
 

 

 

 

 

 

 

 

Кадрове забезпечення циклової комісії 

 загально спеціальних дисциплін 

у Чернівецькому транспортному фаховому коледжі  

 

 

 

 

 



 

Прізвище, 

ім’я по 

батькові 

Рік 

наро-

джен

ня 

Посада (у 

штаті, за 

сумісниц-

твом, з 

погод.) 

Предмет, що 

викладається 

З якого 

часу 

працює 

в 

коледжі 

Пед. 

стаж 

Фахова освіта (№ 

документа про 

освіту, рік 

закінчення 

спеціальність, 

кваліфікація) 

Дата  

останньої 

атестації 

Катего-

рія, педа-

гогічне 

звання 

Підвищення кваліфікації 

Організація чи 

навч. заклад 

Рік, 

посвід-

чення 

Ванзар 

Володимир 

Миколайович 

20.07. 

1960 

Викладач Екологія; Основи охорони 

праці; Охорона праці ; Охорона 

праці в галузі;  Будівельні та 

конструкційні матеріали; 

Надання медичної допомоги на 

шляху прямування; 

участь в ДКК; 

керівництво ДП; 

консультації до ДП 

28.08.86 34 р. 

04міс. 

28дн. 

Ленінградський інститут 

інженерів залізничного 

транспорту;  

КВ № 293424, 1984р. 

Сп. «Вагонобудування і 

вагонне господарство»; 

кв. «Інженер-механік» 

24.03.16; 

27.04.16 

Наказ 

директора 

Департаменту 

освіти і науки 

Чернівецької 

ОДА № 234 

від 04.05.16 

Наказ 

директора 

коледжу  

№ 59/В 

від 11.05.16 

Вища, 

методист 

Державний 

економіко-  

технологічний 

університет 

транспорту 

 

Державний 

університет 

інфраструктури і 

технологій 

 

Стажування: 

Чернівецька 

дистанція колії’  

 

Виробничий 

структурний 

підрозділ 

«Чернівецька 

дистанція колії» 

АТ «Українська 

залізниця» 

регіональної філії  

«Львівська 

залізниця» 

 

 

Свідоцтво № 

ПК09/368 

 від 13.10.15 

 

 

 

Свідоцтво № 

ПК41330257/0

1-02 

від 18.03.19 

 

12.10.15-

23.10.15 

 

 

22.09.20- 

06.10.20 

 

 

 

 

 

Гузик 

Іван 

Васильович 

07.11. 

1983 

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 (ОРВ); 

01.09.07 13 р. 

03 

міс. 

26 дн. 

Українська державна 

академія залізничного 

транспорту;  

Х № 31359375; 2007 р. 

Сп. "Рухомий склад та 

спеціальна техніка 

залізничного транспорту"; 

кв. "Інженер-механік" 

23.03.17 

Наказ 

директора  

коледжу 

№27/В 

від 24.03.17 

Перша Державний 

економіко-  

технологічний 

університет 

транспорту 

 

 

 

 

 

 

Свідоцтво 

№ ПК 

01116223/11-

60 

від 08.12.16  
 

Інтегрована 

програма 

застосування 

методів 

активного 

навчання при 



Правила контролю за 

схоронністю вагонного парку 

(ОРВ);  

Основи ринкової економіки 

(ОРВ); 

Технічне креслення; 

перевірка практики; 

захист  КП; 

керівництво ДП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Державний 

університет 

інфраструктури і 

технологій 

 

 

Стажування: 

 ВП «Пасажирське 

вагонне депо 

Чернівці» Регіо-

нальної філії 

«Львівська 

залізниця» 

ПАТ «Українська 

залізниця» 

 

 

 

викладанні 

навчальних 

дисциплін: 

«Інженерна 

графіка»; 

«Економіка, 

організація і 

планування 

виробництва»

; 

«Автогальма»

; 

«Будова і 

ремонт 

автогальм»; 

«Технічне 

обслуговуван

ня і ремонт 

вагонів»  
 

 

Свідоцтво 

№ ПК 

41330257/01-

04 

 від 18.03.19 

 

01.02.17- 

14.02.17 



  

 
Димитрюк  

Володимир 

Миколайович 

02.12. 

1960 

Директор; 

викладач за 

суміщенням 

Матеріалознавство і технологія 

матеріалів; 

Економіка, організація і 

планування виробництва;  

захист КП; 

участь в ДКК; керівництво ДП; 

консультації до ДП 

 

19.09.89 33 р. 

