
 

 

Продовження додатку 1 

1. Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес із спеціальності 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» (5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та   будівельний дизайн») 

 
№ 

п/п 

Назва 

дисципліни 

(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

викладача 

Посада; 

для сумісників 

місце основної 

роботи, посада 

Назва закладу,  

який закінчив,  

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація 

за дипломом 

Категорія, педагогічне 

звання  

(за наявності – науковий 

ступінь, вчене звання) 

Підвищення кваліфікації  (назва 

організації, де відбувалося підвищення 

кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, 

документ) 

Примі

тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цикл загальної підготовки 

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1.  

Історія України 

(32 год) 

Зажицький 

Сергій Олегович 

викладач Національний університет «Острозька 

академія», 2011р, спеціальність  

«Історія», магістр історії 

спеціаліст першої 

категорії 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 

2014р., свідоцтво 12СПК 103511 

 

2.  

Культурологія 

(32 год) 

 

Лук’янчук 

Світлана 

Василівна 

 

викладач Рівненський державний гуманітарний 

університет, 2007 р., спеціальність 

культурологія, кваліфікація викладач 

культурології у вищих навчальних 

закладах 

спеціаліст вищої 

категорії 

 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 2014р., свідоцтво 12СПК 

103547 

 

3.  

Основи 

філософських 

знань(28 год) 

 

Навозняк 

Людмила 

Михайлівна 

викладач Волинський державний університет ім. 

Лесі Українки, 1995р., спеціальність 

«Історія», кваліфікація викладач 

соціальних дисциплін та історії 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний університет водного 

господарства та природокористування 

стажування з 09.11.2015р. до 

09.12.2015р.,довідка №108 від 

09.12.2015р. 

 

4.  

Основи 

економічних 

теорій (32 год) 

 

Купчишина 

Тетяна 

Володимирівна 

викладач Київський державний університет ім. 

Т.Г. Шевченка, 1988 р., спеціальність 

політична економія, кваліфікація 

економіст, викладач політичної 

економії 

спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності», 2014р. свідоцтво 12СПК 

103513 

 



 

№ 

п/п 

Назва 

дисципліни 

(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

викладача 

Посада; 

для сумісників 

місце основної 

роботи, посада 

Назва закладу,  

який закінчив,  

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація 

за дипломом 

Категорія, педагогічне 

звання  

(за наявності – науковий 

ступінь, вчене звання) 

Підвищення кваліфікації  (назва 

організації, де відбувалося підвищення 

кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, 

документ) 

Примі

тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.  

Основи права 

(32 год)   

 

Гулюк 

Сергій Іванович 

Викладач, 

завідувач 

відділення  

Луцький державний педагогічний 

інститут ім. Лесі Українки, 1993 р., 

спеціальність історія, кваліфікація 

викладач історії, права та курсу 

«Людина і суспільство». Інститут 

післядипломної освіти Львівського 

Національного університету ім. 

І. Франка, 2012 р., спеціальність 

правознавство, кваліфікація спеціаліст-

юрист. 

спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист  

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності», 2014р. свідоцтво 12СПК 

103516  

6.  

Соціологія 

(28 год) 

 

Лук’янчук 

Світлана 

Василівна 

 

викладач Рівненський державний гуманітарний 

університет, 2007 р., спеціальність 

культурологія, кваліфікація викладач 

культурології у вищих навчальних 

закладах 

спеціаліст вищої 

категорії 

 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 2014р., свідоцтво 12СПК 

103547 

 

7.  

Іноземна мова 

(за професійним 

спрямуванням)  

Метка 

Ірина 

Мілентіївна 

викладач Рівненський державний педагогічний 

інститут, 1994 р., спеціальність 

українська мова та література, іноземна 

мова, кваліфікація викладач української 

мови та літератури, іноземної 

(німецької) мови 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 

2014р. 

 

 

 

Сінькова  Наталія 

Олександрівна 

викладач Київський державний педагогічний 

інститут іноземних мов, 1981 р., 

спеціальність іноземні мови 

(французька, англійська), кваліфікація 

викладач іноземних мов (французької і 

англійської) 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 

2014р. 

