ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої
освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту
повної загальної середньої освіти відповідного рівня Коледжу
радіоелектроніки

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за
певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти
Педагогічні працівники

Педагогічні працівники, усього

Необхідна
Фактична
Відсоток потреби
кількість, осіб кількість, осіб
30

29

3.3%

30

29

3.3%

-

-

-

у тому числі ті, що:
мають відповідну освіту
працюють у закладі освіти за
сумісництвом

Директор

В.А.Тіхонов

2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Найменування
навчальної
дисципліни

Повне найменування
Кваліфікаційна
закладу, який закінчив (рік
Прізвище, ім’я
Повне
категорія,
закінчення, спеціальність,
та по батькові найменування
педагогічне звання
кваліфікація згідно з
викладача
посади
(рік встановлення,
документом про вищу
підтвердження)
освіту)

Підвищення
кваліфікації за фахом
(найменування закладу
Педагогічний
або іншої юридичної
Примітки
стаж (повних
особи, що має право на
років)
підвищення
кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

Особи, які працюють за основним місцем роботи
Тіхонов
Василь
Андрійович

Директор
коледжу

викладач

Дніпропетровський
державний технічний
університет залізничного
транспорту
1997 р. ЛЖ ВЕ №010489
спеціальність: автоматика
і автоматизація на
транспорті
кваліфікація: інженер–
електрик
Комунальний заклад
Сумський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти
2012 р. СМ №43767447
спеціальність:
адміністративний
менеджмент
кваліфікація: магістр,
менеджер (управитель) з
адміністративної
діяльності

Відповідає займаній
посаді директора
наказ департаменту
освіти і науки
№ 150-К/тр від
21.04.2017 р.

Відповідає займаній
посаді, підтверджено
кваліфікаційну
категорію:
«спеціаліст вищої
категорії», присвоєно
педагогічне звання
«викладач-методист»
2017 р.
Наказ департаменту
освіти і науки
№ 150-К/тр
від 21.04.2017 р.
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Штат Флорида США
участь у програмі
стажування «The
Community College
Administrator Program»
та «Виконавчий діалог»
з 09.09.2018 по
15.10.2018 р.
Дніпропетровський
національний
університет
імені Олеся Гончара
Електронні засоби
телекомунікацій
Довідка №89-400-57
від 04.01.16 р.

Вороніна
Світлана
Володимирівна

заступник
директора з
навчально виховної
роботи
викладач

Українська мова

Каліста
Юлія Вікторівна

викладач

Українська мова

Алексєєва
Анна Сергіївна

викладач

Дніпропетровський
державний університет
1987 р. РВ № 724929
спеціальність: електронні
обчислювальні машини
кваліфікація: інженерсистемотехнік

Відповідає займаній
посаді
Наказ департаменту
освіти і науки № 150К/тр від 21.04.2017 р.
Відповідає займаній
посаді, підтверджено
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст вищої
категорії» та
педагогічне звання
«викладач-методист»
2018 р.
Наказ департаменту
освіти і науки №141к/тр від 20.04.2018 р.
Дніпропетровський
Відповідає займаній
національний університет посаді, присвоєно
2002 р. НР № 21185157
кваліфікаційну
спеціальність: українська
категорію
мова та література
«спеціаліст вищої
кваліфікація: філолог,
категорії»
викладач української мови
2014 р.
та літератури
Наказ департаменту
освіти і науки
№165К/тр від
25.04.2014 р.
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Дніпропетровський
«спеціаліст з вищою
національний університет
освітою»
імені Олеся Гончара
2013 р. НР №45800228
спеціальність: українська
мова і література,

1

Університет
менеджменту освіти
НАПН України
свідоцтво СПВ 016897
від 20.09.2014 р.
Національний гірничий
університет
Кафедра автоматизації
та комп'ютерних систем
довідка від 18.06.2014 р.
наказ від 19.05.2014 р.
№ 64-ОС
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Комунальний вищий
навчальний заклад
"Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти"
Дніпропетровської
обласної ради за фахом
учителі української
мови і літератури
свідоцтво СПК №7376
від 20.11.2015р.
Комунальний заклад
вищої освіти
"Дніпропетровська
академія неперервної
освіти"
Дніпропетровської

