурі з 01.09.17 по 31.08.21 за спеціальністю 

032 «Історія та археологія» 

 

Культурологія 

90 год. 

Булєєва Наталія 

Анатоліївна 
викладач 

Київський національний 

університет культури і 

мистецтв, 2009, 

Культурологія; 

Культуролог, викладач 

історії і теорії культури 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

1) Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, свідоцтво 12СС 02214142/069992, Сфера 

культури  та технологія менеджменту СКД. Удосконалення педагогічної майстерності викладача, 

04.05.18, 75 год. 

2) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, свідоцтво ВЦ 38055428/371, Практика викладання фахових 

дисциплін та використання інноваційних технологій, 29.10.19, 72 год. 

3) ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів», сертифікат № 107460244392, Методи 

роботи з GoogleClass, Zoom та Skype, 26.12.20, 6 год. 

4) ГО «Платформа ОСВІТИ», сертифікат № 21315540265, Конфліктологічна компетентність педагога в 

умовах очного та змішаного навчання, 21.03.21, 6 год. 

5) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, сертифікат № 223, Впровадження інноваційних технологій 

у навчальний процес фахового коледжу культури, 30.04.21, 18 год. 

 

Соціологія 

60 год. 

Почтар Ірина 

Олександрівна 
викладач 

Київський державний 

університет 

ім. Шевченка, 1985, 

Історія; Історик, 

викладач історії і 

суспільствознавства 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

1) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, свідоцтво ВЦ 38055428/442, Практика викладання фахових 

дисциплін та використання інноваційних технологій, 29.10.19, 72 год. 

2) ТОВ «Всеосвіта», сертифікат FB 167502, Онлайн-тести як інструмент перевірки знань в умовах 

дистанційного та стаціонарного навчання. Як зробити свої тести надсучасними,  07.05.20, 2 год. 

3) ТОВ «Всеосвіта», сертифікат UP 283384, Цифрова грамотність: YouTube, Gmail, Google Диск. Інтеграція 

сучасних застосунків у Блог та Тести на «Всеосвіті», 02.06.20, 2 год. 

4) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, сертифікат № 191, Впровадження інноваційних технологій 

у навчальний процес фахового коледжу культури, 30.04.21, 18 год. 

 

Основи 

педагогіки  і 

психології 

105 год. 

Пересунько  

Оксана 

Євгеніївна 

викладач 

Вінницький 

державний педагогічний 

університет, 2008, 

Початкове навчання; 

Вчитель початкових 

класів, практичний 

психолог 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

1) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, свідоцтво ВЦ 38055428/449, Практика викладання фахових 

дисциплін та використання інноваційних технологій, 29.10.19, 72 год. 

2) ГО «Ластрада Україна», сертифікат № 2084нтм/2020, Протидія реагування на випадки насильства над 

дітьми в умовах дистанційного навчання в період COVID-2019, 23.09.20, 3 год. 

3) Prometheus, сертифікат 46949d1044a24d309d13c38347ee89a4, Протидія та попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти, 10.09.20, 60 год. 

4) Тульчинський фаховий коледж ветеринарної медицини БНАУ, сертифікат № 20-93, Психологічні 

аспекти формування креативності студентів засобами гурткової роботи, 05.11.20, 6 год. 

5) Тульчинський фаховий коледж культури, сертифікат № 21-79, Психологічна підтримка здобувачів 

освіти, які потрапили в складні життєві обставини. Алгоритм роботи та методичні рекомендації при 

ПТСР (посттравматичний синдром), 07.04.2021, 10 год. 

 



Бондар Тетяна 

Петрівна 
викладач 

Вінницький державний 

педагогічний університет, 

2002, Педагогіка і 

методика середньої 

освіти; Вчитель 

англійської мови та 

зарубіжної літератури 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

1) КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», свідоцтво ВА 02139682/043563, Англійська мова, 

Соціально-гуманітарний, професійний, діагностико-аналітичний модулі, 25.10.19, 108 год. 

2) Погребищенський медичний фаховий коледж, сертифікат № 139, Підготовка та організація 

дистанційного навчання іноземних мов за професійним спрямуванням, 06.11.20, 6 год. 

3) ТОВ «На Урок», свідоцтво № В 381-1641555, Формування навичок майбутнього на уроках іноземної 

мови, 17.11.20, 2 год. 

4) КВНЗ «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського», сертифікат МК 

№ 21.04-1677,  Передумови та шляхи імплементації концептуальних засад державної політики щодо 

розвитку англійської мови у сфері освіти, 21.04.21, 6 год. 

5) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, сертифікат № 185, Впровадження інноваційних технологій 

у навчальний процес фахового коледжу культури, 30.04.21, 18 год. 

 

Історія музики 

180 год. 

Пшемінська 

Лариса 

Олександрівна 

викладач 

Київський державний 

інститут культури, 1994, 

Культурно-освітня 

робота; Керівник 

хорового колективу, 

викладач народної 

художньої творчості 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

1) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, свідоцтво ВЦ 38055428/341, Практика викладання фахових 

дисциплін та використання інноваційних технологій, 29.10.19, 72 год. 

2) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, свідоцтво ВЦ 38055428/404, Практика викладання фахових 

дисциплін та використання інноваційних технологій, 29.10.19, 72 год. 

3) ТОВ «Всеосвіта», сертифікат FE840615, Забезпечення безперервного навчання під час карантину за 

допомогою онлайн-олімпіад, 01.04.20, 2 год. 

4) ТОВ «На урок», свідоцтво В253-1012728, Сторітелінг для навчання:  комфортний, корисний і різний, 

08.04.20, 2 год. 

5) ТОВ «На урок», свідоцтво К28-1012728, Мислення логічне, креативне, критичне, 11.04.20, 10 год. 

6) ТОВ  «На урок», свідоцтво К27-1012728, Інтернет-ресурси у навчальному процесі, 15.04.20, 10 год. 

7) ТОВ «На урок», свідоцтво В269-1022880, Мотивація до навчання під час карантину, 16.04.20, 2 год. 

8) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, сертифікат № 197, Впровадження інноваційних технологій 

у навчальний процес фахового коледжу культури, 30.04.21, 18 год. 

 

Фотоапаратура 

та фотозйомка 

180 год. 

Онищенко 

Анастасія 

Олександрівна 

викладач 

Київський національний 

університет культури і 

мистецтв, 2011, Кіно,-

телемистецтво, Магістр 

кіно,-телемистецтва 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

1) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, свідоцтво ВЦ 38055428/380, Практика викладання фахових 

дисциплін та використання інноваційних технологій, 29.10.19, 72 год. 

2) ТОВ «Всеосвіта», сертифікат  ER159494, Доповнена реальність в освіті, 14.09.20, 2 год. 

3) ТОВ «Всеосвіта», сертифікат VT141024, Надання першої медичної допомоги в закладах освіти. 

Інструктаж для педагогів, 28.09.20, 2 год. 

4) Prometheus, сертифікат 83d4560c86a74c2cb47e9bb773e46dc3, Медіаграмотність для освітян, 11.04.20, 

60 год. 

5) Міністерство освіти і науки України, НМЦВФПО, сертифікат СС 38282994/1417-21, Інноваційна 

педагогічна діяльність в закладах фахової передвищої освіти, 02.04. 21, 16 год. 

 

 

Фотокомпозиція 

90 год. 

Практикум з 

комп'ютерної 

обробки 

фотозображення 

150 год. 

Комп'ютерні 

технології та 

пост-процесинг 

у фотографії 

180 год. 

Переглядовий 

семінар 

180 год. 

Переддипломна 

практика 

150 год. 



Безпека 

життєдіяльності 

60 год. 

Гаврилюк 

Валентин 

Миколайович 

викладач 

Одеська державна 

консерваторія, 1986, 

Тромбон; Соліст 

оркестру, викладач. 

Одеський інститут 

внутрішніх справ, 1996, 

Правоохоронна 

діяльність; Спеціаліст 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

1) Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької обл., 

посвідчення АВ 006240, Викладання дисциплін у сфері цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, 

15.09.17, 12 год. 

2) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, свідоцтво ВЦ 38055428/409, Практика викладання фахових 

дисциплін та використання інноваційних технологій, 29.10.19, 72 год. 

3) ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, сертифікат, Музична психологія, педагогіка, методика викладання 

та інтерпретація музики, 11.03.20, 8 год. 

4) Могилів-Подільський медичний фаховий коледж, сертифікат № 2, Реалізація компетентнісного підходу 

в процесі військово-патріотичного виховання студентів, 17.11.20, 6 год. 

5) Prometheus, сертифікат, Медіаграмотність для освітян, 19.11.20, 60 год. 

6) Тульчинський фаховий коледж культури, сертифікат № 21-79, Роль фізичного виховання у вивченні 

навчальної дисципліни «Захист України», 07.04.2021, 10 год. 

7) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, сертифікат № 155, Впровадження інноваційних технологій 

у навчальний процес фахового коледжу культури, 30.04.21, 18 год. 

