
 

 

Кадрове забезпечення  

(згідно ліцензійними вимогами) 

станом на 01.09.2020 

№ Прізвище 

ім’я 

по батькові 

Посада 

(для 

сумісників 

основне 

місце 

роботи, 

посада) 

Предмет, що викладається 

(дисципліна) 

Назва навчального закладу, який 

закінчив, рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація за 

дипломом 

Категорія, 

педагогіч- 

не звання 

(за наявності 

науковий 

ступінь) 

Підвищення кваліфікації 

(назва організації, де відбувалося 

підвищення кваліфікації, 

документ) 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. . Бала  

Віталій  

Зіновійович 

Викладач Використання експлуатаційних 

матеріалів та економія паливно-

енергетичних ресурсів; 

Автомобільні експлуатаційні 

матеріали; Організація 

пасажирських перевезень; 

Організація вантажних 

перевезень; Спеціалізований 

рухомий склад; 

Організація та планування 

роботи підприємств; 

Технологія галузі і технічні 

засоби автомобільного 

транспорту; 

Перевірка практики; 

захист КП; 

Керівництво ДП; 

Участь в ДКК 

Львівський політехнічний інститут; 

ТВ № 931555, 1990р. 

"Автомобілі і автомобільне 

господарство"; 

"Інженер-механік" 

Друга Курси: 

Центр підвищення кваліфікації, 

перепідготовки, удосконалення 

керівних працівників і спеціалістів 

Національного транспортного 

університету 

Свідоцтво  

ТУ №020709 15000186-16  

від 30.09.16. 

(Контингент «Викладачі») 

 

Подільський державний аграрно-

технічний університет 

(Навчально-науковий центр 

перепідготовки і підвищення 

кваліфікації) 

Свідоцтво СС №22769675/ 

000356-19 від 24.06.19 

 

Стажування ТзОВ «Чернівці-

автотранс» 

25.01.16-05.02.16. 

 

  

 

 

 



2. 

 

Боднарюк 

Олена  

Георгіївна 

Викладач Німецька мова; 

Німецька мова (за професійним 

спрямуванням) 

 

Чернівецький державний 

університет; 

№ 144860, 1999 р. 

"Німецька мова та література"; 

"Викладач німецької мови та 

літератури; викладач англійської 

мови"  

Вища Курси: 

Інститут післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області 

Сідоцтво №2999-19 

Наказ №100-ПК від 22.11.19 

 

 

3. 

 

Бурла 

Віктор 

Миколайович 

Викладач Технологія ремонту вагонів; 

Електричні апарати та кола 

вагонів; ПТЕ та інструкції; 

Будова, огляд і ремонт вагонів та 

контейнерів; Електричні апарати 

і ланцюги вагонів; 

Електрообладнання 

пасажирських вагонів; Технічна 

експлуатація залізниць і безпека 

руху; Перевірка практики; Захист 

КП; Керівництво ДП; Участь в 

ДКК 

Експлуатація вантажно-

розвантажувальних пристроїв і 

маневрових пристроїв; 

Слюсарна справа; 

Взаємозамінність стандартизації 

та технічні вимірювання; 

ПТЕ,ІСП,ІДП; 

Радіообладнання пасажирських 

вагонів 

Дніпропетровський ордена 

Трудового Червоного Прапора 

інститут інженерів залізничного 

транспорту; 

ТВ № 865043, 1989р. 

«Вагонобудування та вагонне 

господарство»; 

«Інженер-механік» 

Перша Курси: 

Державний університет інфраструктури 

і технологій 

Свідоцтво №ПК41330257/04-08 

від 29.12. 17       

    

Державний університет інфраструктури 

і технологій 

Свідоцтво №ПК41330257/01-01  

від 18.03.19 

 

Стажування 

ВП «Пасажирське вагонне депо 

Чернівці» 

21.12.18 -05.01.19 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

Ванзар 

Володимир 

Миколайович 

Викладач Основи охорони праці; Охорона 

праці ; Охорона праці в галузі 

Надання медичної допомоги на 

шляху прямування; 

Безпека життєдіяльності; 

Участь в ДКК; 

Керівництво ДП; 

Консультації до ДП 

Ленінградський інститут 

інженерів залізничного 

транспорту;  

КВ № 293424, 1984р. 

«Вагонобудування і вагонне 

господарство»; 

«Інженер-механік» 

Вища, 

методист 
Курси: 

Державний економіко-технологічний 

університет транспорту 

Свідоцтво № ПК09/368 від 13.10.15 

 

Державний університет інфраструктури 

і технологій 

Свідоцтво №ПК41330257/01-02 

від 18.03.19 

 

Стажування: 

ВП «Чернівецька дистанція колії» 

12.10.15-23.10.15 

 

 

 

 



5. 

 

 

Глевич 

Тетяна 

Валеріївна 

Заступник 

директора         

з виховної 

роботи; 

викладач за 

суміщенням 

Транспортне право; 

Основи правознавства;  

Основи митного законодавства;  

Основи трудового законодавства; 

Економіка 

Кам'янець-Подільський 

державний педагогічний 

університет;  

ХМ №16309689, 2001 р. 