 

 



 

№ 

п/п 

Назва 

дисципліни 

(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

викладача 

Посада; 

для сумісників 

місце основної 

роботи, посада 

Назва закладу,  

який закінчив,  

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація 

за дипломом 

Категорія, педагогічне 

звання  

(за наявності – науковий 

ступінь, вчене звання) 

Підвищення кваліфікації  (назва 

організації, де відбувалося підвищення 

кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, 

документ) 

Примі

тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Лисяк 

Оксана 

Миколаївна 

 

викладач 

 

Рівненський державний гуманітарний 

університет, 2002 р.,  «Практична 

психологія, іноземна мова і література 

(англійська)», кваліфікація практичний 

психолог у закладах освіти, викладач 

мови і зарубіжної літератури 

(англійської)  

спеціаліст вищої 

категорії 
Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ 

післядипломної освіти, свідоцтво 

12СПК 668971 інноваційна 

спрямованість педагогічної діяльності 

28.01.2011 р. Зимова школа для 

вчителів від Британської Ради, 2015 р. 

м. Чернівці 

 

8.  

Фізичне 

виховання 

 

Рафальський 

Олег 

Антонович 

викладач Львівський державний університет 

фізичної культури, 1991 р., 

спеціальність «Фізична культура і 

спорт», викладач-тренер з бокусу 

спеціаліст 

вищої 

категорії 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ 

післядипломної освіти, свідоцтво 

12СПВ 103549, інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності, 05.12.2014 р. 

 

 

9.  

Основи вищої 

математики 

 (28 год) 

Тригубець 

Лариса 

Романівна 

 

викладач Рівненський державний педагогічний 

інститут, 1992 р. 

«Математика і фізика» », кваліфікація 

викладач математики і фізики 

спеціаліст вищої 

категорії 

звання – 

викладач-методист 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 

2014р., свідоцтво 12СПК 103544 

 

 

10.  

Основи 

будівельної 

фізики (16 год) 

Петрівська  

Людмила 

Олексіївна  

викладач Рівненський державний педагогічний 

інститут, 1993 р. 

«Математика і фізика» 

Рівненський державний гуманітарний 

університет, 

 2006р., «Педагогіка і методика 

середньої освіти. Математика» , 

викладач математики та методики 

викладання математики у ВНЗ 

 

спеціаліст вищої 

категорії 

звання – 

викладач-методист 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 

2014р., свідоцтво 12СПК 103542 
 

11.  

Хімія (12 год) Капітула Ігор 

Карпович 

викладач Тернопільський державний 

педагогічний інститут, 1993р., 

«Хімія і біологія» 

спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності», 2014р. 

 



 

№ 

п/п 

Назва 

дисципліни 

(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

викладача 

Посада; 

для сумісників 

місце основної 

роботи, посада 

Назва закладу,  

який закінчив,  

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація 

за дипломом 

Категорія, педагогічне 

звання  

(за наявності – науковий 

ступінь, вчене звання) 

Підвищення кваліфікації  (назва 

організації, де відбувалося підвищення 

кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, 

документ) 

Примі

тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12.  

Креслення та 

перспектива 

 

Петриковська 

Алла Анатоліївна 

викладач Національний університет водного 

господарства та природокористування, 

2003р., «Міське будівництво та 

господарство», 

 інженер з міського будівництва та 

господарства 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 

2014р., свідоцтво 12СПК 104015 

 

13.  

Основи 

теоретичної 

механіки та 

опір матеріалів 

(36 год) 

Павленко 

Олександр 

Іванович 

завідувач 

лабораторією 

інформаційн

их технологій 

в будівництві, 

голова 

циклової 

комісії 

будівельних 

дисциплін 

Український державний університет 

водного господарства та 

природокористування, 2002 р., 

«Технологія будівельних  конструкцій, 

виробів і матеріалів»,   

 інженер-будівельник-технолог 

Національний аграрний університет, 

2006 р., «Професійне навчання», 

 інженер-педагог 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 2014р., свідоцтво 12СПК 

104010 

 

14.  

