
 

 

Додаток 9 

Наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

Виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 

від 19.09.2014 № 887-к 

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про педагогічних працівників Коледжу інформаційних систем та технологій 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 
що атестуються у 2018-2019 навчальному році 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада, за якою 

атестується 

На що претендує 

П
ед

ст
аж

 

Відомості про 

освіту 

Результати останньої 

атестації 

Результати 

підвищення 

кваліфікації 

Категорія (на 

відповідність 

раніше 

присвоєній) 

Звання (на 

відповідність 

раніше 

присвоєному) 

Р
ік

 

К
ат

ег
о
р
ія

 

З
в
ан

н
я
 

Довідка або 

свідоцтво 

реєстраційний 

номер, дата 

видачі 

1. Биковець  

Олександр 

Сергійович 

викладач істо-

рії України та 

всесвітньої іс-

торії 

встановлен-

ня  відпові-

дності рані-

ше присвоє-

ній кваліфі-

каційній ка-

тегорії 

«спеціаліст 

вищої кате-

горії» 

встановлен-

ня  відпові-

дності рані-

ше присвоє-

ному педа-

гогічному 

званню  

«викладач-

методист» 

32 Вища, Київський 

Державний Пе-

дагогічний ін-

ститут ім. 

М.Горького спе-

ціальність, «Іс-

торія, 

суспільствознав-

ство, методика 

виховної робо-

ти» кваліфікація 

«вчитель історії, 

суспільствознав-

ства, методики 

2014 встано-

влено 

відпо-

від-

ність 

раніше 

прис-

воєній 

квалі-

фіка-

ційній 

катего-

рії 

встановле-

но відпові-

дність ра-

ніше прис-

воєному 

педагогіч-

ному зван-

ню «ви-

кладач-

методист» 

Свідоцтво про під-

вищення кваліфікації  

12СПВ 026317, 

27 грудня 2013р. 



 

 

виховної робо-

ти»  диплом ЛВ 

№381525 , вида-

ний 27 червня 

1987 р. 

«спеці-

аліст 

вищої 

катего-

рії» 

2. Бобир  

Оксана  

Григорівна 

 

викладач мате-

матика,  

вища матема-

тика  

  18 Національний 

педагогічний 

університет  ім. 

Драгоманова, 

2007 р., спеціа-

льність матема-

тика, кваліфіка-

ція учитель ма-

тематики та ін-

форматики 

НПУ ім. М.П. 

Драгоманова, 

1999р, спеціаль-

ність трудове 

навчання (обслу-

говуюча праця) і 

креслення, ква-

ліфікація вчи-

тель трудового 

навчання (обслу-

говуючої праці ) 

і креслення 

14.03. 

2017 

 

І кате-

горії, 

 

 Інститут підвищення 

кваліфікації тренінг-

курси «Сучасні ІКТ у 

навчальному процесі 

економічного універ-

ситету» 

10.05.2017посв. 

№12СС02070884\ 

035777-17 

3. Братусь  

Марина  

Антонівна 

 

завідувач ме-

тодичним кабі-

нетом, 

викладач 

І категорія  
15 

(34) 

 

Ровенський дер-

жавний інститут 

культури,  

29.06.1984 р.,  

2015 І кате-

горія 

 

 Національний уні-

верситет біоресурсів і 

природо 

користування 



 

 

 (р/№ 920) 

спеціальність 

бібліотекознавс-

тво та бібліогра-

фія, кваліфікація 

бібліотекар-

бібліограф  

 

Свідоцтво № 12СПВ 

103281 

10.03.2015 

(р/№ 200) 

Університет мене-

джменту освіти НА-

ПНУ  

Свідоцтво № 12СПВ 

010219 

13.12..2013 

(р/№ 1263/495) 

4. Вишнівська 

Людмила  

Жанівна 

викладач укра-

їнської літера-

тури 

присвоєння 

кваліфіка-

ційної кате-

горії «спеці-

аліст ІІ кате-

горії» 

 2.5 Національний 

педагогічний 

університет іме-

ні М.П. Драго-

манова, 2015 р., 

«Українська мо-

ва та літерату-

ра», викладач 

української мови 

та літератури; 

вчитель зарубі-

жної літератури, 

літературний ре-

дактор. 

Не атес-

тувала-

ся 

- - — 

5. Дудка  

Лариса  

Володимирівна 

викладач Вища 

категорія 

 

39 

(39) 

 

Тернопільський  

державний педа-

гогічний інсти-

тут 

 ім. Я. Галана  

01.07.1980р., 

2016 Вища 

катего-

рія 

 Київський універси-

тет ім.  

Б. Грінченка 

Інститут післядипло-

мної педагогічної 

освіти 



 

 

(р/№ 279) 

спеціальність 

 біологія з дода-

тковою спеціа-

льністю хімія, 

кваліфікація  

вчитель біології 

та хімії 

 

Свідоцтво № 

15КУБГ102669 

06.11.2015 

(р/№ 1313) 

6. Дуріхіна  

Олена  

Володимирівна 

(штат) 

викладач присвоєння 

кваліфіка-

ційної кате-

горії «спеці-

аліст І кате-

горії» 

 6  ДВНЗ “Київсь-

кий національ-

ний економічний 

університет іме-

ні Вадима Геть-

мана” 

2010 рік 

Магістр 

Спеціальність – 

маркетинговий 

менеджмент 

2015 «спеці-

аліст ІІ 

катего-

рії» 

- 

 

Університет мене-

джменту освіти  

НАПН України,  

Свідоцтво про під-

вищення кваліфікації 

12 СПК 967680, ви-

дано 18 травня 2013 

р.     