кваліфікація: філолог
дослідник, викладач ВНЗ

Українська мова

Саленко
Тамара
Павлівна

викладач

Українська
література

Алексєєва
Анна Сергіївна

викладач

Гомельський державний
педагогічний інститут
імені В.П. Чкалова
1973 р. Я №151010
спеціальність: російська
мова і література
кваліфікація: викладач
російської мови і
літератури середньої
школи

Відповідає займаній
посаді, підтверджено
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст вищої
категорії»
та педагогічне звання
«викладач-методист»
2018 р.
Наказ департаменту
освіти і науки №141к/тр від 20.04.2018 р.
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Дніпропетровський
«спеціаліст з вищою
національний університет
освітою»
імені Олеся Гончара
2013 р. НР №45800228
спеціальність: українська
мова і література
кваліфікація: філолог
дослідник, викладач ВНЗ

1

обласної ради за фахом
фахівці української
мови і літератури, які
одночасно викладають
російську мову і
зарубіжну літературу
свідоцтво СПК № ДН
41682253/6111
від 12.10.2018 р.
Комунальний вищий
навчальний заклад
"Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти"
за фахом викладачів
української мови і
літератури, зарубіжної
літератури, російської
мови
свідоцтво СПК №
ДН/24983906/8445
від 17.11.2017 р.
Комунальний заклад
вищої освіти
"Дніпропетровська
академія неперервної
освіти"
Дніпропетровської
обласної ради за фахом
фахівці української
мови і літератури, які
одночасно викладають
російську мову і
зарубіжну літературу

Українська
література

Каліста
Юлія Вікторівна

викладач

Дніпропетровський
Відповідає займаній
національний університет, посаді, присвоєно
2002 р. НР № 21185157
кваліфікаційну
спеціальність: українська
категорію
мова та література
«спеціаліст вищої
кваліфікація: філолог,
категорії»
викладач української мови
2014 р.
та літератури
Наказ департаменту
освіти і науки
№165–К/тр від
25.04.2014 р.
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Українська
література

Саленко
Тамара
Павлівна

викладач

Гомельський державний Відповідає займаній
педагогічний інститут посаді, підтверджено
імені В.П. Чкалова
кваліфікаційну
1973 р. Я №151010
категорію
спеціальність: російська
«спеціаліст вищої
мова і література
категорії»
кваліфікація: викладач та педагогічне звання
російської мови і
«викладач-методист»
літератури середньої
2018 р.
школи
Наказ департаменту
освіти і науки №141к/тр від 20.04.2018 р.
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Іноземна мова

Саприкіна
Нана Євгеніївна

викладач

Таганрогзький державний Відповідає займаній
педагогічний інститут посаді, підтверджено
1974 р. А-I №499034
кваліфікаційну
спеціальність: англійська
категорію
та німецька мови
«спеціаліст вищої
кваліфікація: викладач
категорії»
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свідоцтво СПК № ДН
41682253/6111 від
12.10.2018 р.
Комунальний вищий
навчальний заклад
"Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти"
Дніпропетровської
обласної ради за фахом
учителі української
мови і літератури
свідоцтво СПК №7376
від 20.11.2015р.
Комунальний вищий
навчальний заклад
"Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти" за
фахом викладачів
української мови і
літератури, зарубіжної
літератури, російської
мови
свідоцтво СПК
№ДН/24983906/8445
від 17.11.2017 р.
Комунальний вищий
навчальний заклад
"Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти"