Комп'ютерна 

техніка та 

основи 

комп'ютерного 

моделювання 

(22 год) 

Якимчук 

Ірина 

Олександрівна 

викладач Рівненський державний педагогічний 

інститут, 1996 р., спеціальність 

математика, учитель математики, 

інформатики та обчислювальної 

техніки, Тернопільський національний 

економічний університет, 2013р., 

спеціальність програмне забезпечення 

систем,  інженер-програміст 

спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ 

післядипломної освіти, свідоцтво 

СС 00493706/001466-16, використання 

хмарних сервісів Майкрософт у 

навчальному процесі, 18.11.2016 р. 

 

15.  

Технічний 

рисунок і 

основи 

графічного 

дизайну  

Сорока Тетяна 

Петрівна 

викладач Рівненський державний гуманітарний 

університет, 2006р., «Образотворче та 

декоративно-прикладне мистецтво», 

кваліфікація художник-майстр 

декоративно-прикладного мистецтва, 

викладач 

спеціаліст другої 

категорії  

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 2014р., свідоцтво 12СПК 

104018 

 

16.  

Основи 

композиції (12 

год) 

Сорока Тетяна 

Петрівна 

викладач Рівненський державний гуманітарний 

університет, 2006р., «Образотворче та 

декоративно-прикладне мистецтво», 

кваліфікація художник-майстр 

декоративно-прикладного мистецтва, 

викладач 

спеціаліст другої 

категорії  

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 2014р., свідоцтво 12СПК 

104018 

 



 

№ 

п/п 

Назва 

дисципліни 

(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

викладача 

Посада; 

для сумісників 

місце основної 

роботи, посада 

Назва закладу,  

який закінчив,  

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація 

за дипломом 

Категорія, педагогічне 

звання  

(за наявності – науковий 

ступінь, вчене звання) 

Підвищення кваліфікації  (назва 

організації, де відбувалося підвищення 

кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, 

документ) 

Примі

тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17.  

Основи 

кольоровознавс

тва і 

колористика 

Масло Ольга 

Андріївна 

викладач Національний університет «Львівська 

політехніка», 2011 р., спеціальність 

«Архітектура будівель і споруд», 

кваліфікація архітектор 

спеціаліст другої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України, ННІ  післядипломної 

освіти, «Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності» 

2014р., свідоцтво 12СПК 104017 

 

18.  

Основи екології 

(26 год.) 

Малимон 

Стефанія 

Стефанівна 

викладач Львівський державний університет ім. 

І.Франка, 1981 р., спеціальність 

географія, спеціалізація «Охорона 

природи», кваліфікація викладач 

екології та географії 

спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист 

Житомирський національний 

аграрний університет, свідоцтво 

12 СПК 879526, формування еколого-

економічного мислення та екологічної 

культури,19.04.2013р. 

 

19.  

Безпека 

життєдіяль-

ності (25 год.) 

Свінтозельський 

Віктор Петрович 

викладач Таллінське вище військово- політичне  

будівельне училище, м.Таллін, 1984р. 

Інститут державного управління у сфері 

цивільного захисту, 

2011р.,підвищення кваліфікації 

викладачів навчальної дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ 

післядипломної освіти, з 24.11.до 

05.12. 2014 р. 

«Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності» з 

дисципліни: Безпека життєдіяльност 

2014р., свідоцтво 12СПК 104020. 

 

20.  

Основи 

менеджменту 

(32 год.) 

Царук  

Василь 

Юрійович 

заступник 

директора з 

навчальної 

роботи, 

викладач 

Рівненський державний технічний 

університет, 2000 р., спеціальність 

«Адміністративний менеджмент», 

менеджер-економіст; 

Національний аграрний університет, 

2004 р., спеціальність «Професійне 

навчання», економіст-педагог 

кандидат економічних 

наук, 

спеціаліст вищої  

категорії, викладач-

методист 

Одеська національна академія 

харчових технологій, диплом ДК № 

032443, кандидат економічних наук за 

спеціальністю «Розвиток 

продуктивних сил і регіональна 

економіка», 15.12.2015 р. 