 

Основи 

звукорежисури 

та аудіо-

виробництво 

240 год. Рогозін 

Юрій 

Валентинович 

викладач 

Рівненський 

державний гуманітарний 

університет, 2009, 

Театральне мистецтво, 

Актор драматичного 

театру 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

1) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, свідоцтво ВЦ 38055428/354, Практика викладання фахових 

дисциплін та використання інноваційних технологій, 29.10.19, 72 год. 

2) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, свідоцтво ВЦ 38055428/385, Практика викладання фахових 

дисциплін та використання інноваційних технологій, 29.10.19, 72 год. 

3) ВСП «Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну ВНАУ», сертифікат № 123, 

Застосування інноваційних технологій в освітній діяльності при викладанні охорони праці, методи 

дистанційної освіти з охорони праці, 24.11.2020, 6 год. 

4) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, сертифікат № 233, Впровадження інноваційних технологій 

у навчальний процес фахового коледжу культури, 30.04.21, 18 год. 

 Основи  

акторської 

майстерності 

90 год. 

Охорона праці 

60 год. 

Комп'ютерні 

технології у 

кіновідео-

виробництві 

180 год. 

Порада 

Мирослав 

Олександрович 

викладач 

Київський національний 

університет культури і 

мистецтв, 2017, Кіно,-

телемистецтво, Магістр 

кіно,-телемистецтва 

Спеціаліст 

другої 

категорії, 

1) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, свідоцтво ВЦ 38055428/382, Практика викладання фахових 

дисциплін та використання інноваційних технологій, 29.10.19, 72 год. 

2) Prometheus, сертифікат f6576062f686408481774a6bd20fdcb9, Медіаграмотність для освітян, 23.12.20, 

60 год. 

3) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, сертифікат № 232, Впровадження інноваційних технологій 

у навчальний процес фахового коледжу культури, 30.04.21, 18 год. 

 

Основи монтажу 

210 год. 

Навчальна 

практика з 

операторської 

майстерності 

90 год. 

Практикум з 

комп'ютерної 

обробки 

відеозображення 

120 год. 

Кінознімальна 

та проєкційна 

техніка 

150 год. 



Основи 

комунікативної 

культури та 

етика 

професійної 

поведінки 

45 год. 

Петраковська 

Валентина 

Володимирівна 

викладач 

Київський державний 

інститут культури, 1988, 

Культурно-освітня 

робота; Культурно-

освітній працівник, 

організатор-методист 

клубної роботи 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

1) Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, свідоцтво 12СС 02214142/069987, Сфера 

культури та технологія менеджменту СКД. Удосконалення педагогічної майстерності викладача, 

04.05.18, 75 год. 

2) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, свідоцтво ВЦ 38055428/374, Практика викладання фахових 

дисциплін та використання інноваційних технологій, 29.10.19, 72 год. 

3) Тульчинський фаховий коледж культури, сертифікат № 20-13, Формування нової моделі фахівця: досвід, 

проблеми та шляхи їх вирішення, 11.03.20, 6 год. 

4) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, сертифікат № 227, Впровадження інноваційних технологій 

у навчальний процес фахового коледжу культури, 30.04.21, 18 год. 

 

Операторська 

майстерність 

420 год. 

Пересунько 

Віталій 

Валерійович 

викладач 

Київський національний 

університет культури і 

мистецтв, 2012, Кіно-, 

телемистецтво, Оператор 

телебачення 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

1) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, свідоцтво ВЦ 38055428/381, Практика викладання фахових 

дисциплін та використання інноваційних технологій, 29.10.19, 72 год. 

2) Prometheus, сертифікат 753f1495c26b4f30ba0043bd3675c200, Освітні інструменти критичного мислення, 

06.10.20, 60 год.  

3) Prometheus, сертифікат 40d0b6bcb3b340849be7ea4526a8d25c, Медіаграмотність для освітян, 03.10.20, 

60 год. 

4) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, сертифікат № 231, Впровадження інноваційних технологій 

у навчальний процес фахового коледжу культури, 30.04.21, 18 год. 

 

Відеознімальна 

та цифрова 

проєкційна 

техніка 

270 год. 

Світлотехніка у 

фотографії та 

кіно, 

телевиробництві 

180 год. 

Основи 

керівництва 

аматорським 

колективом 

60 год. 

Дипломна 

робота 

90 год. 

Порада 

Мирослав 

Олександрович 

викладач 

Київський національний 

університет культури і 

мистецтв, 2017, Кіно,-

телемистецтво, Магістр 

кіно,-телемистецтва 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

1) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, свідоцтво ВЦ 38055428/382, Практика викладання фахових 

дисциплін та використання інноваційних технологій, 29.10.19, 72 год. 

