ВІДОМОСТІ
про педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників, що
підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення
освітнього процесу за освітньою програмою
підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників із
спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки
Найменування
освітнього
(практичного)
компонента,
який
закріплено за
педагогічним,
науковопедагогічним,
науковим та
іншим
працівником

Прізвище,
ім’я, по
батькові
педагогічн
ого,
науковопедагогічн
ого,
наукового, іншого
працівника

Найменуванн
я посади (для
осіб, що
працюють за
сумісництвом
̶ місце
основної
роботи,
найменування
посади)

Освітня
кваліфікація
(найменування
закладу, який
закінчив
педагогічний,
науковопедагогічний,
науковий,
інший
працівник, рік
закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом
про вищу
освіту)

Освітня
кваліфікація
(науковий ступінь,
шифр і
найменування
наукової
спеціальності, тема
дисертації (серія,
номер, дата, ким
виданий диплом),
вчене звання, за
якою кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно (серія,
номер, дата, ким
виданий атестат)

Професійна
кваліфікація (відомості
про практичний досвід
професійної та/або
управлінської роботи,
що безпосередньо
стосується змісту
освітнього
(практичного)
компонента, із
зазначенням посади та
строку роботи на цій
посаді)

Орієнтовна програма підвищення кваліфікації педагогічних
(науково-педагогічних) працівників
Загальні
засади
педагогічної
інноватики,
10 год

Особи, які працюють за основним місцем роботи

Іщенко
Тетяна
Дем’янів
на

Директор
Державної
установи
«Науковометодичний
центр
вищої
та
фахової
передвищої
освіти»

Українська
сільськогосподарська
академія,
1980,
спеціальність
«Сільське
господарство
»,
кваліфікація
«інженервикладач
сільськогосподарських
дисциплін»

Кандидат
педагогічних
наук, 13.00.02 ,
«Теорія і
методика
навчання»
(сільськогосподар
ські науки),
тема дисертації:
«Педагогічні
умови організації
фахового
навчання в
системі
безперервної
освіти
агропромислового
комплексу»,
ДК № 010525,
16.05.2001,
Спеціалізована
вчена рада
Національного
аграрного
університету,
доктор філософії,
професор, 12 ПР

1.Завідувач Учбового
кабінету підготовки і
підвищення кваліфікації кадрів масових
професій
на
республіканських
курсах
ГКСГГ
(3.09198116.06.1982);
2. Завідувач Центрального
учбовометодичного кабінету
Республіканських
курсів Дер комсільгосптехніки
УРСР
(17.06.1982
26.11.1986);
3.Директор Республіканського
учбовометодичного кабінету
по
професійному
навчанню робітничих
кадрів
Держкомагропрому
УРСР
(27.11.19861.07.1987);

№ 004999,
24.10.2007, МОН
доцент кафедри
методика,
навчання,
академік
Міжнародної
академії аграрної
освіти,
академік
Української
технологічної
академії
відділення
«Сучасні
технології
сільського
господарства»,
академік
Міжнародної
академії культури
безпеки, екології
та здоров’я.
заслужений
працівник освіти

Сучасні
Хоменко
освітні тренди Микола
2 год

Заступник
директора з
навчально-

Українська
ордена
Трудового

Кандидат
педагогічних
наук.

4.Директор учбовометодич-ного
кабінету
по
професійному
навчанню робітничих
кадрів Мінсільглоспу
України (2.07.19879.11.1992);
5.Директор Українського
учбовометодичного кабінету
по
професійному
навчанню робітничих
кадрів
Мінсільгосппроду України
(10.11.199212.02.1997);
6.Директор Науковометодичного центру
аграрної
освіти
(13.02.199703.05.2007);
7. Директор Департаменту аграрної освіти,
науки та дорадництва
Мінагрополітики
України (04.05.200726.04.2010);
8.Директор Науковометодичного центру
аграрної
освіти
(27.04.201005.07.2012);
9.Заступник
Генерального директора,
вчений секретар НДІ
«Украгропромпродуктивнісь»; (11.07.
2012-14.01.2015)
10. Перший
заступник директора
ДУ НМЦ
«Агроосвіта»
(15.01.201520.01.2015)
11.В.о.директора ДУ
НМЦ «Агроосвіта»
(21.01.2015-15.08.
2019)
12. Директор ДУ
НМЦ ВФПО
(16.08.2019 по
теперішній час).
1.Завідувач
зоотехнічного
відділення

Теоретикометодологіч
ні
засади
змішаного
навчання
6 год
Теоретикометодологіч
ні засади

Павлович

методичної
роботи
Державної
установи
«Науковометодичний
центр
вищої
та
фахової
передвищої
освіти»

Червоного
Прапора
сільськогосподарська
академія,
1978,
Спеціальність
«Зоотехнія»
кваліфікація
«зооінженер»

13.00.02 «Теорія і
методика
навчання»
(сільськогосподарські
дисципліни),
тема дисертації
«Організаційнометодичне
забезпечення
практичної
підготовки
студентів технікотехнологічних
спеціальностей
у вищих аграрних
навчальних
закладах»,
ДК, № 035027,
4.07.06,
Спеціалізована
вчена рада
Національного
аграрного
університету,
академік
Української
технологічної
академії
відділення
«Сучасні
технології
сільського
господарства та
аграрної освіти».