 

1. 2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом 

21.  

Українська 

мова 

(за 

професійним 

спрямуванням) 

(39 год.) 

Кристопчук 

Тетяна 

Євгеніївна 

викладач, 

доцент 

Національног

о 

університету 

водного 

господарство і 

природокорис

тування 

Рівненський державний педагогічний 

інститут, 1994 р., спеціальність 

«Українська мова та література, 

іноземна мова», вчитель української 

мови та літератури, іноземної 

(німецької) мови 

доктор педагогічних 

наук,спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист 

Київський університет ім. Бориса 

Грінченка, доктор педагогічних наук 

зі спеціальності «Теорія і методика 

професійної освіти», диплом ДД 

№ 003937, 22.12.2014 р.  



 

№ 

п/п 

Назва 

дисципліни 

(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

викладача 

Посада; 

для сумісників 

місце основної 

роботи, посада 

Назва закладу,  

який закінчив,  

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація 

за дипломом 

Категорія, педагогічне 

звання  

(за наявності – науковий 

ступінь, вчене звання) 

Підвищення кваліфікації  (назва 

організації, де відбувалося підвищення 

кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, 

документ) 

Примі

тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2. Цикл професійної  підготовки 

2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом) 

22.  

Метрологія і 

стандартизація 

(28 год.)  

 

Сасовський 

Тарас 

Анатолійович 

викладач Національний університет водного 

господарства та природокористування, 

2012 р. спеціальність «Промислове і 

цивільне будівництво», інженер-

будівельник 

кандидат технічних 

наук, спеціаліст 

Національний університет водного 

господарства та 

природокористування, кандидат 

технічних наук за спеціальністю 

«Будівельні конструкції, будівлі та 

споруди», 13.12.2016 р., диплом ДК 

№ 039903 

 

23.  

Матеріалознавс

тво (60 год.) 

Сасовський 

Тарас 

Анатолійович 

викладач Національний університет водного 

господарства та природокористування, 

2012 р. спеціальність «Промислове і 

цивільне будівництво», інженер-

будівельник 

кандидат технічних 

наук, спеціаліст 

Національний університет водного 

господарства та 

природокористування, кандидат 

технічних наук за спеціальністю 

«Будівельні конструкції, будівлі та 

споруди», 13.12.2016 р., диплом ДК 

№ 039903 

 

24.  

Конструкції 

будівель і 

споруд(46 год.) 

Петриковська 

Алла Анатоліївна 

викладач Національний університет водного 

господарства та природокористування, 

2003р., «Міське будівництво та 

господарство», 

 інженер з міського будівництва та 

господарства 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 

2014р., свідоцтво 12СПК 104015 

 

25.  

Кольоровий і 

просторовий 

дизайн (44 год.) 

Масло Ольга 

Андріївна 

викладач Національний університет «Львівська 

політехніка», 2011 р., спеціальність 

«Архітектура будівель і споруд», 

кваліфікація архітектор 

спеціаліст другої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України, ННІ  післядипломної 

освіти, «Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності» 

2014р., свідоцтво 12СПК 104017 

 

26.  

Архітектурні 

деталі та обл. 
інтер'єрів (44 

год.)  

 

Масло Ольга 

Андріївна 

викладач Національний університет «Львівська 

політехніка», 2011 р., спеціальність 

«Архітектура будівель і споруд», 

кваліфікація архітектор 

спеціаліст другої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України, ННІ  післядипломної 

освіти, «Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності» 

2014р., свідоцтво 12СПК 104017 

 

 



 

№ 

п/п 

Назва 

дисципліни 

(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

викладача 

Посада; 

для сумісників 

місце основної 

роботи, посада 

Назва закладу,  

який закінчив,  

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація 

за дипломом 

Категорія, педагогічне 

звання  

(за наявності – науковий 

ступінь, вчене звання) 

Підвищення кваліфікації  (назва 

організації, де відбувалося підвищення 

кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, 

документ) 

Примі

тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

27.  