«Педагогіка і методика середньої 

освіти, історія»;  

«Вчитель історії і правознавства»  

 

ЧНУ ім. Юрія Федьковича; 

РН № 41044540, 2011 р.  

«Правознавство»; 

«Юрист» 

Вища, 

методист 

 

Відповідає 

займаній 

посаді 

(як заступ-

ник дирек-

тора з 

виховної 

роботи) 

 

Курси: 

Державний економіко-технологічний 

університет транспорту 

Свідоцтво №ПК01116223/02  

від 29.02.16; «Інтегрована програма 

застосування методів активного 

навчання при організації навчально-

виховного процесу у ВНЗ І–ІІ р.а.» 

 

Центральний інститут післядипломної 

педагогічної освіти НАПН України 

ДВНЗ "Університет менеджменту 

освіти" (Контингент - «Заступники 

директорів коледжів з виховної 

роботи») 

Свідоцтво СП35830447/0682-17  

від 03.03.17 

 

Інститут післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області 

Свідоцтво № 987; наказ № 26-ПК 

від 16.03.18 

 

Державний університет інфраструктури 

і технологій 

Свідоцтво №ПК41330257/01-03 

від 18.03.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

Гузик 

Іван 

Васильо 

вич 

Викладач Інженерна графіка; Економіка, 

організація і планування 

виробництва; 

Автоматичні гальма вагонів; 

Автоматичні гальма локомотивів 

та вагонів; Автоматичні гальма 

рухомого складу; Економіка, 

організація і планування 

вагонного господарства; 

Будова,  огляд і ремонт автогальм 

вагонів;  

Основи ринкової економіки 

(ОРВ); 

Технологія ремонту вагонів; 

Технічне креслення; 

Перевірка практики; 

захист  КП; 

Керівництво ДП 

Українська державна академія 

залізничного транспорту;  

Х № 31359375; 2007 р. 

"Рухомий склад та спеціальна 

техніка залізничного 

транспорту"; 

"Інженер-механік" 

Перша Курси: 

Державний економіко-технологічний 

університет транспорту 

Свідоцтво № ПК01116223/11-60 

від 08.12.16  "Інтегрована програма 

застосування методів активного 

навчання при викладанні навчальних 

дисциплін: «Інженерна графіка»; 

«Економіка, організація і планування 

виробництва»; «Автогальма»; «Будова і 

ремонт автогальм»; «Технічне 

обслуговування і ремонт вагонів»  

 

Державний університет інфраструктури 

і технологій 

Свідоцтво №ПК41330257/01-04 

 від 18.03.19 

 

Стажування: 

 ВП «Пасажирське вагонне депо 

Чернівці»    

01.02.17-14.02.17 

 

 

 

 

 

 



8. 

 

 

Грудей 

Дмитро  

Анатолійович 

Викладач Основи технології ремонту 

автомобілів; 

Технічна експлуатація 

автомобілів; 

Керівництво ДП;  

Захист КП; 

Участь в ДКК 

 

Подільська державна аграрно-

технічна академія; 

 М №16907296, 2001 р. 

«Механізація сільського 

господарства»; 

«Інженер-механік» 

 

Інститут післядипломної  

освіти Івано-Франківського 

національного технічного 

університету нафти і газу, 2015 р. 

«Автомобілі та автомобільне 

господарство»; 

«Інженер-механік» 

Вища 

 
Курси: 

Подільський державний аграрно-

технічний університет (Навчально-

науковий центр перепідготовки і 

підвищення кваліфікації) 

Свідоцтво СС №22769675/000357-19 

від 24.06.19  

 

Стажування: 

 ТзОВ «Чернівецька автобаза» 

24.05.17-07.06.17 

 

 

 

 

 

9.

  

 

Димитрюк  

Володимир 

Миколайович 

Директор, 

викладач за 

суміщенням 

Матеріалознавство і технологія 

матеріалів; 

Матеріалознавство; 

Економіка, організація і 

планування виробництва;  

Захист КП; 

Участь в ДКК; Керівництво ДП; 

Консультації до ДП 

 

Дніпропетровський інститут 

інженерів залізничного 

транспорту; 

ТВ № 865047,  

1989 р. 

«Вагонобудування і вагонне 

господарство»;  

«Інженер-механік» 

Вища, 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідає 

займаній 

посаді (як  

директор) 

 

Курси: 

Державний економіко-технологічний 

університет транспорту 

Свідоцтво №ПК01116223/02-02 від 

15.06.17 (Контингент – «Викладачі») 

Інтегрована програма застосування 

методів активного навчання навчальних 

дисциплін «Матеріалознавство і 

технологія матеріалів», «Будівельні та 

конструкційні матеріали» та 

спецдисциплін відділення «Вагонне 

господарство» 

 

Центральний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

НАПН України ДВНЗ "Університет 

менеджменту освіти" 

Свідоцтво  СП 358630447/ 1699-16 

від 30.09.16 

(Контингент – «Директори коледжів 

(технікумів)» Випускна робота: 

«Правова освіта та правове виховання» 

 

Стажування: 

ВП «Пасажирське вагонне депо 

Чернівці»  

21.12.18 – 05.01.19 

 

 

 

 

 



10. 

