
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список педагогічних працівників, які атестуються атестаційною комісією  

Чернівецького транспортного фахового коледжу у 2021-2022 н.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
№ 

 

 

ПІБ педагогічного 

працівника 

Освіта Спеціальність 

за дипломом 

Предмети 

(дисципліни), які 

викладає 

Кваліфікацій-

на категорія 

Педагогіч

не звання 

Дата останньої 

атестації 

Дані про проходження курсів 

підвищення кваліфікації (стажування) 

1.  Гузик Іван Васильович Вища Сп. «Рухомий 

склад та 

спеціальна 

техніка 

залізничного 

транспорту»; 

кв. «Інженер-

механік» 

Інженерна графіка; 

Автоматичні гальма 

локомотивів та 

вагонів; 

Економіка, 

організація та 

планування 

виробництва 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Немає 23.03.2017; 

наказ директора 

коледжу № 27/В  

від 24.03.2017 

Курси: Державний університет 

інфраструктури і технологій; 

свідоцтво ПК   

№ 41330257/01-04  

від 18.03.19. 

Платформа масових відкритих онлайн-

курсів Prometheus: 

«Економіка на кожен день»; 

сертифікат від 24.06.21 

Стажування:  

ВП «Пасажирське вагонне депо 

Чернівці» філія «Пасажирська компанія»  

АТ «Українська залізниця»  

з 18.02.20 по 02.03.20 

2.  Іванова-Савка 

Світлана 

Володимирівна 

Вища Сп. «Рухомий 

склад та 

спеціальна 

техніка 

залізничного 

транспорту»; 

кв. «Інженер-

механік 

залізничного 

транспорту» 

Інженерна графіка; 

Технологія ремонту 

вагонів; 

Конструкція 

вагонів; 

Взаємозамінність 

стандартизації та 

технічні 

вимірювання 

Спеціаліст 

вищої категорії 

Немає 23.03.17;  

26.04.17; 

наказ директора 

Департаменту 

освіти і науки 

Чернівецької 

ОДА № 224  

від 03.05.27; 

наказ директора 

коледжу № 56/В 

від 11.05.17 

Курси: Державний університет 

інфраструктури і технологій; 

свідоцтво ПК    

№ 41330257/01-06 від 18.03.19. 

Платформа масових відкритих онлайн-

курсів Prometheus:  

1. «Медіаграмотність для освітян» - 60 

год. 

Сертифікат від 18.09.20; 

2.«Освітні інструменти критичного 

мислення» - 60 год. 

Сертифікат від 18.09.20 

3. «Медіаграмотність: практичні 

навички» - 30 год. 

Сертифікат від 28.05.21 

3.  Пленгей Альона 

Василівна 

Вища Сп. «Залізничні 

споруди та 

колійне 

господарство»; 

кв. «Інженер-

будівельник 

залізничного 

транспорту» 

Технологія 

конструкційних 

матеріалів та 

матеріалознавство; 

Залізнична колія; 

Неруйнуючий 

контроль рейок 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Немає 23.03.17; 

наказ директора 

коледжу № 27/В  

від 24.03.17 

Курси: Інститут післядипломної 

педагогічної освіти; свідоцтво  

СЕ№ 02125697 

р/н № 3693-20 від 27.05.20 – 30 год. 

Платформа масових відкритих онлайн-

курсів Prometheus: 

«Критичне мислення для освітян» - 30 

год. Сертифікат від 16.08.21 



4.  Сич Тетяна 

Владиславівна 

Вища Сп. «Біологія»; 

кв. «Біолог. 

Викладач 

біології і хімії» 

Хімія; 

Біологія і екологія 

Спеціаліст 

вищої категорії 

Немає 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 

Курси:  

1.Інститут післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області; 

свідоцтво СЕ № 02125697 

р/н 6297-20 від 30.09.20; модуль 

«Сучасні інноваційні технології на 

уроках хімії» - 30 год.  

2. Інститут післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області: свідоцтво 

СЕ № 02125697/7686-21 від 13.10.21; 

модуль «Управління освітнім процесом 

викладання хімії» - 30 год. 

5.  Соловйова Людмила 

Афанасіївна 

Вища Сп. «Електричні 

машини та 

апарати»; 

кв. «Інженер-

електромеханік» 

Електричні машини 

рухомого складу; 

Основи 

стандартизації і 

контроль якості 

продукції 

Спеціаліст 

вищої категорії 

Викладач-

методист 

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 

Стажування: ВП «Пасажирське вагонне 

депо Чернівці» філія «Пасажирська 

компанія»  

АТ «Українська залізниця» 

з 24.09.2021 по 07.10.2021 -30 год 

6.  Ціра Олександр 

Іванович 

Вища Сп. «Командна, 

радіорелейного 

(трансферного) 

зв’язку»; 

кв. «Офіцер 

військового 

зв’язку; інженер 

з експлуатації 

засобів 

радіорелейного 

зв’язку» 

Безпека 

життєдіяльності; 

Захист України 

Спеціаліст 

вищої категорії 

Викладач-

методист 

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 

Курси:  

1.Інститут післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області; 

свідоцтво СЕ № 02125697; 

р/н 3301-20 від 30.05.20; 

модуль «Реалізація освітньої програми 

предмета «Захист Вітчизни» з 

загальновійськової підготовки» - 30 год.  

2. Інститут післядипломної педагогічної 

освіти Чернівецької області; 

свідоцтво СЕ № 02125697/5892-2  

від 03.06.21; 

модуль «Застосування сучасного змісту 

освіти, методик та технологій навчання 

предмета «Захист України»» 

 

 