Технологія 

опоряджувальн

их робіт та 

захисту споруд 

(54 год.) 

Шаперчук 

Степан 

Віталійович 

викладач Український інститут інженерів 

водного господарства, 1994 р. 

«Промислове та цивільне будівництво» 

 інженер-будівельник 

Національний університет водного 

господарства та природокористування, 

2007р.,  інженер-дослідник 

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

Національний університет водного 

господарства та природокористування, 

ННІ післядипломної освіти,  

«Інженерна геодезія», «Технологія і 

організація будівельного виробництва», 

«Основи   комп'ютерних технологій»,   

свідоцтво 12СПВ 042750, 2014р. 

 

28.  

Організація 

опоряджувальн

их робіт (30 

год.) 

Павленко 

Олександр 

Іванович 

завідувач 

лабораторією 

інформаційн

их технологій 

в будівництві, 

голова 

циклової 

комісії 

будівельних 

дисциплін 

Український державний університет 

водного господарства та 

природокористування, 2002 р., 

«Технологія будівельних  конструкцій, 

виробів і матеріалів»,   

 інженер-будівельник-технолог 

Національний аграрний університет, 

2006 р., «Професійне навчання», 

 інженер-педагог 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 2014р., свідоцтво 12СПК 

104010 
 

29.  

Основи 

технології і 

організації 

будівельного 

виробництва 

(27 год.) 

 

 Ковальчук 

Сергій 

Васильович 

заступник 

директора з 

АГР,  

викладач 

Український інститут інженерів 

водного господарства, 1997 р., 

«Промислове та цивільне будівництво» 

 інженер-будівельник 

Національний аграрний університет, 

2001 р., «Професійне навчання» 

 інженер-педагог 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 

2014р., свідоцтво 12СПК 104013 

 

30.  

Економіка 

будівництва  

(54 год.) 

 

Олійник 

Ганна 

Анатоліївна 

викладач Харківський державний економічний 

університет, 2000 р., «Економіка 

підприємства», економіст 

Національний аграрний університет, 

2004 р., «Професійне навчання», 

економіст-педагог 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ 

післядипломної освіти, свідоцтво 12 

СПВ 175891, методика викладання під 

час виконання курсових робіт, 

12.02.2016 р. 

 

31.  

Основи 

охорони праці 

(16 год.) 

 

Сасовський 

Тарас 

Анатолійович 

викладач Національний університет водного 

господарства та природокористування, 

2012 р. спеціальність «Промислове і 

цивільне будівництво», інженер-

будівельник 

кандидат технічних 

наук, спеціаліст 

Національний університет водного 

господарства та 

природокористування, кандидат 

технічних наук за спеціальністю 

«Будівельні конструкції, будівлі та 

споруди», 13.12.2016 р., диплом ДК 

№ 039903 

 



 

№ 

п/п 

Назва 

дисципліни 

(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

викладача 

Посада; 

для сумісників 

місце основної 

роботи, посада 

Назва закладу,  

який закінчив,  

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація 

за дипломом 

Категорія, педагогічне 

звання  

(за наявності – науковий 

ступінь, вчене звання) 

Підвищення кваліфікації  (назва 

організації, де відбувалося підвищення 

кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, 

документ) 

Примі

тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

32.  

Експлуатація 

будівель та 

реконструкція 

(39 год.) 

Філіпович 

Андрій 

Юрійович 

викладач Національний університет водного 

господарства та природокористування, 

2006р., 

«Гідротехнічне будівництво» 

кваліфікація магістр з гідротехнічного 

будівництва 

спеціаліст першої 

категорії, 

 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 2014р., свідоцтво 12СПК 

104016 

 

33.  

Основи 

дизайну 

(32 год.) 

Петриковська 

Алла Анатоліївна 

викладач Національний університет водного 

господарства та природокористування, 

2003р., «Міське будівництво та 

господарство», 

 інженер з міського будівництва та 

господарства 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 

2014р., свідоцтво 12СПК 104015 

 

 

34.  

