
  

 

КАДРОВИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ 

 на 01.12.2022 року 
 

№ 

п/

п 

ПІП  

викладача 
Посада 

Катего

рія 
Звання Перша освіта/заклад Спеціальність Кваліфікація Друга освіта/заклад Спеціальність 2 Кваліфікація 2 

1 

Баришнік 

Ігор  

Миколайович 

викладач перша 

 

Білоцерківський 

державний аграрний 

університет,1996 

зооінженерія зооінженера 

Білоцерківський 

національний аграрний 

університет, 2014 

Технології 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

Технолога-

дослідника з 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

2 
Вакулік Світлана  

Леонідівна 
викладач вища 

старший 

викладач 

Білоцерківський 

сільськогосподарський 

інститут ім. 

П.Л.Погребняка, 1992 

агрономія 
вченого 

агронома 

Державний вищий 

навчальний заклад 

"Університет 

менеджменту освіти", 

2013 

"Педагогіка 

вищої школи" 

Викладач 

університетів 

та вищих 

навчальних 

закладів 

3 
Воронович Юлія  

Андріївна 
викладач перша 

 Державний вищий 

навчальний  заклад 

"Переяслав 

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Григорія Сковороди", 

2013 

Українська 

мова і 

література 

Філолога. 

Учителя 

української 

мови і 

літератури, 

зарубіжної 

літератури 

   

4 

Вощан 

Володимир 

Григорович 
викладач перша 

 

Національний аграрний 

університет, 2006 

"Механізація 

сільського 

господарства" 

інженера-

механіка 

Національний 

аграрний університет, 

2007 

"Педагогіка 

вищої школи" 

Викладача 

вищого 

навчального 

закладу 

5 

Гетьман 

Роман  

Володимирович 

викладач перша 

 Національний 

університет фізичного 

виховання і спорту 

України, 2002 

"Олімпійський 

та професійний 

спорт" 

тренер з 

футболу, 

викладач 

фізичного 

виховання 

   



6 
Гирич Людмила  

Владиславівна 
викладач вища 

 Українська ордена 
Трудового Червоного 

прапора 

сільськогосподарська 

академія,  1988 

Зоотехнія Зооінженер 

Національний 

аграрний університет, 

2007 

"Професійне 

навчання" 

(Технологія 

виробництва і 

переробка) 

Зооінженера -

педагога 

7 
Дзюбенко Олена  

Григорівна 
викладач вища 

 
Білоцерківський 

державний аграрний 

університет, 1999 

Зооінженерія Зооінженера 

Національний 
університет  
біоресурсів і 

природокористування 

України, 2010 

"Професійне 

навчання" 

(Зооінженерія) 

зооінженер-

педагог 

8 
Дідковська 

Тетяна Андріївна 
викладач вища 

 Східноєвропейський 

університет економіки і 

менеджменту, спец, 

2004 

Документознав

ство та 

інформаційна 

діяльність 

документознаве

ць, спеціаліст з 

інформаційної 

діяльності 

 

 

  

9 
Долинюк Галина  

Василівна 
викладач вища 

Викладач 

методист 

Київський інститут 

народного господарства, 

1991 

Бухгалтерський 

облік, контроль 

і аналіз 

господарської 

діяльності 

Економіст 

Національний 

аграрний університет, 

1994 

Професійне 

навчання 

Економіст-

педагог 

10 
Дудник 

Андрій Петрович 
викладач 

спеціалі

ст 
 

Білоцерківський 

національний аграрний 

університет,2010 

Спеціаліст з 

менеджменту 

організацій 

Менеджмент 

організацій 
   

11 

Капленко 

Світлана 

Миколаївна 

викладач вища 

 Дежавний вищий 

навчальний  заклад 

"Університет 

менеджменту освіти", 

2013 

"Педагогіка 

вищої школи" 

викладач 

університетів 

та вищих 

навчальних 

закладів 

   