Жуковська
Світлана
Анатоліїв
на

Завідуюча
лабораторії
цифрових та
медіатехнол
огій в освіті
Державної
установи

Київський
національний
університет
ім. Т. Г.
Шевченка,
1987,
Спеціальність
«Картографія
»,

Кандидат
педагогічних
наук,, 13.00.04.
«Теорія
і методика
професійної
освіти», тема
дисертації
«Розвиток

Немішаївського
радгоспу-технікуму
(01.09.198501.11.1988);
2.Завідувач учбової
частини
Немішаївського
радгоспутехнікуму
(01.09.199011.02.1992);
3.Директор учбовометодичного центру
Немішаївського
радгоспу-технікуму
(12.02.199205.05.1997);
4. Директор
Навчально-методичного центру по
підготовці молодших
спеціалістів
Мінагрополітики
України (05.05.1997 18.06.2007;
5. Директор Науковометодичного центру
аграрної освіти Мінагрополітики України
(18.06.200725.04.2010);
6. Керівник ВСП
Науковометодичного центру
аграрної
освіти
«Навчальнометодичний центр»
(27.04.201004.07.2012);
7.Заступник
директора ДУ «НМЦ
«Агроосвіта»
(10.08.2012
15.08.2019)
8. Заступник
директора ДУ «НМЦ
ВФПО (16.08.2019 по
теперішній час.
1.Інженерелектронік
військової частини
01980 (08.06.1987 –
03.01.1991).
2. Спеціаліст
Навчальнометодичного
кабінету

е-навчання
6 год
Інтернетсервіси
та
інформаційнокомунікаційн
і технології
12 год

Тестування як Малинка
ефективна
Леся
форма
Вікторівконтролю та на
підвищення
якості знань
4 год

«Науковокваліфікація
методичний «географкартограф»
центр
вищої
та
фахової
передвищої
освіти»

Завідувач
кабінету
природничоекологічної
та
математично
ї освіти
Державної
установи
«Науковометодичний
центр
вищої
та
фахової

Полтавський
державний
сільськогопод
арський
інститут,
1998,
спеціальність
«Агрономія»,
кваліфікація
«вчений
агроном»
Національний
аграрний
університет,

педагогічної
компетентності
викладачів
аграрних ВНЗ І-ІІ
рівнів
акредитації
в
умовах Науковометодичного
центру», ДК,
№ 039607,
13.12.2016,
Національний
університет
біоресурсів і
природокористування України
(НУБіП),

Немішаївського
радгоспу-технікуму
Бородянського
району Київської
області (14.09.1995 –
05.05.1997)
3.Завідувач
лабораторії НМЦ по
підготовці молодших
спеціалістів
(05.05.199731.01.2008);
4. Науковий
співробітник керівник відділу
ВСП «НМЦ
аграрної освіти
«Навчальнометодичний центр»,
(01.02.200831.05.2010);
4. Заступник
директора
(01.06.201004.07.2012);
5. Завідувач кабінету
ДУ «НМЦ
«Агроосвіта»
інформаційноресурсного
забезпечення
освітнього процесу
ДУ «НМЦ
«Агроосвіта»,
головний редактор
навчальнометодичних
журналів «Освіта.
Технікуми, коледжі»
та «Агротерра»
(05.05.1997 по
теперішній час)
Кандидат
1. Методист
Сільськогосподар зооінженерного
ських наук,
факультету
060112,
Полтавської ДАА
кормовиробнитво (08.12.2001і луківництво,
29.03.2002)
тема дисертації:
2. Аспірант
«Продуктивність
«Інститут
низинних
лук землеробства
Полісся України в УААН» (01.04.2002
залежності
від –01.04.2005)
строків підсівання 3. Науковий
співробітник
в дернину
лабораторії

передвищої
освіти»

Модернізація
системи
оцінювання
знань
здобувачів
освіти
6 год

Дудус
Тетяна
Василівн
а

Завідувач
кабінету
науковометодичного
кабінету
біотехнологі
ї
та
ветеринарно
ї медицини
Державної
установи
«Науковометодичний
центр
вищої та

2001,
спеціальність
«Агрономія»,
кваліфікація
«магістр
з
агрономії»,
Національний
університет
біоресурсів і
прирокористу
вання
України,
2013,
кваліфікація
«агрономпедагог»,
Українська
інженернопедагогічна
академія,
2016,
кваліфікація
«управління
навчальним
закладом,
керівник
підприємства,
установи та
організації (у
сфері освіти
та
виробничого
навчання)»

багаторічних
бобових трав»,
ДК 033414,
9.03.06,
Спеціалізована
вчена рада
Національного
Наукового центру
Інституту
Землеробства
УААН

Харківський
зооветеринар
ний інститут,
1993,
спеціальність
«Ветеринарія
»,
кваліфікація
«лікар
ветеринарної
медицини»,
Національний
аграрний
університет,
2003.