 

Димитрюк-Лісютенко 

Ганна  

Володимирівна 

 

Викладач Економіка, організація і 

планування виробництва; 

Основи бухгалтерського обліку 

та фінансів 

Економіка підприємства;  

Основи ринкової економіки 

(ОРВ) 

Чернівецький торговельно-

економічний інститут 

Київського національного 

торговельно-економічного 

університету; 

РН № 37601804; 2010р. 

"Облік і аудит";  

"Магістр з обліку і аудиту»  

Перша Курси: 

Державний економіко-технологічний 

університет транспорту 

Свідоцтво № ПК 09/369  

від 13.10.15 

 

Стажування:  

ТзОВ «Чернівецька автобаза» 

24.05.17-07.06.17 

 

 

 

 

11. 

 

 

Дудка 

Ганна 

Юріївна 

Викладач Біологія і екологія Чернівецький державний 

університет  

ім. Ю. Федьковича;  

РН №29272487, 2006 р.  

«Біологія»; 

 «Біологія, викладач 

біології та хімії» 

Друга Курси: 

Інститут післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області 

Свідоцтво № 521; 

наказ  № 15-ПК 

від 26.02.16 

 

 

12. 

 

 

Дубей 

Іван 

Антонович 

Викладач Автомобілі; 

Автомобільні двигуни; 

Основи технології ремонту 

автомобілів; 

Електричне та електронне 

обладнання автомобілів; 

Перевірка практики; Захист КП; 

Керівництво ДП 

Рязанське вище військове 

автомобільне інженерне 

училище;  

ФВ № 502390, 1991р. 

"Автомобільна техніка"; 

"Інженер - механік" 

 

Національна академія  

оборони України,  

МО № 13580525,  

"Організація тилового 

забезпечення військ(сил)"; 

"Офіцер військового 

управління оперативно- 

тактичного рівня" 

Друга Курси: 

Центр підвищення кваліфікації, 

перепідготовки,  удосконалення 

керівних  працівників і спеціалістів  

НТУ 

 

Свідоцтво №ТУ02070915000258-17  

від 03.10.17  

 

Подільський державний аграрно-

технічний університет 

(Навчально-науковий центр 

перепідготовки і підвищення 

кваліфікації) 

Свідоцтво  

СС №22769675/000357-19 

від. 24.06.19  

 

Стажування: 

 ТзОВ «Чернівецька автобаза»  

24.05.17-07.06.17 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. 

 

 

Замфір 

Тетяна 

Василівна 

 

 

Викладач 

 

 

Англійська  мова; 

Англійська мова (за професійним 

спрямуванням) 

 

 

Чернівецький 

національний університет; 

№16412719,  2001р.  

"Англійська мова та 

література"; 

"Філолог, викладач 

англійської мови та 

літератури" 

 

 

Вища, методист 

 

 

Курси: 

Інститут 

 післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області 

Свідоцтво № 1873; 

наказ № 51-ПК від 26.05.17 

 

 

 

 

14. Злотник 

Світлана Михайлівна 

Викладач Технічне обслуговування і 

ремонт залізничної колії; 

Економіка, організація і 

планування виробництва; Основи 

вишукування, проектування і 

спорудження залізниць; Основи 

ринкової економіки;  

Перевірка практики; Захист КП; 

Керівництво ДП; Участь в ДКК 

Державний економіко-

технологічний університет 

транспорту; 

КВ № 36654029, 2009 р. 

"Залізничні споруди та 

колійне господарство"; 

"Науковий співробітник, 

інженер, викладач у галузі 

залізничного транспорту" 

Перша Курси: 

Державний економіко-технологічний 

університет транспорту 

Свідоцтво № ПК 09/366 

від 13.10.15 

 

Державний університет  

Інфраструктури і технологій 

Свідоцтво №ПК41330257/01-05 

від 18.03.19 

 

Стажування: 

ВП Чернівецька дистанція колії 

12.10.15 - 23.10.15 

 

 

 

 

 

15. Іванова-Савка 

Світлана 

Володимирівна 

Викладач Інженерна графіка; 

Конструкція вагонів; 

Технологія ремонту вагонів; 

Будова та ремонт рухомого 

складу (ОРВ);  Взаємозамінність 

стандартизації та технічні 

вимірювання; 

Будова суцільнометалевих 

пасажирських вагонів; 

Технічне креслення; 

Захист КП;  

Керівництво ДП;  

Участь в ДКК; 

Перевірка практики 

Харківська державна 

академія залізничного 

транспорту;  

МТ № 807329, 2001 р.  

"Рухомий склад та 

спеціальна техніка 

залізничного транспорту";  

"Інженер-механік 

залізничного транспорту" 

Вища Курси: 

Державний економіко-технологічний 

університет транспорту 

Свідоцтво № ПК01116223/11-61 

від 08.12.16 

Інтегрована програма застосування 

методів активного навчання при 

викладанні навчальних дисциплін: 

«Інженерна графіка»; «Конструкція 

вагонів»; «Технологія ремонту вагонів» 

Державний університет інфраструктури 

і технологій 

Свідоцтво №ПК41330257/01-06 

від 18.03.19 

 

Стажування: 

ВП «Пасажирське вагонне депо 

Чернівці» 

01.02.17- 14.02.17 

 

 

 

 



16. 

