
 
Міністерство освіти і науки України  

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ» 
28 Червня, 73, м. Чернівці, 58000, тел. № (0372) 52-65-00, факс (0372) 59-26-63,  

 Е-mail: chtzt@meta.ua, http://ctk.at.ua/, код ЄДРПОУ 01116503 

 
Список педагогічних працівників,  

які атестуються атестаційною комісією 

Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації у 2020-2021 навчальному році 
№ 

з/

п 

Прізвище, 

ім`я, по  

батькові 

Рік 

народ-

ження 

Освіта Назва навчального закладу, 

який закінчено; рік закінчення; 

спеціальність та кваліфікація за 

дипломом 

Дисципліни, які 

викладають 

Загаль - 

ний педаго- 

гічний 

стаж 

Стаж на 

посаді, з 

якої 

атесту-

ється 

Рік останньої 

перепідготовки; 

№ свідоцтва 

Рік 

остан-

ньої 

атес-

тації 

Категорія, 

педагогічне звання, 

на яке претендує 

1. Бурла Віктор 
Миколайович 

21.03.1961 Вища Дніпропетровський ордена Трудовго 
Червоного Прапора інститут інженерів 

залізничного транспорту; 

ТВ № 865043, 1989 р. 

Сп. - “Вагонобудування та вагонне 

господарство”; 

кв. - “Інженер-механік” 

Технологія ремонту 
вагонів; 

Технічна 

експлуатація 

залізниць і безпека 

руху; 

Електричні апарати 
та кола вагонів 

16 р. 07 м. 14 р. 06. м. Курси:  
1.Державний університет 

інфраструктури і технологій; 

свідоцтво № ПК 

41330257/01-01  

від 18.03.2019. 

2. Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 

Prometheus: 

«Медіаграмотність для 
освітян» – 60 год. 

Сертифікат від 21.09.2020 

Стажування: ВП 
«Пасажирське вагонне депо 

Чернівці»: 21.12.2018-

05.01.2019 – 30 год. 

2016 Присвоєння 
кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

2. Ванзар 

Володимир 

Миколайович 

20.07.1960 Вища Ленінградський інститут інженерів 

залізничного транспорту; КВ № 293424, 

1984 р .  
Сп.- ”Вагонобудування і вагонне 

господарство”; 

кв. - “Інженер-механік” 

Основи охорони 

праці; 

Безпека 
життєдіяльності; 

Охорона праці в 

галузі 

34 р. 09 м. 34 р. 09 м. Курси:  
1.Державний університет 

інфраструктури і технологій; 
свідоцтво ПК 41330257/01-02 

від 18.03.2019. 

2. Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 

Prometheus: 

«Медіаграмотність для 
освітян» – 60 год. 

Сертифікат від 14.11.2020 

Стажування: ВП  
 «Чернівецька дистанція 

колії»: 22.09.2020 - 

06.10.2020  – 32 год. 
 

 

 
 

 

 

2016 Відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 
категорії» та педагогічному 

званню «викладач -

методист» 

mailto:chtzt@meta.ua
http://ctk.at.ua/


3. Грудей 

Дмитро 

Анатолійович 

25.07.1979 Вища Подільська державна аграрно-технічна 

академія; М № 16907296, 2001. 

Сп. – «Механізація сільського 
господарства»; 

кв.- «Інженер-механік»; 

Інститут післядипломної освіти Івано-
Франківського національного технічного 

університету нафти газу, 2015.  

Сп. – «Автомобілі та автомобільне 
господарство»; 

кв.- «Інженер-механік» 

Технічна 

експлуатація 

автомобілів; 
Основи технології 

ремонту автомобілів 

19 р. 03 м. 18 р. 04 м. Курси:  
1.Подільський державний 

аграрно-технічний 
університет (Навчально-

науковий центр 

перепідготовки і підвищення 
кваліфікації);  

свідоцтво СС № 

22769675/000357-19            
від 24.06.2019.  

2. Дистанційна форма 

навчання: 
2.1. Державна установа 

«Науково-методичний центр 

вищої та фахової передвищої 
освіти» за напрямом 

«Впровадження інноваційних 

технологій в освітній процес 
на відділенні»: 12-13.11.2020  

– 16 год. 

Сертифікат СС 
38282994/2283-20 від 

13.11.2020. 

2.2. ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти НАПН 

України» (1-етап з 25.01.-

29.01.2021). 
Стажування: ТзОВ 

«Чернівецька автобаза»: 

24.05.2017- 

07.06.2017 – 32 год. 

2016 Відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 
категорії» 

4. Злотник 

Світлана 
Михайлівна 

05.12.1978 Вища Державний економіко-технологічний 

університет транспорту; КВ № 36654029, 
2009 р. 

Сп.- “Залізничні споруди та колійне 
господарство”;  

кв.- “Науковий співробітник, інженер, 

викладач у галузі залізничного транспорту” 

Технічне 

обслуговування і 
ремонт залізничної 

колії; 
Економіка, 

організація і 

планування 
виробництва; 

Основи 

вишукування, 
проектування і 

спорудження 

залізниці 

16 р. 04 м. 16 р. 04 м. Курси:  
1.Державний університет 
інфраструктури і технологій; 

свідоцтво  № ПК 
41330257/01-05 від 

18.03.2019.  

2. Платформа масових 
відкритих онлайн-курсів 

Prometheus: 

2.1.«Медіаграмотність для 
освітян» – 60 год. 

Сертифікат від 24.09.2020 

2.2.«Медіаграмотність: 
практичні навички» - 30 год. 

Сертифікат від 21.10.2020. 