Кандидат
педагогічних
наук, 130004,
Теорія і методика
професійної
освіти, тема
дисертації
«Підготовка
фельдшерів
ветеринарної
медицини
засобами
проблемномодельного
навчання»,
ДК № 057631,

луківництва Інституту
землеробства УААН»
(01.04.2005-31.05.2007.
4. Старший науковий
співробітник Інституту
гідротехніки і
меліорації УААН
(01.06.200712.06.2008).
5. Викладач
спецдисциплін
відділення
«Агрономія» ВП

НУБіП України
«Немішаївський
агротехнічний
коледж (13.06.200819.10.2008)
6.Завідувач
відділення
«Агрономія»
(20.10.200826.10.2015)
7. . Завідувач
кабінету науковометодичного
супроводу
природничоекологічних
дисциплін і
агрономії ДУ «НМЦ
«Агроосвіта»
(27.10.201501.9.2019)
8. Завідувач кабінету
природничоекологічної та
математичної освіти
ДУ НМЦ ВФПО
(02.09.2019 по
теперішній час)
1. Лікар
ветеринарної
медицини на
виробництві у
Липковатівському
агарному коледжі
Харківської
обл.(02.08.1993-.
31.08.1994 р );
2.Викладач,
завідувач циклової
комісії, завідувач
відділенням
ветеринарної
медицини у
Липковатівському

Новітні
освітні
технології,
8 год

Борхален
ко Юрій
Олександ
рович

фахової
передвищої
освіти»

спеціальність
«Професійне
навчання»,
кваліфікація
«лікар
ветеринарної
медицинипедагог»

10.02.10
Спеціалізована
вчена рада
Чернігівського
державного
педагогічного
університету
імені
Т.Г. Шевченка

Методист,
«спеціаліст
вищої
категорії»
Державної
установи
«Науковометодичний
центр
вищої та
фахової
передвищої
освіти»

Національний
аграрний
університет,
1995
спеціальність
«Професійне
навчання
(викладання
спеціальних
дисциплін)»,
кваліфікація
«інженер
–
педагог»

кандидат
технічних наук,
05.05.11,
«Машини і
засоби механізації
сільськогосподарс
ького
виробництва»,
ДК № 020771,
2.04.14
тема
дисертації
«Обґрунтування
параметрів
і
режимів роботи
перемішуючих
пристроїв машин
для
внесення
рідких добрив»
Національний
університет
біоресурсів і
природокористу
вання України
(НУБіП),

агарному коледжі,
Харківської обл. –
(01.09.1994 –
12.11.2012 р.);
3.. Завідувач
науковометодичного
супроводу
ветеринарної освіти
та технології
виробництва і
переробки продукції
тваринництва ДУ
«НМЦ «Агроосвіта»
(13.11.2012 01.09.2019)
4.Завідувач науковометодичного
кабінету
біотехнології та
ветеринарної
медицини ДУ НМЦ
ВФПО (02.09.2019
по теперішній час )
1. Зав. лабораторією
технічної творчості
Немішаєвського
радгоспу-технікуму
19.12.1991.23.01.1994).
2. Викладач
Немішаєвського
радгоспу-технікуму
аграрного коледжу
(24.01.199412.07.1999)
3. Спеціаліст першої
категорії НМЦ по
підготовці
молодших
спеціалістів
(12.07.199907.06.2004)
4. Методист,
«спеціаліст вищої
категорії» науковометодичного
кабінету інженернотехнічної та
технологічної освіти
НМЦ по підготовці
молодших
спеціалістів
(з 08.06.2004 р. по
04.07.2012)

Педагогічні
комунікації,
6 год

Павлюк
Любов
Володим
ирівна

Директор

Методист
«спеціаліст
вищої
категорії»
Державної
установи
«Науковометодичний
центр
вищої та
фахової
передвищої
освіти»

Національний
аграрний
університет,
2003, енергетика
с.г.
виробництва,
інженеренергетик.
Національний
аграрний
університет,
2006, професійне
навчання
(Електрифікація та автоматизація
с.г.
виробництва),
інженерпедагог.

Кандидат
педагогічних
наук, 13.00.02 –
теорія та методика навчання
(сільськогосподар
ські дисципліни).
Формування
дослідницьких
умінь у майбутніх
бака-лаврів
енергетики
агропромислового
виробництва
у
процесі вивчення
електротехнічних
дисциплін.
викладач
вищої
категорії.

Тетяна ІЩЕНКО

5. Методист,
«спеціаліст вищої
категорії» ДУ «НМЦ
«Агроосвіта»
(13.07.2012 –01 .06.
2019)
6. Методист,
«спеціаліст вищої
категорії» ДУ НМЦ
ВФПО (02.09.2019
теперішній час)
1. Досвід практичної
роботи на посаді
викладача ВП
НУБіП України
«Немішаївський
агротехнічний
коледж» з 01/09/2003
по18/09. 2020 рік
2. Методист
«спеціаліст вищої
категорії» Державної
установи «Науковометодичний центр
вищої та фахової
передвищої освіти
(з 1.10.2020 по
теперішній час)