 

Кінаш 

Олександра 

Петрівна 

 

Завідувач 

навчально-

методично-

го кабінету,  

Українська мов (за професійним 

спрямуванням) 

Чернівецький 

державний 

університет;  

Б-і № 795005, 

1976 р. 

"Українська мова 

та література"; 

"Філолог, 

викладач 

української мови 

та літератури" 

Вища, 

методист 
Курси: 

Державний економіко-технологічний університет 

транспорту 

Свідоцтво № ПК 09/372  

від 13.10.15 

(Контингент – «Викладачі») 

 

Центральний інститут післядипломної педагогічної 

освіти НАПН України  

ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" 

Свідоцтво СП35830447/2729-16  

від 09.12.16 

(Контингент – «Методисти» 

Вип. робота: «Сучасні технології навчання – 

запорука якості підготовки молодшого спеціаліста» 

 

 

 

17. 

 

Луговська 

Оксана Мирославівна 

 

Методист, 

викладач за 

суміщен-

ням 

Українська мова; Українська 

література 

Чернівецький 

національний 

університет ім. 

Ю.Федьковича, 

РН№ 43397271, 

2012р. 

"Українська мова 

та література"; 

"Філолог. 

Викладач 

української мови 

та літератури" 

 

Спеціаліст (Відпустка по догляду за дитиною)  

18. Колотило 

Олексій Васильович 

Викладач Правила і безпека дорожнього 

руху; 

Організація та планування 

підприємств;  Технічна 

експлуатація автомобілів; 

Основи технології ремонту 

автомобілів; 

Електричне та електронне 

обладнання автомобілів; 

Захист КП; Керівництво ДП;  

Участь в ДКК;  

Національний 

університет 

«Львівська 

політехніка»; 

ВК № 37539275, 

2009 р. 

Сп. «Автомобілі та 

автомобільне 

господарство»; 

кв.« Інженер-

механік»  

Перша Курси: 

Подільський державний аграрно-технічний 

університет 

(Навчально-науковий центр перепідготовки і 

підвищення кваліфікації) 

Свідоцтво СС №22769675/000359-19 

від. 24.06.19  

 

Стажування: 

СТОА"Тимур" 

25.01.16 - 05.02.16 

 

 

 

 

 

 



18. 

 

 

Кравченко 

Ганна 

Олексіївна 

Викладач Українська мова; 

Українська література; 

Українська мова (за професійним 

спрямуванням); Консультації до 

ЗНО 

 

 

Чернівецький 

національний 

університет;  

РН №23041557, 

2003р. 

«Українська мова 

та література»;  

«Філолог, викладач 

української мови 

та літератури"» 

Вища 

 
Курси: 

Інститут після дипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області 

Свідоцтво №1308;  

наказ № 33-ПК від 31.03.17 

 

Державний економіко-технологічний 

університет транспорту 

Свідоцтво №ПК01116223/02-04  

від 15.06.17 

(Викладач дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» 

 

 

 

 

19. Козловська 

Валентина 

Василівна 

Викладач Організація міжнародних 

автоперевезень; Охорона праці в 

галузі; 

Організація та планування роботи 

підприємств; Технологія галузі та 

технічні засоби автомобільного 

транспорту; 

Організація вантажних перевезень; 

Організація пасажирських 

перевезень; 

Навчальна практика з технології 

галузі; 

Перевірка практики; 

Захист КП; 

Керівництво ДП; Консультації до 

ДП; Участь в ДКК 

 

Чернівецька філія 

Львівського 

технікуму 

залізничного 

транспорту;  

ВІ №175115116, 

2002р. 

«Організація 

перевезень на 

автотранспорті»; 

«Технік-

організатор 

перевезень». 

Національний 

університет 

"Львівська 

політехніка", 

ВК № 36010988, 

2009р. 

«Облік і аудит»; 

«Економіст» 

Національний 

транспортний 

університет; 

М19 №023584, 

2019р. 

«Транспортні 

технології»; 

Спеціалізація 

275.03 на 

автомобільному 

транспорті  

Перша Курси: 

Інститут економіки і бізнесу на транспорті НТУ 

Свідоцтво 12 СПК№681854  

від 05.11.10; 

 

Стажування:  
ВАТ "Чернівці-автотранс" 

25.01.16-05.02.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. 

 

Кутова 

Ілона 

Григорівна 

Викладач Основи маркетингу і менеджменту; 

Основи маркетингу; 

Основи менеджменту; 

Організація та планування роботи 

підприємств; 

Основи податкової системи та 

податкової справи; Комерційна 

робота та зовнішньо-економічна 

діяльність на транспорті; Основи 

бухгалтерського обліку та 

фінансів; Навчальна практика з 

технології галузі;  

Перевірка практики; 

Захист КП;  

Керівництво ДП;  

Київський 

державний 

торговельно-

економічний 

університет:  

КВ № 12869698, 

2000 р. 

«Маркетинг»; 

«Економіст з 

маркетингу» 

Вища Курси: 

Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки,  

удосконалення керівних  працівників і спеціалістів  

НТУ 

Свідоцтво №ТУ02070915000256-17 

від 03.10.17 

 

Стажування: 

ТзОВ «Чернівці-автотранс» 

01.03.17 – 15.03.17 

 

 

 

 

 

 

21. 