2) Prometheus, сертифікат f6576062f686408481774a6bd20fdcb9, Медіаграмотність для освітян, 23.12.20, 60 

год. 

3) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, сертифікат № 232, Впровадження інноваційних технологій 

у навчальний процес фахового коледжу культури, 30.04.21, 18 год. 

 

Пересунько 

Віталій 

Валерійович 

викладач 

Київський національний 

університет культури і 

мистецтв, 2012, Кіно-, 

телемистецтво, Оператор 

телебачення 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

1) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, свідоцтво ВЦ 38055428/381, Практика викладання фахових 

дисциплін та використання інноваційних технологій, 29.10.19, 72 год. 

2) Prometheus, сертифікат 753f1495c26b4f30ba0043bd3675c200, Освітні інструменти критичного мислення, 

06.10.20, 60 год.  

3) Prometheus, сертифікат 40d0b6bcb3b340849be7ea4526a8d25c, Медіаграмотність для освітян, 03.10.20, 

60 год. 

4) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, сертифікат № 231, Впровадження інноваційних технологій 

у навчальний процес фахового коледжу культури, 30.04.21, 18 год. 

 

Культура мови 

90 год. 

Онищенко 

Олександр 

Іванович 

викладач 

Дніпропетровський 

державний 

Університет, 1989, 

Українська мова і 

література 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

1) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, свідоцтво ВЦ 38055428/384, Практика викладання фахових 

дисциплін та використання інноваційних технологій, 29.10.19, 72 год. 

2) ТОВ «Всеосвіта», сертифікат  ІE889930, Майстер-клас зі створення леп буку. Від ідеї до реалізації, 

22.12.20, 2 год. 

3) ТОВ «Всеосвіта», сертифікат  JA629919, Психічне здоров’я педагога в сучасних умовах: від теорії до 

практики, 24.12.20, 2 год. 

4) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, сертифікат № 230, Впровадження інноваційних технологій 

у навчальний процес фахового коледжу культури, 30.04.21, 18 год. 

 



Рисунок 

90 год. 

Зорик 

Григорій 

Іванович 

викладач 

Південноукраїнський 

державний педагогічний 

університет, 1995, 

Креслення, образотворче 

мистецтво і праця, 

Вчитель образотворчого 

мистецтва, креслення і 

трудового навчання 

Спеціаліст 

першої 

категорії, 

Заслужений 

художник 

України 

1) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, свідоцтво ВЦ 38055428/445, Практика викладання фахових 

дисциплін та використання інноваційних технологій, 29.10.19, 72  год. 

2) ТОВ «Всеосвіта», сертифікат  TS125717, Психічне здоров’я педагога в сучасних умовах: від теорії до 

практики, 28.12.20, 2 год. 

3) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, сертифікат № 241, Впровадження інноваційних технологій 

у навчальний процес фахового коледжу культури, 30.04.21, 18 год. 

 

Сценарна 

композиція 

240 год. 

Гладка 

Марія 

Станіславівна 

викладач 

Київський національний 

університет культури і 

мистецтв, 2017, Кіно,-

телемистецтво, Режисер 

телебачення 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

1) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, свідоцтво ВЦ 38055428/383, Практика викладання фахових 

дисциплін та використання інноваційних технологій, 29.10.19, 72 год. 

2) Prometheus, сертифікат 7fe780ac02e645dfb1c9d6836e41fd9d, Освітні інструменти критичного мислення, 

25.12.2020, 60 год. 

3) ВНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму, сертифікат № 234, Впровадження інноваційних технологій 

у навчальний процес фахового коледжу культури, 30.04.21, 18 год. 

 

Основи 

режисури кіно і 

телебачення 

270 год. 

Історія кіно і ТБ 

105 год. 

Основи 

кінотеле-

драматургії 

60 год. 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Основи теле-

журналістики 

90 год. 

Вербовецька 

Вікторія 

Ігорівна 

Викладач, 

Тульчинська 

міська рада, 

відділ 

економіки, 

стратегічного 

планування та 

інвестиційного 

розвитку, 

провідний 

спеціаліст 

Вінницький державний 

педагогічний університет 

ім. М.Коцюбинського, 

2017, Журналістика, 

реклама та зв’язки з 

громадськістю, 

Журналіст, фахівець з 

реклами та зв’язків з 

громадськістю 

спеціаліст -  

 
 

 

Директор коледжу                                                  Л.Д. Трачук 

 