05міс. 

13дн. 

Дніпропетровський інститут 

інженерів залізничного 

транспорту; 

ТВ № 865047, 1989 р. 

Сп. «Вагонобудування і 

вагонне господарство»;  

кв. «Інженер-механік» 

29.03.18 

25.04.18 

Наказ 

директора 

Департаменту 

освіти і науки, 

молоді та 

спорту 

Чернівецької 

ОДА  № 213 

від 03.05.18 

Наказ 

директора 

коледжу                                 

№ 50/В 

від 08.05.18 

 

 

 

 

 

 

 

26.04.17 

Наказ 

директора 

Департаменту 

освіти і науки  

Чернівецької 

ОДА № 224  

від 03.05.17 

Вища, 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідає 

займаній 

посаді (як  

директор) 

 

Державний 

економіко-  

технологічний 

університет 

транспорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Центральний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

НАПН України 

 

ДВНЗ 

"Університет 

менеджменту 

освіти" 

 

 

 

 

Стажування: 

ВП «Пасажирське 

вагонне депо 

Чернівці»  

Свідоцтво  

№ ПК 

01116223/02-02 

від 15.06.17 

(Контингент – 

«Викладачі») 

Інтегрована 

програма 

застосування 

методів 

активного 

навчання 

навчальних 

дисциплін 

«Матеріало-

знавство і 

технологія 

матеріалів», 

«Будівельні та 

конструкційні 

матеріали» і 

спецдисциплін 

відділення 

«Вагонне 

господарство» 
 

Свідоцтво СП 

358630447/ 

 1699-16 

від 30.09.16 

(Контингент – 

«Директори 

коледжів 

(технікумів)» 

Випускна 

робота: 

«Правова 

освіта та 

правове 

виховання» 
 

 

 21.12.18 – 

05.01.19 

 

 



 Іванова-Савка 

Світлана 

Володимирівна 

11.01. 

1976 

Викладач Інженерна графіка; 

Конструкція вагонів; 

Технологія ремонту 

вагонів; Будова та 

ремонт рухомого 

складу (ОРВ); 

Експлуатація  

вантажно - 

розвантажувальних і 

маневрових пристроїв 

(ОРВ); Будова 

суцільнометалевих 

пасажирських вагонів; 

Санітарно-технічне 

обладнання 

пасажирських вагонів; 

Технічне креслення; 

захист КП;  

керівництво ДП;  

участь в ДКК 

01.09.01 20 р. 

06 міс. 

17дн. 

 

Харківська державна академія 

залізничного транспорту;  

МТ № 807329, 2001 р.  

Сп. "Рухомий склад та 

спеціальна техніка 

залізничного транспорту";  

кв. "Інженер-механік 

залізничного транспорту" 

23.03.17; 

26.04.17 

Наказ 

директора 

Департаменту 

освіти і науки 

Чернівецької 

ОДА №224  

від 03.05.17 

Наказ 

директора 

коледжу 

 № 56/В  

від 11.05.17 

Вища Державний 

економіко-  

технологічний 

університет 

транспорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний 

університет 

інфраструктури і 

технологій 

 

 

Стажування: 

ВП «Пасажирське 

вагонне депо 

Чернівці» 

Свідоцтво 

№ ПК 

01116223/11-

61 

від 08.12.16 

Інтегрована 

програма 

застосування 

методів 

активного 

навчання при 

викладанні 

навчальних 

дисциплін: 

«Інженерна 

графіка»; 

«Конструкція 

вагонів»; 

«Технологія 

ремонту 

вагонів» 

 

Свідоцтво № 

ПК41330257/

01-06 

Від 18.03.19 

 

 

01.02.17- 

14.02.17 



 Козловська 

Валентина 

Василівна 

28.10. 

1963 

Викладач Автомобільні 

перевезення; 

Основи охорони праці; 

Організація 

міжнародних 

перевезень; Охорона 

праці в галузі; 

Організація та 

планування роботи 

підприємства; 

Організація вантажних 

перевезень; 

Організація 

пасажирських 

перевезень; 

перевірка практики; 

захист КП; 

керівництво ДП; 

консультації до ДП; 

участь в ДКК 

Майстер  

в/н –  

з 03.09.02; 

викладач –  

з01.09.05 

 

08 р. 

04 міс. 