Стажування: ВП 
«Чернівецька дистанція 

колії»: 22.09.2020 - 

06.10.2020 – 32 год. 

2016 Присвоєння 

кваліфікаційної категорії 
«спеціаліст вищої 

категорії» 

5. Козловська 
Валентина 

Василівна 

28.10.1963 Вища Національний  університет «Львівська 
політехніка», ВК № 36010988, 2009. 

Сп.- «Облік і аудит»; 

кв.- «Економіст». 

Національний транспортний університет, 

М19 № 023584, 2019 р. 

Спеціальність - “Транспортні технології“; 
спеціалізація «275.03. на автомобільному 

транспорті» 

Охорона праці в 
галузі; 

Організація та 

планування роботи 

підприємства; 

Організація 

вантажних 
перевезень; 

Транспортно-

експедиційна робота 
та митно-брокерська 

діяльність; 

18 р. 08 м. 18 р. 05 м. Закінчила Національний 
транспортний університет, 

2019 р. 

 Курси: 
1.Платформа масових 

відкритих онлайн-курсів 

Prometheus: 
1.1.».Наука про освіту: що 

повинен знати лідер 

освітнього стартапу»  - 60 
год. 

 

2016 Присвоєння 
кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» 



 

Комерційна робота 

та зовнішньо-
економічна 

діяльність на 

транспорті; 
Організація 

пасажирських 

перевезень; 
Організація 

міжнародних 

перевезень 
 

 

Сертифікат від 03.09.2020. 

2. Платформа EdEra-
SmartOsvita: «Про 

дистанційний та змішаний 

формати навчання для 
педагогів та керівників 

закладів ПТО» - 30 год. 

Сертифікат від 27.09.2020. 
Стажування: ФОП 

«Москалюк В.В.» (Вантажні 

міжнародні перевезення ) – 
16.11.2020 – 28.11.2020 –     

32 год. 

6. Лягу Георгій 

Васильович 

30.06.1974 Вища Дніпропетровський державний технічний 

університет залізничного транспорту; 
 ЛВ ВС № 017616, 1997 р. 

Сп.- “Будівництво залізниць, колія, колійне 

господарство“; 
кв.- “Інженер-будівельник“ 

Основи 

вишукування, 
проектування і 

спорудження 

залізниці; 
Технічне 

обслуговування і 

ремонт залізничної 
колії,; 

Технічна 

документація; 
Штучні споруди; 

Обслуговування 
будівельних споруд 

на залізничному 

транспорті 

19 р. 05 м. 19 р. 05 м. Курси:  
1.Державний університет 
інфраструктури і технологій; 

свідоцтво  № ПК 

41330257/01-07 від 
18.03.2019. 

2.Платформа масових 

відкритих онлайн-курсів 
Prometheus: «Медіаграмот 

ність для освітян» – 60 год. 

Сертифікат від 14.11.2020. 
Стажування: ВП 

«Чернівецька дистанція 
колії»: 22.09.2020 - 

06.10.2020 – 32 год. 

2016 Відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічному 

званню «викладач -
методист» 

7. Музика Алла 
Петрівна 

26.08.1974 Вища Чернівецький державний університет  
ім. Ю. Федьковича; ЛВ ВЕ № 003777,    

1996 р.  
Сп.- “Математика“; 
кв.- “Математик-викладач“ 

Вища математика, 
математика 

23 р. 07 м. 13 р. 06. м. Курси: Інститут 
післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області: 

1. Свідоцтво серія СЕ           
№ 02125697                           

від 14.02.2020  - 30 год. 

2. Свідоцтво серія   СЕ  
№ 02125697/1195-21 

від 11.02.2021 – 30 год. 

 

2016 Відповідність раніше 
присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та присвоєння 
педагогічного звання 

«викладач-методист» 

 

 

 

                                                                Володимир ДИМИТРЮК 

 

 

 

 



 

 

Міністерство освіти і науки України  

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ КОЛЕДЖ» 
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Від 05.02.2021 № 35/05 

Список педагогічних працівників  

на присвоєння педагогічного звання «викладач-методист», які атестуються у 2020-2021 навчальному році 

 атестаційною комісією Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації  
№ 

з/п 
Прізвище, 

ім`я, по  

батькові  

Рік наро-

дження 

Освіта Назва навчального закладу, 

який закінчено; рік 

закінчення; спеціальність та 

кваліфікація за дипломом 

 

Дисципліни, які викладає Загаль -

ний 

педаго 

гічний 

стаж 

Стаж на 

посаді, з 

якої 

атесту-

ється 

Рік 

останньої 

перепідго-

товки;  

№ свідоцтва 

Рік 

остан-

ньої 

атес-

тації 

Категорія, 

педагогічне звання, 

на яке претендує 

1. Музика 

Алла 

Петрівна 

26.08.1974 Вища Чернівецький державний 

університет  

ім. Ю. Федьковича; ЛВ ВЕ № 

003777, 1996 р.  
Сп.- “Математика“; 

кв.- “Математик-викладач“. 

Вища математика, 

Математика. 

23 р. 07 

м. 

13 р. 

06 м. 

Курси: 

Інститут 

післядипломн

ої педагогіч 

ної освіти 

Чернівець 

кої області; 

свідоцтво 

серія СЕ  

№02125697  

від 

14.02.2020р - 

30 годин.; 

з 01.02.2021 

по 10.02.2021 

пройшлакурс

и в ІППО 

Чернівецької 

області 

 

2016 Відповідність раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

присвоєння 

педагогічного звання 

«викладач-методист» 

 

                                                     Володимир ДИМИТРЮК 

Олександра КІНАШ 0672449904 
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