12 

Колісник 

Олеся 

Іванівна 

викладач вища 

Викладач 

методист 

Національний аграрний 

університет, 2002 
Економіка 

підприємства 

Магістр з 

економіки 

підприємства 

   

13 

Коломієць 

Володимир 

Миколайович 

викладач перша 

 
Черкаський державний 

педагогічний інститут 

імені 

300річчя возз"єднання 

України з Росією, 1976 

Фізичне 

виховання 

Фізичне 

виховання,  

звання вчителя 

середньої 

школи 

Білоцерківський 

національний 

аграрний університет, 

2014 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

Спеціаліст  з 

менеджменту 

організацій і 

адмініструванн

я, менеджер 

(управитель) 

організацій 



14 

Кошинська 

Світлана 

Сергіївна 

викладач перша 

 
Київський 

міжрегіональний 

інститут удосконалення 

вчителів ім. 

Б.Грінченка, 2002 

"Педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти. Мова та 

література 

(англійська)" 

Вчитель 

англійської 

мови  

   

15 
Курніков Сергій 

Іванович 
викладач вища 

 Український 

транспортний 

університет,1999 

Автомобілі і 

автомобільне 

господарство 

Інженер-

механік 
 

 

 

16 
Ліщенко 

Юлія Вікторівна 
викладач 

спеціалі

ст 

 

Білоцерківський 

національний аграрний 

університет, 2015 

"Екологія та 

охорона 

навколишнього 

середовища" 

Магістр з 

екології 

Білоцерківський 

національний аграрний 

університет,2022 

«Геодезія та 

землеустрій» 

Ступінь вищої 

освіти магістр 

,галузь знань 

Архітектура та 

будівництво 

17 

Листуха 

Михайло 

Михайлович 

викладач друга 

 Білоцерківський 

національний аграрний 

університет, 2015 

"Агрономія" 
Дослідника з 

агрономії 

   

18 

Лога 

Людмила  

Анатоліївна 

викладач перша 

 
Вищий навчальний 

заклад "Черкаська 

академія менеджменту", 

2003 

Правознавство Юриста 

Державний вищий 

навчальний заклад 

"Університет 

менеджменту освіти", 

2013 

"Педагогіка 

вищої школи" 

викладач 

університетів 

та вищих 

навчальних 

закладів 

19 
Лукієнко  Артем  

Олександрович 
викладач 

спеціалі

ст 

 Уманський державний 

педагогічний 

університет імені Павла 

Тичини,2020 

"Історія" 

Вчитель історії 

основної 

школи, вчитель 

географії 

Уманський державний 

педагогічний 

університет імені 

Павла Тичини,2021 

"Історія" 

ступінь вищої 

освіти, вчитель 

історії, вчитель 

правознавства 

20 

Макаренко 

Сергій 

Хосейович 

 

викладач 

спеціалі

ст 

 Міжрегіональна 

Академія управління 

персоналом, 2010 

Менеджмент 

організацій 

Магістр з 

управління 

бізнесом 

   

21 
Макаренко Юлія  

Михайлівна 
викладач вища 

Викладач 

методист 

Київський інститут 

народного господарства 

ім.Д.С.Коротченка; 

Московська 

сільськогосподарська 

академія 

ім.К.А.Тимірязева, 1980 

Планування 

сільського гва; 

викладач 

середніх с/г 

закладів по 

економ.дисцп. 