 

Лягу  

Георгій 

Васильович 

 

Викладач Основи вишукування, 

проектування і спорудження 

залізниць;Штучні споруди 

залізничного транспорту; 

Технічне обслуговування і ремонт 

залізничної колії; Обслуговування 

будівельних споруд на 

залізничному транспорті; 

Електротехніка з основами 

електроніки; Технічна 

документація; Поточне утримання 

залізничної колії (МК); 

Електрифікований та гідравлічний 

колійний інструмент (МК); 

Технологія виконання основних 

робіт з поточного утримання колії 

(МК);  Перевірка практики; Захист 

КП; Керівництво ДП; Участь в 

ДКК 

Дніпропетровський 

державний 

технічний 

університет 

залізничного 

транспорту;  

ЛВ ВС № 017616, 

1997 р. 

«Будівництво 

залізниць, колія, 

колійне 

господарство»; 

«Інженер-

будівельник» 

Вища, 

методист 
Курси: 

Державний економіко-технологічний 

університет транспорту 

Свідоцтво №ПК 09/367 

від 13.10.15 

 

Державний університет інфраструктури і технологій 

Свідоцтво №ПК41330257/01-07 

від 18.03.19 

 

Стажування: 

ВП «Чернівецька дистанція колії» 

12.10.15 - 23.10.15 

 

 

 

 

 

22. 

 

Мартин  

Михайло  

Богданович 

 

Викладач Математика (алгебра і початки 

аналізу та геометрія);  

Основи вищої математики; 

Вища математика; консультації до 

ЗНО 

Чернівецький 

державний 

університет  

ім. Ю.Федьковича; 

ЦВ № 626212; 

1992 р. 

«Математика»; 

«Математик-

викладач» 

 

Перша Курси: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області 

Свідоцтво № 2057; 

наказ №70-ПК від 28.09.18 

 

 

 



23. 

 

Маслюк 

Володимир 

Романович 

 

Викладач Фізичне виховання; 

Фізична культура; Фізичне 

виховання(С); 

 

ЧНУ 

ім. Ю.Федьковича; 

РН № 45560531, 

2013 р. 

«Фізичне 

виховання»; 

«Вчитель фізичної 

культури, 

організатор 

спортивно-масової 

роботи» 

Друга Курси: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області 

Свідоцтво № 1783; 

наказ №53-ПК від 25.05.18 

 

 

 

24. 

 

Музика 

Алла 

Петрівна 

Викладач Математика (алгебра і початки 

аналізу та геометрія);  

Вища математика; 

Консультації до ЗНО 

 

ЧНУ 

ім. Ю. Федьковича;  

ЛВ ВЕ № 003777. 

1996р. 

«Математика»; 

«Математик-

викладач» 

Вища Курси: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області 

Свідоцтво № 103; 

наказ № 5- ПК від 23.01.15 

 

 

25 Назаров 

Віктор  

Федорович 

Викладач Машинізація колійних і 

будівельних робіт; 

Технічне обслуговування і 

ремонт залізничної колії; 

Технічна документація; 

Обслуговування будівельних 

споруд на залізничному 

транспорті; Технічна 

експлуатація залізниць і безпека 

руху;   

Машини та механізми колійного 

господарства;  

ПТЕ та інструкції; Перевірка 

практики; Захист КП; 

Керівництво ДП; Участь в ДКК 

Дніпропетров-

ський ордена 

Трудового 

Червоного 

Прапора інститут 

інженерів 

залізничного 

транспорту; 

3В №792745, 

1982 р. 

«Будівництво 

залізниць, колія і 

колійне 

господарство»; 

«Інженер шляхів 

сполучення - 

будівельник»  

Друга Курси: 

Державний університет інфраструктури і 

технологій 

Свідоцтво 

№ПК41330257/01-08 

від 18.03.19 

 

 

 

 

 

 

26 Остапюк  

Іван  

 Степанович 

Викладач Фізичне виховання; Фізична 

культура; 

Фізичне виховання (С); 

Львівський 

державний 

інститут фізичної 

культури; 

ИВ №1463870, 

1982 р. 

«Фізична 

культура і 

спорт»; 

«Викладач 

фізкультури - 

тренер легкої 

атлетики» 

Вища, 

методист 
Курси: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області 

Свідоцтво № 1466; 

наказ № 39-ПК 

від 14.04.17 

 

 



27. 

 

 

Остафійчук 

Василь 

Орестович 

Заступник  

директорра 

з навчальної 

роботи; 

викладач за 

суміщенням 

Інженерна графіка; 

Захист КП;  

Керівництво ДП;  

Участь в ДКК 

Білоруський 

інститут інженерів 

залізничного 

транспорту; 

ПВ №027405, 

1989р. 