Історія 

мистецтв  

(32 год.) 

 

Сорока Тетяна 

Петрівна 

викладач Рівненський державний гуманітарний 

університет, 2006р., «Образотворче та 

декоративно-прикладне мистецтво», 

кваліфікація художник-майстр 

декоративно-прикладного мистецтва, 

викладач 

 

спеціаліст другої 

категорії  

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 2014р., свідоцтво 12СПК 

104018 

 

35.  

Основи 

архітектурного 

проектування 

(42 год.)   

Грищук Юрій 

Миколайович 

викладач Національний університет водного 

господарства та природокористування,  

2005р., «Промислове та цивільне 

будівництво», 

 магістр з промислового та цивільного 

будівництва 

 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 

2014р., свідоцтво 12СПК 104011 

 

36.  

Малюнок і 

живопис 

 

Сорока Тетяна 

Петрівна 

викладач Рівненський державний гуманітарний 

університет, 2006р., «Образотворче та 

декоративно-прикладне мистецтво», 

кваліфікація художник-майстр 

декоративно-прикладного мистецтва, 

викладач 

 

спеціаліст другої 

категорії  

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 2014р., свідоцтво 12СПК 

104018 

 



 

№ 

п/п 

Назва 

дисципліни 

(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

викладача 

Посада; 

для сумісників 

місце основної 

роботи, посада 

Назва закладу,  

який закінчив,  

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація 

за дипломом 

Категорія, педагогічне 

звання  

(за наявності – науковий 

ступінь, вчене звання) 

Підвищення кваліфікації  (назва 

організації, де відбувалося підвищення 

кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, 

документ) 

Примі

тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

37.  

Моделювання 

та макетування 

в матеріалі 

Павленко 

Олександр 

Іванович 

завідувач 

лабораторією 

інформаційн

их технологій 

в 

будівництві, 

голова 

циклової 

комісії 

будівельних 

дисциплін 

Український державний університет 

водного господарства та 

природокористування, 2002 р., 

«Технологія будівельних  конструкцій, 

виробів і матеріалів»,   

 інженер-будівельник-технолог 

Національний аграрний університет, 

2006 р., «Професійне навчання», 

 інженер-педагог 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 2014р., свідоцтво 12СПК 

104010  

38.  

Основи геодезії 

(27 год.)  

Шаперчук 

Степан 

Віталійович 

викладач Український інститут інженерів 

водного господарства, 1994 р. 

«Промислове та цивільне будівництво» 

 інженер-будівельник 

Національний університет водного 

господарства та природокористування, 

2007р.,  інженер-дослідник 

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

Національний університет водного 

господарства та природокористування, 

ННІ післядипломної освіти,  

«Інженерна геодезія», «Технологія і 

організація будівельного виробництва», 

«Основи   комп'ютерних технологій»,   

свідоцтво  

12СПВ 042750, 2014р. 

 

39.  

Вступ до 

спеціальності 

(26 год.) 

 

Філіпович 

Андрій 

Юрійович 

викладач Національний університет водного 

господарства та природокористування, 

2006р., 

«Гідротехнічне будівництво» 

кваліфікація магістр з гідротехнічного 

будівництва 

спеціаліст першої 

категорії, 

 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 2014р., свідоцтво 12СПК 

104016 

 

 

40.  

Основи бізнесу 

(26 год.) 

Обарчук 

Елліна  

Всеволодівна 

викладач Київський інститут народного 

господарства, 1989р., 

«Планування промисловості», 

Національний аграрний університет, 

2002 р., «Професійне навчання», 

 економіст-педагог 

спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист 

Львівський національний аграрний 

університет, Інститут 

післядипломного навчання, 

Планування та організація діяльності 

підприємства, 

12СПВ  001997, 28.02.2014р. 