24 дні 

Чернівецька філія Львівського 

технікуму залізничного 

транспорту;  

ВІ №175115116, 2002р. 

Сп. «Організація перевезень 

на автотранспорті»; 

кв. «Технік-організатор 

перевезень». 
 

Національний університет 

"Львівська політехніка", 

ВК № 36010988, 2009р. 

Сп. «Облік і аудит»; 

кв. «Економіст» 

 

Національний транспортний 

університет; М19 №023584, 

2019р. 

Сп. «Транспортні технології»; 

Спеціалізація 275.03 на 

автомобільному транспорті  

24.03.16 

Наказ 

директора 

коледжу  

№ 40/В  

від 25.03.16 

Перша Інститут 

економіки і 

бізнесу на 

транспорті НТУ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Стажування: 

ВАТ "Чернівці-

автотранс" 

 

Стажування у 

ФОП 

«Москалюк» 

Свідоцтво 

12 СПК 

№681854  

від 05.11.10; 
 

Закінчила 

Національний 

транспортний 

університет, 

2019р. 

 

 

 

 

 
 

25.01.16-

05.02.16. 

 

16.11.20 – 

28.11.20 

 

 

 

 

Остафійчук 

Василь 

Орестович 

30.11. 

1962 

Заступник  

директора з 

навчальної 

роботи; 

викладач за 

суміщенням 

Інженерна графіка; 

захист КП;  

керівництво ДП;  

участь в ДКК 

01.09.89 33 р. 

01міс. 

18дн.. 

Білоруський інститут 

інженерів залізничного 

транспорту; 

ПВ №027405, 1989р. 

Сп. «Вагонобудування і 

вагонне господарство»; 

кв. «Інженер шляхів 

сполучення-механік» 

29.03.18 

25.04.18 

Наказ 

директора 

Департаменту 

освіти і науки, 

молоді та 

спорту 

Чернівецької 

ОДА № 213 

від 03.05.18 

Наказ 

директора 

коледжу № 

50/В 

від 08.05.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вища, 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіда

є 

займаній 

Державний 

економіко-  

технологічний 

університет 

транспорту 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

 педагогічної 

Свідоцтво 

№ ПК 

01116223/02-03 

від 15.06.17 

 (Контингент -

«Викладачі») 

Інтегрована 

програма 

застосування 

методів 

активного 

навчання при 

викладанні 

навчальної 

дисципліни 

«Інженерна 

графіка» та 

спецдисцип-лін 

відділення 

«Вагонне 

господарство» 

 

Свідоцтво СП 

35830447/2356-

16 від 11.11.16 



 

 

 

26.04.17 

Наказ 

директора 

Департаменту 

освіти і науки  

Чернівецької 

ОДА № 224 

 від 03.05.17 

посаді (як 

заступник 

директора 

з 

навчально

ї роботи)  

освіти НАПН 

України 

ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти» 

 

 

 

 

 

 

Стажування: 

ВП «Чернівецька 

дистанція колії» 

Регіональної 

філії  

(Контингент – 

«Заступники 

директорів 

коледжів з 

навчальної 

роботи») 

Вип. робота: 

«Демократизаці

я управління 

навчальним 

закладом» 

 

 

16.01.17-

27.01.17 

 Остафійчук  

Юрій 

 Васильович 

09.08. 

1986 

Викладач Основи технічної 

механіки; 

Технічна механіка; 

Матеріалознавство; 

Технологія 

конструкційних 

матеріалів та 

матеріалознавство 

01.09.09 1 р. 

03 міс. 

15 дн. 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича; 

РН № 41416393, 2011 р. 

Сп. «Професійне навчання 

(«Технологія та обладнання 

механо-складального 

виробництва»); 

кв. «Інженер педагог- 

дослідник» 

29.03.18 

Наказ 

директора 

коледжу №32/В 

від 30.03.18 

Перша Державний 

економіко-

технологічний 

університет 

транспорту 

 

Державний 

університет 

інфраструктури  і 

технологій 

 

Стажування: 

ВП «Чернівецька 

дистанція колії» 

Регіональної 

філії «Львівська 

залізниця»  

ПАТ 

«Українська 

залізниця» 

Свідоцтво 

№ПК 09/370 

від 13.10.15 

 

 

 

Свідоцтво 

№ ПК  

41330257/04-09 

від 29.12.17 

 

16.01.17-

27.01.17 

 



 Пленгей 

Альона 

Василівна 

12.11. 