 «Вагонобудування 

і вагонне 

господарство»; 

«Інженер шляхів 

сполучення-

механік» 

Вища, 

методист 

 

Відповідає 

займаній 

посаді (як 

заступник 

директора з 

навчальної 

роботи)  

Курси: 

Центральний інститут післядипломної 

 педагогічної освіти НАПН України 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

Свідоцтво № СП35830447/2356-16  

від 11.11.16 

(Контингент – Заступники директорів коледжів з 

навчальної роботи») 

Вип. робота: 

«Демократизація управління навчальним закладом» 

 

Державний економіко-технологічний 

університет транспорту 

Свідоцтво № ПК 01116223/02-03 від 15.06.17 

 (Контингент -«Викладачі») 

Інтегрована програма застосування методів 

активного навчання при викладанні навчальної 

дисципліни «Інженерна графіка» та спецдисциплін 

відділення «Вагонне господарство» 

 

Стажування: 
ВП «Чернівецька дистанція колії»  

16.01.17-27.01.17 

 

 

 

28. Остафійчук 

Ірина  

Андріївна 

Викладач Основи управлінської діяльності; 

Організація перевезень вантажів і 

пасажирів; Організація 

пасажирських перевезень; 

Технологія галузі; 

Технологія галузі і технічні засоби 

залізничного транспорту; 

Навчальна практика з технології 

галузі (факультатив); Правила 

контролю за схоронністю 

вагонного парку (ОРВ) Правила 

експлуатації вантажних та 

пасажирських вагонів (ОРВ);; 

Навчальна практика з технології 

галузі; Санітарно-технічне 

обладнання пасажирських вагоні 

(СРВ);  Перевірка практики; 

Керівництво ДП 

Білоруський 

інститут інженерів 

залізничного 

транспорту;  

МВ №065995, 

1987 р. 

«Вагонобудування 

і вагонне 

господарство»;  

«Інженер шляхів 

сполучення-

механік» 

Вища Курси: 

Державний університет інфраструктури і технологій  

Свідоцтво №ПК41330257/04-10  

від 29.12.17 

 

Стажування: 

ВП «Чернівецька дистанція колії»   

10.12.18 - 23.12.18 

 

 

 

 



29. Остафійчук  

Юрій 

Васильович 

Викладач Основи технічної механіки; 

Технічна механіка; 

Матеріалознав-ство; 

Технологія конструкційних 

матеріалів та матеріалознавство 

ЧНУ 

ім. Ю. Федьковича; 

РН № 41416393, 

2011 р. 

«Професійне 

навчання 

(«Технологія та 

обладнання 

механіко-

складального 

виробництва»); 

«Інженер педагог-

дослідник» 

Перша Курси: 

Державний економіко-технологічний університет 

транспорту 

Свідоцтво №ПК 09/370 

від 13.10.15 

 

Державний університет інфраструктури  і 

технологій 

Свідоцтво №ПК41330257/04-09 

від 29.12.17 

 

Стажування: 

ВП «Чернівецька дистанція колії»  

16.01.17-27.01.17 

 

 

 

 

 

30. Палига 

Уляна 

Романівна 

 

Викладач Англійська мова; 

Англійська мова (за професійним 

спрямуванням) 

 

ЧНУ 

 ім. Ю.Федьковича; 

РН № 29867071, 

2006р. 

«Мова та 

література 

(французька)»; 

«Філолог, викладач 

французької мови 

та літератури, 

вчитель 

англійської мови» 

Перша Курси: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області 

Свідоцтво №2800-19 

Наказ №96-ПК 

від 15.11.19 

 

 

31. Пенюк 

Наталя 

Василівна 

Викладач  Геодезія; 

Геодезична практика; 

Економіка, організація і 

планування  

виробництва; Економіка 

підприємства;  

Організація і планування роботи 

підприємств; 

Організація та планування роботи 

автостанцій (факультатив); 

Автомобільні перевезення; 

Автомобільно експлуатаційні 

матеріали; 

 

Дніпропетровський 

інститут інженерів 

залізничного 

транспорту; 

НР №22637243, 

2003 р. 

«Менеджмент 

організації»; 

«Менеджер-

економіст 

залізничного 

транспорту» 

Перша Курси: 

Центральний інститут післядипломної педагогічної 

освіти НАПН України ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Свідоцтво СП35830447/2033-16 

від 28.10.16 

(Контингент – «Завідувачі відділень коледжів») 

Вип. робота 

«Компетентність педагога-основа його педагогічної 

майстерності» 

 

Державний університет інфраструктури і технологій 

Свідоцтво № ПК41330257/04-11 

від 29.12.17 

(Контингент «Викладачі») 

 

Стажування: 

ВП «Чернівецька дистанція колії»  

16.01.17-27.01.17 

 

 

 

 

 



32. Пленгей 

Альона 

Василівна 

Викладач Залізнична колія; 

Неруйнуючий контроль рейок; 

Геодезія і вимірювання колії (МК); 

Основи вишукування, 

проектування і спорудження 

залізниць; Економіка організація і 

планування виробництва; 

Перевірка практики;  

Захист КП; Участь в ДКК 

 

Державна академія 

залізничного транспорту; 

ХА № 34318429, 2008р. 