 

 



 

№ 

п/п 

Назва 

дисципліни 

(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

викладача 

Посада; 

для сумісників 

місце основної 

роботи, посада 

Назва закладу,  

який закінчив,  

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація 

за дипломом 

Категорія, педагогічне 

звання  

(за наявності – науковий 

ступінь, вчене звання) 

Підвищення кваліфікації  (назва 

організації, де відбувалося підвищення 

кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, 

документ) 

Примі

тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

41.  

Механізація 

опоряджувальн

их робіт та 

будівельна 

техніка  

(18 год.) 

 

Шаперчук 

Степан 

Віталійович 

викладач Український інститут інженерів 

водного господарства, 1994 р. 

«Промислове та цивільне будівництво» 

 інженер-будівельник 

Національний університет водного 

господарства та природокористування, 

2007р.,  інженер-дослідник 

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

Національний університет водного 

господарства та природокористування, 

ННІ післядипломної освіти,  

«Інженерна геодезія», «Технологія і 

організація будівельного виробництва», 

«Основи   комп'ютерних технологій»,   

свідоцтво  

12СПВ 042750, 2014р. 

 

42.  

Електрообладн

ання будівель 

(18 год.) 

 Ковальчук 

Сергій 

Васильович 

заступник 

директора з 

АГР,  

викладач 

Український інститут інженерів 

водного господарства, 1997 р., 

«Промислове та цивільне будівництво» 

 інженер-будівельник 

Національний аграрний університет, 

2001 р., «Професійне навчання» 

 інженер-педагог 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 

2014р., свідоцтво 12СПК 104013 

 

 

43.  

Основи 

фотографії та 

фотошоп 

 (6 год)  

Медвідь 

Михайло 

Михайлович 

викладач Національний університет водного 

господарства та природокористування,  

2008р., «Промислове та цивільне 

будівництво»,  

кваліфікація інженер-дослідник 

спеціаліст першої 

категорії 
Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 

2014р., свідоцтво 12СПК 104014 

 

 

44.  

Фітодизайн 

(39 год.) 

 

Масло Ольга 

Андріївна 

викладач Національний університет «Львівська 

політехніка», 2011 р., спеціальність 

«Архітектура будівель і споруд», 

кваліфікація архітектор 

спеціаліст другої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України, ННІ  післядипломної 

освіти, «Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності» 

2014р., свідоцтво 12СПК 104017 

 

 

45.  

Компютерне 

проектування, 

архікад та 3 д – 

графіка (8год) 

Медвідь 

Михайло 

Михайлович 

викладач Національний університет водного 

господарства та природокористування,  

2008р., «Промислове та цивільне 

будівництво»,  

кваліфікація інженер-дослідник 

спеціаліст першої 

категорії 
Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 

2014р., свідоцтво 12СПК 104014 

 



 

№ 

п/п 

Назва 

дисципліни 

(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

викладача 

Посада; 

для сумісників 

місце основної 

роботи, посада 

Назва закладу,  

який закінчив,  

рік закінчення, спеціальність, кваліфікація 

за дипломом 

Категорія, педагогічне 

звання  

(за наявності – науковий 

ступінь, вчене звання) 

Підвищення кваліфікації  (назва 

організації, де відбувалося підвищення 

кваліфікації, кафедра, дата, вид, тема, 

документ) 

Примі

тки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

46.  

Реставрація  

(32 год.) 

Грищук Юрій 

Миколайович 

викладач Національний університет водного 

господарства та природокористування,  

2005р., «Промислове та цивільне 

будівництво», 

 магістр з промислового та цивільного 

будівництва 

 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ  

післядипломної освіти, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності» 

2014р., свідоцтво 12СПК 104011 

 

47.  

Ціноутворення 

в будівництві 

(29год.) 

Олійник 

Ганна 

Анатоліївна 

викладач Харківський державний економічний 

університет, 2000 р., «Економіка 

підприємства», економіст 

Національний аграрний університет, 

2004 р., «Професійне навчання», 

економіст-педагог 

 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, ННІ 

післядипломної освіти, свідоцтво 12 

СПВ 175891, методика викладання під 

час виконання курсових робіт, 

12.02.2016 р. 

 

 

 

 

 