Іноземна мова

Хочинська
Ольга Сергіївна

викладач

Іноземна мова

Шайтанова
Олена
Анатоліївна

викладач

Зарубіжна
література

Алексєєва
Анна Сергіївна

викладач

англійської та німецької та педагогічне звання
мов
«старший викладач»
2016 р.
Наказ департаменту
освіти і науки
№144-К/тр
від 21.04.2016 р.
Дніпропетровський
Відповідає займаній
державний університет, посаді, підтверджено
1996 р. ЛЕ №000798
кваліфікаційну
спеціальність: практична
категорію
психологія
«спеціаліст вищої
кваліфікація: психологкатегорії»
практик, вчитель
2014 р.
англійської мови
Наказ департаменту
освіти і науки
№165–К/тр
від 25.04.2014 р.
Дніпропетровський
Відповідає займаній
державний університет,
посаді, присвоєно
1996 р. ЛН ВЕ №000514
кваліфікаційну
спеціальність: практична категорію "спеціаліст
психологія
другої категорії»
кваліфікація: психолог2018 р.
практик, вчитель
Наказ №14 від
англійської мови
29.03.2018 р.
Дніпропетровський
національний університет,
2005 р. ДСК №068601
спеціальність: економіка
підприємств,
кваліфікація: економіст
Дніпропетровський
«спеціаліст з вищою
національний університет
освітою»

за фахом вчителі
англійської мови
свідоцтво СПК №ДН
2498306/2010/16 від
25.03.2016 р.

22

4

1

Комунальний заклад
"Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти"
Дніпропетровської
обласної ради за фахом
вчителі англійської
мови
свідоцтво К №8573
від 25.12.2015р.
Комунальний заклад
"Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти"
Дніпропетровської
обласної ради за фахом
вчитель англійської
мови
свідоцтво СПК №718
від 13.02.2015р.

Комунальний заклад
вищої освіти

імені Олеся Гончара,
2013 р. НР №45800228
спеціальність: українська
мова і література
кваліфікація: філолог
дослідник, викладач ВНЗ

Зарубіжна
література

Саленко
Тамара
Павлівна

викладач

Гомельський державний Відповідає займаній
педагогічний інститут посаді, підтверджено
імені В.П. Чкалова
кваліфікаційну
1973 р. Я №151010
категорію
спеціальність: російська
«спеціаліст вищої
мова і література
категорії»
кваліфікація: викладач та педагогічне звання
російської мови і
«викладач-методист»
літератури середньої
2018 р.
школи
Наказ департаменту
освіти і науки №141к/тр від 20.04.2018 р.
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Історія України

Домніна
Галина
Сергіївна

викладач

Дніпропетровський
Відповідає займаній
національний університет посаді, присвоєно
імені Олеся Гончара
кваліфікаційну
2012 р. НР №43383283
категорію
спеціальність: історія
«спеціаліст другої
кваліфікація: викладач
категорії»
історії
2015 р.
Наказ №19 від

6

"Дніпропетровська
академія неперервної
освіти"
Дніпропетровської
обласної ради за фахом
фахівці української
мови і літератури, які
одночасно викладають
російську мову і
зарубіжну літературу
свідоцтво СПК № ДН
41682253/6111
від 12.10.2018 р.
Комунальний вищий
навчальний заклад
"Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти" за
фахом викладачів
української мови і
літератури, зарубіжної
літератури, російської
мови
свідоцтво СПК
№ДН/24983906/8445
від 17.11.2017 р.
Придніпровська
державна академія
будівництва і
архітектури
Інститут безперервної
фахової освіти за фахом
філософія, соціологія,
історія України,

25.03.2015 р.

Історія України

Потапенко
Оксана
Андріївна

викладач

Історія України

Домніна
Галина
Сергіївна

викладач

Всесвітня історія

Потапенко
Оксана
Андріївна

викладач

Дніпропетровський
державний університет
1978 р. А-II №024360
спеціальність: історія
кваліфікація: викладач
історії і
суспільствознавства

Відповідає займаній
посаді, підтверджено
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст вищої
категорії»
та педагогічне звання
«викладач-методист»
2015 р.
Наказ департаменту
освіти і науки №190К/тр від 27.04.2015 р.
Дніпропетровський
Відповідає займаній
національний університет посаді, присвоєно
імені Олеся Гончара
кваліфікаційну
2012 р. НР №43383283
категорію
спеціальність: історія
«спеціаліст другої
кваліфікація: викладач
категорії»
історії
2015 р.
Наказ №19 від
25.03.2015 р.