«Залізничні споруди та 

колійне господарство»; 

«Інженер-будівельник 

залізничного транспорту» 

Перша Курси: 

Державний економіко-технологічний 

університет транспорту 

Свідоцтво №ПК01116223/11-62 

від 08.12.16 

Інтегрована програма застосування методів 

активного навчання при викладанні 

навчальних дисциплін: 

«Залізнична колія»; 

«Неруйнуючий контроль рейок»; «Геодезія»; 

«Геодезична практика»; 

«Основи вишукування, проектування і 

спорудження залізниць»; 

«Поточне утримання залізничної колії»; 

«Будова залізничної колії» 

 

Стажування: 

ВП «Чернівецька дистанція колії» 

09.11.15 - 20.11.15 

 

 

 

 

33. 

 

 

Попович 

Мирослав 

Михайлович 

Викладач Інформатика; 

Комп'ютерна техніка та інформаційні 

технології; 

Обчислювальна техніка і програмування; 

Лабораторний практикум на 

персональному комп'ютері; Основи 

інформатики та комп’ютерної техн..; 

ЧНУ 

ім. Ю.Федьковича; 

РН № 41037821, 2011р. 

«Інформатика»; 

«Магістр з інформатики» 

Вища 

 
Курси: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти  

Свідоцтво № 2840 

наказ № 91- ПК  

від 17.11.17 

 

Чернівецької області 

Державний університет інфраструктури і 

технологій 

Свідоцтво № ПК 41330257/01-09 

 від18.03.19 

 

 

34. 

 

Прохоров 

Олександр 

Олександ- 

рович 

 

Викладач Технічна експлуатація автомобілів; 

Технічне обслуговування 

автобусів; 

Технічне обслуговування легкових 

автомобілів; 

Основи технології ремонту 

автомобілів; 

Автомобілі; 

Перевірка практики; 

Захист КП;  

Керівництво ДП;  

Участь в ДКК 

Кам'янець-Подільське 

вище військово-інженерне 

командне училище; 

ЕВ № 041987, 1980р. 

«Командна, тактична, 

машини інженерного 

озброєння»; 

«Інженер-механік»; 

Московська військово-

інженерна академія імені  

В.В. Куйбишева; 

УВ №638699, 1993р. 

«Командно-штабна, 

оперативно-тактична 

інженерних військ»; 

«Офіцер з вищою 

військовою освітою» 

Вища Курси: 

Подільський державний аграрно-технічний 

університет 

(Навчально-науковий центр перепідготовки і 

підвищення кваліфікації) 

Свідоцтво  №СС22769675/000360-19 

від24.06.19 

 

Стажування: 

ТзОВ «Чернівецька автобаза» 

24.05.17 - 07.06.17 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

Сич 

Тетяна 

Владиславівна 

 

 

Викладач Хімія 

 

Чернівецький державний 

університет 

КЕ № 000619; 1993р. 

«Біологія»; 

«Біолог. Викладач біології 

і хімії» 

Вища Курси: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області 

Свідоцтво № 1028; 

наказ  № 25-ПК   

від 25.03.16 

 

 

37. 

 

Соловйова 

Людмила 

Афанасіївна 

Викладач Електричні машини; 

Електричні машини рухомого 

складу; 

Основи стандартизації; 

Основи стандартизації і контроль 

якості продукції; 

Керівництво ДП 

Новосибірський 

електротехнічний 

інститут; 

Щ № 795036, 

1971 р. 

«Електричні машини та 

апарати»; 

«Інженер-електромеханік» 

Вища, 

методист 
Курси: 

Державний економіко-технологічний 

університет транспорту 

Свідоцтво №ПК01116223/11-6 

від 08.12.16 

Інтегрована програма застосування методів 

активного навчання при викладанні 

навчальних дисциплін:  

«Електричні машини рухомого складу»; 

«Основи стандартизації»; 

«Основи стандартизації і контроль якості 

продукції»  

 

Стажування:  

ВП «Пасажирське вагонне депо Чернівці» 

01.02.17 - 14.02.17 

 

 

 

 

38. 

 

 

Терновська 

Наталія 

Михайлівна 

Викладач 

(відпустка 

по догляду 

за дитиною) 

Українська мова; Українська 

література 

Чернівецький 

національний університет 

ім. Ю. Федьковича; 

№ 21236129, 

2002 р. 

«Українська мова та 

література»; 

«Філолог, викладач 

української мови та 

літератури» 

 

Перша Курси: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області 

Свідоцтво № 615; 

наказ № 18-ПК 

від 04.03.16 

 

 



39. 

 

 

Тодорук 

Любомир 

Дмитрович 

Викладач Історія України;  

Основи філософських знань; 

Соціологія; 

Транспортна географія; 

Консультації до ЗНО; 

Участь в ДКК 

 

Переяслав-Хмельницький 

державний педінститут; 

КХ №11804096, 1999 р. 

«Історія та 

народознавство»; 

 «Вчитель історії та 

народознавства» 

Вища Курси: 

Інститут  післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області 

Свідоцтво № 1574; 

наказ № 46-ПК 

від 27.05.16 

(Викладач історії, правознавства та 

громадянської освіти) 

 

Державний університет інфраструктури і 

технологій 

Свідоцтво № ПК 

41330257/04-13 

від 29.12.17 

(Викладач економіки (основ економічної 

теорії), основ філософських знань, соціології) 

 

 

 

40. Урсатий 

Сергій 

Дмитрович 

Завідувач 

відділення 

«Вагонне 

господар-

ство»; 

викладач 

за сумі-

щенням 

Технологія ремонту вагонів; 

Економіка, організація і 

планування виробництва; 

Механізація і автоматизація 

виробничих процесів 

при ремонті та технічному 

обслуговуванні вагонів; 

Обслуговування рухомого складу 

залізниці; Холодильні машини та 

установки кондиціювання повітря; 

Навчальна практика з рухомого 

складу залізниці (факультатив); 

Захист КП;  

Керівництво ДП;  

Участь в ДКК 

Українська державна 

академія залізничного 

транспорту; 

№24150760,  

2004 р. 