1984 

Викладач Залізнична колія; 

Неруйнуючий контроль 

рейок; Геодезія і 

вимірювання колії 

(МК); 

Технологія 

конструкційних 

матеріалів та 

матеріалознавство; 

Основи вишукування, 

проектування і 

спорудження залізниць; 

Будова залізничної 

колії (МК); 

Економіка організація і 

планування 

виробництва; 

перевірка практики; 

захист КП; участь в 

ДКК 

 

11.09.08 12 р. 

03 міс. 

10 дн. 

 

Державна академія 

залізничного транспорту; 

ХА № 34318429, 2008р. 

Сп. «Залізничні споруди та 

колійне господарство»; 

кв. «Інженер-будівельник 

залізничного транспорту» 

23.03.17 

Наказ 

директора 

коледжу  

№27/В 

від 24.03.17 

Перша Державний 

економіко-

технологіч-ний 

університет 

транспорту 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стажування: 

ВП «Чернівецька 

дистанція колії» 

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» 

 

 

09.11.15 - 

20.11.15 



 Соловйова 

Людмила 

Афанасіївна 

20.04. 

1946 

Викладач Електричні машини; 

Електричні машини 

рухомого складу; 

Основи стандартизації; 

Основи стандартизації і 

контроль якості 

продукції; 

керівництво ДП 

03.10.75 46 р. 

08 міс. 

02 дні 

 

Новосибірський 

електротехнічний інститут; 

Щ № 795036, 1971 р. 

Сп. «Електричні машини та 

апарати»; 

кв. «Інженер-електромеханік» 

23.03.17; 

26.04.17 

Наказ 

директора 

Департаменту 

освіти і науки 

Чернівецької 

ОДА  

№ 224 від 

03.05.17 

Наказ 

директора 

коледжу № 

56/В від 

11.05.17 

 

Вища, 

методист 

Державний 

економіко-

технологіч-ний 

університет 

транспорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стажування:  

 ВП 

«Пасажирське 

вагонне депо 

Чернівці» 

 

Свідоцтво 

№ ПК 

01116223/11-6 

від 08.12.16 

 

Інтегрована 

програма 

застосування 

методів 

активного 

навчання при 

викладанні 

навчальних 

дисциплін:  

«Електричні 

машини 

рухомого 

складу»; 

«Основи 

стандартиза-

ції»; 

«Основи 

стандартиза-ції 

і контроль 

якості 

продукції»  

 

01.02.17 - 

14.02.17 



 Злотник Світлана 

Михайлівна 

1978 Викладач Технічне 

обслуговування і 

ремонт залізничної 

колії; 

Електротехніка з 

основами електроніки; 

Економіка, організація і 

планування 

виробництва; Основи 

вишукуван-ня, 

проектування і 

спорудження залізниць 

Лаборант.- з 

06.06.02, 

викладач з 

28.01.04 

12 р. 

01м.  

12дн. 

Державний економіко-

технологічний університет 

транспорту; 

КВ № 36654029, 2009р., 

Сп."Залізничні споруди та 

колійне господарство",  

кв. "Науковий співробітник, 

інженер, викладач у галузі 

залізничного транспорту" 

24.03.16  

Наказ 

директора  № 

40/В від 

25.03.16 

Перша  Державний 

економіко-

технологічний 

університет 

транспорту. 

Стажування:  

Чернівецька 

дистанція колії   

 

 

Виробничий 

структурний 

підрозділ 

«Чернівецька 

дистанція колії» 

АТ «Українська 

залізниця» 

регіональної 

філії  «Львівська 

залізниця» 

 

Свідоцтво № 

ПК  

09/366 від 

13.10.15 

 

12.10.15 - 

23.10.15 

 

 

 

 22.09.20 – 

06.10.20 

 Федінчук Юлія 

Іванівна 

1980 Викладач Фізика; Астрономія; 

Електротехніка 

01.09.10 10р. 

04м. 

29дн. 

Чернівецький національний 

університет 

ім. Ю. Федьковича, 

РН № 21243365, 2002р. 

Сп. "Фізика", 

кв. «Магістр фізики»  

28.03.13 

Наказ 

директора 

№43/В 

від 

29.03.13 

Перша Інститут  

післядипломної 

педагогічної 

освіти 

Чернівецької 

області 

Свідоцтво 

№ 1078 

від 15.03.13 

 

Свідоцтво 

СЕ №02125697 

Від 22.04.20 

 