Дніпропетровський
державний університет
1978 р. А-II №024360
спеціальність: історія
кваліфікація:
викладач історії і

Відповідає займаній
посаді, підтверджено
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст вищої
категорії»
та педагогічне звання

40

6

40

всесвітня історія
свідоцтво
ПК02070772/000251-17
від 03.11.2017р.
Придніпровська
державна академія
будівництва і
архітектури
Інститут безперервної
фахової освіти за фахом
філософія, всесвітня
історія, соціологія
свідоцтво 12СПВ
087915 від 14.07.2014р.

Придніпровська
державна академія
будівництва і
архітектури
Інститут безперервної
фахової освіти за фахом
філософія, соціологія,
історія України,
всесвітня історія
свідоцтво
ПК02070772/000251-17
від 03.11.2017р.
Придніпровська
державна академія
будівництва і
архітектури
Інститут безперервної
фахової освіти за фахом
філософія, всесвітня

суспільствознавства

Всесвітня історія

Юшин
Павло
Борисович

викладач

Громадянська
освіта (Основи
правознавства,
Основи
економічної
теорії)

Діцман
Ксенія
Дмитрівна

методист

Громадянська
освіта (Основи
правознавства,
Основи
економічної
теорії)

Юшин
Павло
Борисович

викладач

Дніпропетровський
державний університет
1987 р. РВ №725384
спеціальність: історія,
кваліфікація: викладач
історії та
суспільствознавства

«викладач-методист»
2015 р.
Наказ департаменту
освіти і науки №190К/тр від 27.04.2015 р.
Відповідає займаній
посаді, підтверджено
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст першої
категорії»
2015 р.
Наказ департаменту
освіти і науки №190К/тр від 27.04.2015 р.

Дніпропетровський
«спеціаліст з вищою
національний університет
освітою»
імені Олеся Гончара,
2010 р. НР №39786687
спеціальність: педагогіка
вищої школи
кваліфікація: викладач
університетів та ВНЗ

Дніпропетровський
державний університет
1987 р. РВ №725384
спеціальність: історія
кваліфікація: викладач
історії та
суспільствознавства

Відповідає займаній
посаді, підтверджено
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст першої
категорії»
2015 р.

історія, соціологія
свідоцтво 12СПВ
087915 від 14.07.2014р.

30

3

30

Придніпровська
державна академія
будівництва і
архітектури
Інститут безперервної
фахової освіти за фахом
політологія,
правознавство,
всесвітня історія
свідоцтво 12СПВ
087916 від 14.07.2014р.
Комунальний заклад
вищої освіти
"Дніпровська академія
неперервної освіти"
Дніпропетровської
обласної ради за фахом
вчителі історії,
правознавства та
суспільних дисциплін,
свідоцтво СПК № ДН
41682253/2326
від 20.04.2018р.
Придніпровська
державна академія
будівництва і
архітектури
Інститут безперервної
фахової освіти за фахом
політологія,

Наказ департаменту
освіти і науки №190К/тр від 27.04.2015 р
Математика

Коваль
Ірина
Анатоліївна

викладач

Математика

Платонова
Ірина Євгенівна

викладач

Біологія

Кондратова
Ольга
Олександрівна

викладач

Дніпропетровський
Відповідає займаній
державний університет посаді, підтверджено
1982 р. ЖВ-I №119844
кваліфікаційну
спеціальність: економічна
категорію
кібернетика
«спеціаліст вищої
кваліфікація: економісткатегорії»
математик
2014 р.
Наказ департаменту
освіти і науки
№165–К/тр
від 25.04.2014 р.
Дніпропетровський
Відповідає займаній
державний університет
посаді, присвоєно
1999 р. НР №11910398
кваліфікаційну
спеціальність: математика
категорію
кваліфікація: математик- «спеціаліст другої
викладач
категорії»
2018 р.
Наказ №14 від
29.03.2018 р.

Дніпропетровський
державний університет
1993 р. ЦВ №676983
спеціальність: хімія
кваліфікація: хімік,
викладач

Відповідає займаній
посаді, підтверджено
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст вищої
категорії», присвоєно

28

13

26

правознавство,
всесвітня історія
свідоцтво 12СПВ
087916 від 14.07.2014р.
Дніпропетровський
національний
університет
імені Олеся Гончара
кафедра математичного
аналізу і теорії функцій
довідка №89-4400-35
від 04.12.2015р.