«Рухомий склад та 

спеціальна техніка 

залізничного транспорту»; 

«Інженер-механік 

залізничного транспорту» 

Перша Курси: 

Центральний інститут 

післядипломної педагогічної освіти НАПН 

України ДВНЗ "Університет менеджменту 

освіти" 

Свідоцтво №СП38330447/ 20341-16  

від 28.10.16 

(Контингент – «Завідувачі відділень коледжів 

(технікумів)» 

Вип. робота 

«Тест як засіб контролю сформованості 

методичної компетентності студентів » 

 

Державний університет інфраструктури і 

технологій 

Свідоцтво №ПК41330257/04-14 

від 29.12.17 

(Контингент –«Викладачі») 

 

Державний університет інфраструктури і 

технологій 

Свідоцтво №ПК41330257/01-10 

від 18.03.19 

 

Стажування: 

ВП «Пасажирське вагонне депо Чернівці» 

01.02.17 - 14.02.17 

 

 

 

 

 



41. Федінчук 

Юлія 

Іванівна 

Викладач Фізика; 

Фізика і астрономія 

ЧНУ 

ім. Ю. Федьковича; 

РН № 21243365, 2002 р. 

«Фізика»; 

«Магістр фізики» 

Перша Курси: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області 

Свідоцтво № 1630;  

наказ № 41-ПК 

від 21.04.17 

 

 

 

42. Ціра 

Олександр 

Іванович 

Викладач Захист Вітчизни; 

Безпека життєдіяльності 

Ульяновське вище 

військове училище зв'язку; 

ДВ-1 №051053, 1976р. 

«Командна, 

радіорелейного 

(тропосферного) зв'язку»; 

«Офіцер військ зв'язку; 

інженер з експлуатації 

засобів радіорелейного 

зв'язку» 

Вища, 

методист 
Курси: 

Інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області 

Свідоцтво №2099; 

наказ № 67- ПК 

від 13.10.16. 

(Викладач предмета "Захист Вітчизни", 

вчитель БЖД, керівник гуртка військово-

патріотичного виховання) 

 

Стажування:  

ВП «Пасажирське вагонне депо Чернівці» 

14.12.15-25.12.15   

 

 

 

43. 

 

 

Чупрун 

Єлизавета 

Петрівна 

Викладач Зарубіжна література; 

Українська мова; 

Українська література; Українська 

мова 

(за професійним спрямуванням); 

Консультації до ЗНО 

Чернівецький 

національний університет 

ім. Ю.Федьковича; 

РН № 35175761, 2008 р. 

«Українська мова та 

література»; 

 «Магістр української 

філології» 

Перша Курси: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області 

Свідоцтво № 1809;  

наказ  № 51-ПК 

від 26.05.17 

 

Державний університет інфраструктури і 

технологій 

Свідоцтво №ПК41330257/04-15 

від  29.12.17 

(Викладач дисципліни «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» 

 

 

 

 

 

 

 

44. 

Думенчук 

Дмитро 

Миколайович 

Майстер в/н Слюсарна справа; 

Токарна справа; 

Електрозварювальна 

Чернівецький будівельний 

технікум; 

ІА АР № 024379  

– дублікат, 1999 р. 

«Будівельні машини та 

обладнання»; 

«Технік-механік» 

Спеціаліст 

 
Курси: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області 

Свідоцтво СЕ №02125697 

Наказ №91-ПК 

від 01.11.19 

 

 

 

 

45. 

Зибарєв 

Василь  

Тихонович 

Майстер в/н Електрозварювальна справа; 

Слюсарна справа 

Чернівецький заочний 

політехнічний інститут; 

Г-ІІ № 210425, 1980  

«Обладнання та технологія 

зварювального 

виробництва»; 

«Інженер-механік» 

Спеціаліст - - 



 
 

 

46 

Кривохижа 

Тамара  

Василівна 

Практичний 

психолог 

 ЧНУ  

ім. Ю.Федьковича;  

РН№30289773, 

2006р. 

«Дошкільне 

виховання»; 

«Вихователь дітей 

дошкільного віку, 

практичний 

психолог в закладах 

освіти»   

Перша Курси: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області 

Свідоцтво СЕ №02125697 

наказ № 87-ПК 

від 18.10.19   

 

  

47 Борець  

Володимир  

Дмитрович 

Вихователь 

гуртожитку 

 Московський 

державний 

педагогічний 

інститут  

ЦВ №317480,1990 

«Психологія»; 

«Психолог, 

викладач 

психології» 

Друга Курси: 

Інститут післядипломної педагогічної освіти 

Чернівецької області 

Свідоцтво  

№920  

Наказ №23 

ПК від 07.03.18 

 

 

 