Економіст 

Білоцерківський 

національний 

аграрний університет, 

2012 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

Магістр з 

менеджменту  

організацій і 

адмініструванн

я, менеджер 

(управитель) 

організації 



22 
Макаренко 

Любов Алімівна 
викладач друга  

Національний 

педагогічний 

університет 

ім.М.П.Драгоманова, 

2013 

"Біологія" 

Вчитель 

біології, 

валеології та 

екології; 

практичного 

психолога у 

закладах освіти 

Національний 

педагогічний 

університет 

ім.М.П.Драгоманова, 

2019 

Ступінь  вищої 

освіти "Магістр"  

спеціальність  

"Середня освіта" 

Викладач 

української 

мови і 

літератури: 

вчитель 

зарубіжної 

літератури 

23  
Мартиненко Інна  

Олександрівна 
викладач 

спеціалі

ст 

 

Білоцерківський 

національний аграрний 

університет, спеціаліст, 

2014 

"Технології 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва" 

Інженер - 

технолог з 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

   

24 

Маргес 

Антон 

Олександрович 

викладач 
спеціалі

ст 

 
Національний  

університет біоресурсів і 

природокористування,20

20 

Галузеве 

машинобудува

ння 

Ступінь вищої 

освіти бакалавр 

Національний  

університет 

біоресурсів і 

природокористування, 

2021 

Галузь знань 

"Аграрні науки 

та 

продовольство" 

Агроінженерія 

25  

Мозгова 

Юлія 

Сергіївна 

викладач друга 

 

Черкаський 

національний 

унніверситет імені 

Богдана  

Хмельницького, 2016 

"Фізика" 

Фізик, 

спеціаліст з 

інформатики, 

вчитель фізики 

та астрономії, 

вчитель 

інформатики 

   

26  

Моргун 

Олена  

Геннадіївна 

викладач вища 
Викладач 

методист 

Черкаський державний 

педагогічний інститут 

ім. 

300річчя возз’єднання 

України з Росією, 1993 

Математика 

Учитель 

математики, 

інформатики та 

обчислювально

ї техніки 

   

27  

Некрасова 

Наталія 

Миколаївна 
викладач друга 

 Національний 
педагогчний університет 

імені 

М.П.Драгоманова, 2017 
"Біологія" 

Викладач 

біології. 

Практичний 

психолог у 

закладах 

освіти 

      

28  

Панченко 

Анатолій 

Анатолійович 
викладач вища 

старший 

викладач 

Київський державний 
педагогічний інститут 

ім. 

О.М.Горького, 1991 

Історія 

Звання вчителя 

історії та 

суспільствозна

вства 

      



29  
Пахович 

Ігор  Леонідович 
викладач вища 

старший 

викладач 

Білоцерківський 

сільськогосподарський 

інститут 

ім.П.Л.Погребняка, 1982 

Агрономія  
Вченого 

агронома 

Українська 

сільськогосподарська 

академія, 1985 

"Агрономія" 

Викладач 

сільськогоспод

арських 

технікумів, 

шкіл 

30  
Пахович Наталія 

Марцинівна 
викладач вища 

викладач 

методист 

Українська ордена 

Трудового Червоного 

прапора 

сільськогосподарська 

академія ,1982 

Агрохімія і 

грунтознавство 

Вчений 

агроном 

Українська ордена 

Трудового 

Червоного прапора 

сільськогосподарська 

академія ,1985 

Агрономія 

викладач 

сільськогоспод

арських 

технікумів і 

шкіл 

31  

Пилипенко Ніна 

Петрівна викладач вища 

 Київський 

політехнічний інститут, 

1992 

Електропостача

ння  

Інженер-

електрик 

   

32  

Погорєлова 

Галина 

Миколаївна 

викладач вища 
старший 

викладач 

Криворізький 

державний педагогічний 

інститут, 1994 

"Географія та 

біологія" 

Географії та 

біології 

Білоцерківський 

національний аграрний 

університет, 2019 

 

"Агрономія" 

"магістр з 

агрономії" 

33  
Почтар Михайло  

Григорович 
викладач друга 

 Черкаський державний 

педагогічний  інститут, 

1994 

Фізичне  

виховання 

Учитель 

фізичної 

культури 

   

34  
Почтар 

Наталія  Іванівна 
викладач вища 

старший 

викладач 

Черкаський державний 

педагогічний інститут 

ім. 