Комунальний вищий
навчальний заклад
"Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти" за
фахом вчителі
математики, які
додатково викладають
фізику та астрономію
(екстернат)
свідоцтво СПК №ДН
24983906/8157
від 17.11.2017р.
Комунальний вищий
навчальний заклад
"Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти" за

Фізика

Махинько
Світлана
Володимирівна

викладач

Фізика

Свиридова
Тамара
Дем`янівна

викладач

педагогічне звання
«викладач-методист»
2014 р.
Наказ департаменту
освіти і науки
№165–К/тр від
25.04.2014 р.
Національний гірничий Відповідає займаній
університет
посаді, присвоєно
2002 р. НР №17558806
кваліфікаційну
спеціальність: технологія
категорію
машинобудування
«спеціаліст вищої
кваліфікація:
категорії»
інженер-механік
2016 р.
Наказ департаменту
Запорізький інститут
освіти і науки
державного та
№144-К/тр
муніципального
від 21.04.2016 р.
управління
2007 р. АР№31199757
спеціальність: педагогіка
вищої школи
кваліфікація: магістр з
педагогіки вищої школи
Дніпропетровський ордена Відповідає займаній
Трудового Червоного посаді, підтверджено
Прапора державний
кваліфікаційну
університет імені 300категорію
річчя возз’єднання
«спеціаліст вищої
України з Росією
категорії» та
1972 р. Э №997918
педагогічне звання
спеціальність: двигуни «старший викладач»
летальних апаратів
2016 р.
кваліфікація: інженерНаказ департаменту
механік
освіти і науки

17

35

фахом вчителі хімії, які
додатково викладають
біологію, екологію,
природознавство
свідоцтво
№ ДН24983906/7475-16
від 18.11.2016 р.
Придніпровська
державна академія
будівництва і
архітектури
Інститут безперервної
фахової освіти за фахом
фізика, астрономія,
механіка, свідоцтво
12СПВ 087917
від 10.10.2014 р.

Дніпропетровський
національний
університет імені Олеся
Гончара
кафедра
експериментальної
фізики та фізики
металів
довідка №89-400-135
від 22.03.2016 р.

Астрономія

Географія

№144-К/тр від
21.04.2016 р.
Махинько
викладач
Національний гірничий Відповідає займаній
Світлана
університет
посаді, присвоєно
Володимирівна
2002 р. НР №17558806
кваліфікаційну
спеціальність: технологія
категорію
машинобудування
«спеціаліст вищої
кваліфікація: інженеркатегорії»
механік
2016 р.
Наказ департаменту
Запорізький інститут
освіти і науки
державного та
№144-К/тр від
муніципального
21.04.2016 р.
управління
2007 р. АР№31199757
спеціальність: педагогіка
вищої школи
кваліфікація: магістр з
педагогіки вищої школи
Шеремет
завідувач
Дніпропетровський
Відповідає займаній
Наталя
відділення РТ
державний технічний
посаді, присвоєно
Миколаївна
університет залізничного
кваліфікаційну
транспорту
категорію
2001 р. НР №14411805
«спеціаліст першої
спеціальність: організація
категорії»
перевезень і управління на
2014 р.
залізничному транспорті
Наказ №42 від
кваліфікація: інженер з
26.03.2014 р.
експлуатації залізниць
Гуманітарний університет
"Запорізький інститут
державного та
муніципального
управління"
2007 р. АР №31199765

17

Придніпровська
державна академія
будівництва і
архітектури
Інститут безперервної
фахової освіти за фахом
фізика, астрономія,
механіка
Свідоцтво
12СПВ 087917
від 10.10.2014р.

13

Комунальний заклад
вищої освіти
"Дніпровська академія
неперервної освіти
Дніпропетровської
обласної ради за фахом
вчителі географії та
основ економіки
свідоцтво СПК № ДН
41682253/3078
від 27.04.2018 р.

Хімія

Кондратова
Ольга
Олександрівна

викладач

Хімія

Лобанова
Світлана
Миколаївна

викладач

Фізична
культура

Благовещенська
Валентина
Валентинівна

викладач

спеціальність: педагогіка
вищої школи
кваліфікація: магістр з
педагогіки вищої школи
Дніпропетровський
Відповідає займаній
державний університет посаді, підтверджено
1993 р. ЦВ №676983
кваліфікаційну
спеціальність: хімія
категорію
кваліфікація:
«спеціаліст вищої
хімік, викладач
категорії», присвоєно
педагогічне звання
«викладач-методист»
2014 р.
Наказ департаменту
освіти і науки
№165–К/тр від
25.04.2014 р.
Дніпропетровський
Відповідає займаній
держуніверситет імені посаді, підтверджено
300-річчя возз`єднання
кваліфікаційну
України з Росією,
категорію
1961 р. О №331219,
«спеціаліст вищої
спеціальність: хімія, хімік,
категорії»
кваліфікація: учитель хімії та педагогічне звання
середньої школи
«викладач-методист»
2016 р.
Наказ департаменту
освіти і науки
№144-К/тр
від 21.04.2016 р.
Дніпропетровський
Відповідає займаній
державний інститут
посаді,
фізичної культури і спорту
присвоєна
2009 р. НР №36916125
кваліфікаційна
спеціальність:
категорія «спеціаліст

26

47
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Комунальний вищий
навчальний заклад
"Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти" за
фахом вчителі хімії, які
додатково викладають
біологію, екологію,
природознавство,
свідоцтво
№ ДН24983906/7475-16
від 18.11.2016 р.
Дніпропетровський
національний
університет імені Олеся
Гончара
кафедра фізичної і
неорганічної хімії
довідка №89-400-290
від 14.06.2017 р.

Дніпропетровський
національний
університет імені Олеся
Гончара
кафедра фізичного

фізичне виховання
кваліфікація: викладач
фізичного виховання і
спорту у вищих
навчальних закладах

Фізична
культура

Шапошникова
Олена Ігорівна

викладач

Фізична
культура

Шарапова
Світлана
Павлівна

керівник
фізичного
виховання

Захист Вітчизни

вакансія

Технології
(основи
підприємницької
діяльності)

Воробйова
Валерія
Вітольдівна

завідувач
відділення

вищої категорії»
2018 р.
Наказ департаменту
освіти і науки
№141-к/тр
від 20.04.2018 р.
Дніпропетровський
Відповідає займаній
державний інститут
посаді,
фізичної культури і спорту
присвоєна
2013 р. НР №45330069
кваліфікаційна
спеціальність:
категорія «спеціаліст
фізичне виховання
другої категорії»
кваліфікація: викладач
2015 р.
фізичного виховання і
Наказ №19
спорту у вищих
від 25.03.2015 р.
навчальних закладах
Київський державний
інститут фізичної
культури
1980 р. ЖВ №922998
спеціальність: фізична
культура і спорт,
кваліфікація: викладач
фізичного вихованнятренер

виховання та спорту
довідка №89-400-328
від 29.06.2017 р.

6

Відповідає займаній
посаді, підтверджено
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст вищої
категорії», присвоєно
педагогічне звання
«викладач-методист»
2014 р.
Наказ департаменту
освіти і науки №165–
К/тр від 25.04.2014 р.

37

Дніпропетровський
«спеціаліст з вищою
державний університет
освітою»
1981 р. ЖВ-І №099064
спеціальність: економіка

4

Дніпропетровський
державний інститут
фізичної культури
кафедра фізичного
виховання та спорту
Наказ
Дніпропетровського
державного інституту
фізичної культури №08СТ 23.04.2014 р.
посвідчення №8
Дніпропетровський
національний
університет імені Олеся
Гончара
кафедра фізичного
виховання та спорту
довідка №89-400-217
від 30.05.2016 р.