300річчя возз’єднання 

України з Росією, 1991 

Російська мова і 

література 

Вчитель 

російської мови 

і літератури і 

звання вчителя 

середньої 

школи 

   

35  

Педченко 

Ірина 

Анатоліївна 

викладач перша 

 

Київський національний 

університет будівництва 

і архітектури, 2009 

"Професійне 

навчання. 

Виробництво, 

експлуатація та 

ремонт 

підйомнотранс

портних, 

будівельних, 

дорожніх і 

меліоративних 

машин і 

обладнання" 

 

 

Інженер-

механік-

педагог 

  

 



36  

Рибак 

Світлана 

Володимирівна 

викладач друга 

 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2003 

"Фізіологія" 

Біолога-

клітинного 

біолога та 

генетичного 

інженера; 

викладача 

біології 

    

37 

Скуратівська 

Ірина 

Сергіївна 

викладач 
спеціалі

ст 

 

Маслівський аграрний 

фаховий коледж БНАУ, 

2019 

"Виробництво і 

переробка 

продукції 

тваринництва" 

 Національний 

університет 

біоресурсів і 

природокористування 

2022 

 

Ступінь вищої 

освіти бакалавр 

галузь знань 

"Аграрні науки 

та      

продовольство" 

 Технологія  

виробництва  і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

38  

Слива 

Поліна 

Василівна 

викладач друга 

 Державний вищий 

навчальний заклад 

Переяслав- 

Хмельницький 

педагогічний 

університет імені 

Григорія 

Сковороди ,2011 

"Фінанси" 

спеціаліст з 

фінансів, 

викладач 

економічних 

дисциплін 

 

   

40  
Стукаленко Ніна  

Вікторівна 
викладач вища 

 

Ніжинський державний 
педагогічний 

університет ім. 

М.Гоголя, 2004 

"Педагогіка і 

методика 

середньої 

школи. Мова і 

література 

(англійська)" 

вчитель мови 

(англійської) та 

зарубіжної 

літератури 

 

 

   

41 
Стукаленко 

Андрій Ігорович 
викладач 

спеціалі

ст 

 
Національний аграрний 

університет,2006 

"Механізація 

сільського 

господарства" 

Інженер-

механік 

   

42  

Титорчук 

Людмила 

Володимирівна 
викладач перша 

 Чернігівський 
державний педагогічний 

інститут ім. 

Т.Г.Шевченка, 1988 

фізичне 

виховання 

учителя 

фізичної 

культури 

 

 

   

43  
Тихонюк Сергій  

Вікторович 
викладач вища 

старший 

викладач 

Уманський державний 

педагогічний 

університет імені  Павла 

Тичини, 1991 

Біологія з 

додатковою 

спеціальністю 

основи 

сільського 

господарства 

вчитель 

біології і основ 

сільського 

господарства 

 

 

 

   



44 
Турченко Галина  

Миколаївна 
викладач вища 

старший 

викладач 

Переяслав-

Хмельницький 

державний педагогічний 

інститут 

ім.Г.С.Сковороди, 2000 

Педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти. 

Українська 

мова і 

література 

вчителя 

української 

мови і 

літератури, 

зарубіжної 

літератури 
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Шабан 

Олена  

Костянтинівна 

викладач вища 

 Державний вищий 

навчальний  заклад 

"Переяслав-

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет імені 

Григорія Сковороди", 

2008 

Педагогіка і 

методика 

середньої 

освіти. 

Математика 

вчителя 

математики та 

інформатики 

середнього 

загальноосвітнь

ого 

навчального 

закладу ІІІ 

ступеня 
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Шлапацька 

Валентина 

Григорівна 

викладач вища 
старший 

викладач 

Одеський технологічний 

інститут харчової 

промисловості ім. 

М.В.Ломоносова, маг, 

1986 

технології 

хлібопекарного 

макаронного, 

кондитерського 

виробництва 

інженера-

технолога 

Житомирський 

національний  

агроекологічий 

університет,  2018 

"Агрономія" 
Агроном-

дослідник 

  