Комунальний заклад
вищої освіти
"Дніпровська академія
неперервної освіти"

праці
кваліфікація: економіст

Технології
Чирва
(основи
Лідія Іванівна
підприємницької
діяльності)

викладач

Технології
(креслення,
комп’ютерне
проектування)

Весніна
Вікторія
Леонідівна

викладач

Технології
(креслення,
комп’ютерне
проектування)

Васильченко
Ігор Ілліч

викладач

Дніпропетровський ордена
присвоєна
Трудового Червоного
кваліфікаційна
Прапора металургійний категорія «спеціаліст
інститут
вищої категорії»
1971 р. Щ №122458
2016 р.
спеціальність:
Наказ департаменту
економіка і організація
освіти і науки
металургійної
№144-К/тр
промисловості
від 21.04.2016 р.
кваліфікація:
інженер-економіст
Державний університет відповідає займаній
інформаційнопосаді, присвоєно
комунікаційних технологій
кваліфікаційну
2008 р. КВ №34167603
категорію
спеціальність:
«спеціаліст першої
телекомунікаційні системи
категорії»
та мережі
2015 р.
кваліфікація:
Наказ №19 від
інженер в галузі
25.03.2015 р.
електроніки та
телекомунікацій
Дніпропетровський
Відповідає займаній
національний університет посаді, присвоєно
2006 р. НР №30366142
кваліфікаційну
спеціальність:
категорію
технології та засоби
«спеціаліст вищої
телекомунікацій
категорії»

41
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Дніпропетровської
обласної ради за фахом
географії та основ
економіки
свідоцтво СПК № ДН
41682253/3077
від 27.04.2018р.
Придніпровська
державна академія
будівництва і
архітектури
Інститут безперервної
фахової освіти за фахом
економіка, основи
підприємництва
свідоцтво 12СПВ
№090302
від 30.10.2015р.
Національний
технічний університет
кафедра основ
конструювання
механізмів і машин
довідка №1/23-557
від 29.12.2018 р.

Дніпровський
національний
університет імені Олеся
Гончара
кафедра комп'ютерних
наук та інформаційних

кваліфікація:
інженер в галузі
електроніки та
телекомунікацій

Інформатика

Грабовчак
Тетяна
Вікторівна

викладач

Інформатика

Житченко
Ірина
Миколаївна

викладач

Інформатика

Михайлова
Людмила
Анатоліївна

викладач

2017 р.
Наказ департаменту
освіти і науки
№150-К/тр
від 21.04.2017 р.
Дніпропетровський
Відповідає займаній
державний університет посаді, підтверджено
1991 р. УВ №811644
кваліфікаційну
спеціальність:
категорію
прикладна математика
«спеціаліст вищої
кваліфікація: математик категорії», присвоєно
педагогічне звання
«викладач-методист»
2015 р.
Наказ департаменту
освіти і науки
№190-К/тр
від 27.04.2015 р.
Дніпропетровський
Відповідає займаній
державний університет посаді, підтверджено
1987 р. РВ №724925
кваліфікаційну
спеціальність:
категорію
електронні обчислювальні «спеціаліст вищої
машини,
категорії»
кваліфікація:
2017 р.
інженер-системотехнік Наказ департаменту
освіти і науки
№150-К/тр
від 21.04.2017 р.
Дніпропетровський ордена Відповідає займаній
Трудового Червоного
посаді, присвоєно
Прапора державний
кваліфікаційну
університет імені 300категорію
річчя возз’єднання
«спеціаліст вищої
України з Росією
категорії»

технологій
довідка № 89-400-32
від 08.11.2018 р.

27

Дніпропетровський
національний
університет імені Олеся
Гончара
кафедра комп'ютерних
наук та інформаційних
технологій
довідка №89-400-251
від 15.05.2018 р.

24

Дніпровський
національний
університет імені Олеся
Гончара
кафедра комп'ютерних
наук та інформаційних
технологій
довідка №89-400-249
від 15.05.2018 р.

24

Дніпропетровський
національний
університет імені Олеся
Гончара
кафедра електроннообчислювальних машин

1970 р. Щ №089097
2016 р.
спеціальність:
Наказ департаменту
обчислювальна
освіти і науки
математика
№144-К/тр
кваліфікація: математиквід 21.04.2016 р.
обчислювач

свідоцтво №89-400-130
від 15.03.2016 р.

Особи, які працюють за сумісництвом
-

-

-

Директор

-

-

-

В.А. Тіхонов

-

-