7. Ільчук  

Любов  

Миколаївна 

 

завідувач  

відділення, 

викладач 

 

Вища кате-

горія 

Викладач-

методист 

26 

(26) 

Київський дер-

жавний педаго-

гічний інститут  

ім. М. П. Драго-

манова, 

27.06.1992 р.,  

(р/№ 49) 

спеціальність 

географія, біоло-

гія, кваліфікація 

і звання вчитель 

географії і біоло-

2018 Вища 

катего-

рія 

Викладач-

методист 

Київський універси-

тет ім.  

Б. Гринченка 

Інститут післядипло-

мної педагогічної 

освіти 

Свідоцтво  

№ ПК02136554/8754-

18 від     

23.03.2018 

Довідка     

№  



 

 

гії середньої 

школи 

ПМ05-02/8754 

23.03.2018 

 

8. Кабиш 

Лариса 

Григорівна 

викладач фізи-

ка 1 

  27 Миколаївський 

державний педа-

гогічний інсти-

тут ім. В.Г. Бє-

лінського  

30.06.1977 р., 

спеціальність 

фізика, матема-

тика, кваліфіка-

ція учитель фі-

зики і математи-

ки 

17.03. 

2015 

Вища старший 

викладач 

 

, 

 

Посвідчення № 4757 

24.12.2010 

9. Карлюченко 

Олена  

Григорівна 

викладач встановлен-

ня відповід-

ності раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній кате-

горії «спеці-

аліст вищої 

категорії» 

встановлен-

ня відповід-

ності раніше 

присвоєно-

му педагогі-

чному зван-

ню «викла-

дач-

методист» 

  2014 встано-

влено 

відпо-

від-

ність 

раніше 

прис-

воєній 

квалі-

фіка-

ційній 

катего-

рії 

«спеці-

аліст 

вищої 

встановле-

но відпові-

дність ра-

ніше прис-

воєному 

педагогіч-

ному зван-

ню «ви-

кладач-

методист» 

У 2014 році підви-

щила кваліфікацію 

викладача програму-

вання на ка-федрі ін-

телектуальних сис-

тем НАУ. Витяг з 

протоколу № 6 засі-

дання кафедри від 

28.02.2014 р. 



 

 

катего-

рії» 

10. Коберська  

Галина  

Миколаївна 

 

викладач Вища кате-

горія 

Викладач-

методист 

30 

(32) 

Одеський дер-

жавний універ-

ситет 

ім. І.І. Мечнико-

ва, 

22.06. 1987 р., 

(р/№ 95/5) 

спеціальність 

географія, фізи-

чна географія 

кваліфікація гео-

граф, викладач 

2016 Вища 

катего-

рія 

Викладач-

методист 

Київський універси-

тет ім.  

Б. Гринченка 

Інститут післядипло-

мної педагогічної 

освіти 

Свідоцтво   № 

15КУБГ102027 

16.10.2015 

Університет мене-

джменту освіти НА-

ПНУ 

Свідоцтво  

№ 12 СПВ 143628 від  

11.12.2015 

11. Кореліна  

Тетяна  

Михайлівна 

викладач іно-

земної мови 

присвоєння 

кваліфіка-

ційної кате-

горії «спеці-

аліст ІІ кате-

горії» 

 2 Київський місь-

кий педагогіч-

ний університет 

імені 

Б.Д.Грінченка, 

2009, Педагогіч-

на освіта. До-

шкільне вихо-

вання, вихова-

тель дітей до-

шкільного віку з 

правом навчання 

англійської мови   

Київський уні-

Не атес-

тувала-

ся 

- - — 



 

 

верситет імені 

Бориса Грінчен-

ка, 2010, Педаго-

гічна освіта. 

Дошкільне вихо-

вання, викладач 

дошкільної педа-

гогіки і психоло-

гії, вчитель анг-

лійської мови у 

дошкільних за-

кладах  

Національний 

педагогічний 

університет іме-

ні М. П. Драго-

манова, 2012, 

Мова і літерату-

ра (англійська), 

вчитель англій-

ської мови  

12. Кузьменко  

Тетяна  

Володимирівна 

викладач  

«Технології 

(Вступ до спе-

ціальності)» 

присвоєння 

кваліфіка-

ційної кате-

горії «спеці-

аліст ІІ кате-

горії» 

- 1,8 Повна вища, До-

нецький держав-

ний інститут 

шту-чного інте-

лекту, спеціаль-

ність -  «Еконо-

міка і підп-

риємництво», 

2006 р..  

Донецький дер-

жа-вний інститут 

штучного інте-

Не атес-

тувала-

ся 

- -  



 

 

лекту, спеціаль-

ність -  «Еконо-

мічна кібер-

нетика», 2007 р., 

диплом НК№ 

32849518 від 

30.06.2007 р. 

13. Макаруха  

Еліна  

Валеріївна 

(штат) 

викладач присвоєння 

кваліфіка-

ційної кате-

горії «спеці-

аліст ІІ кате-

горії» 

- 5  КДЕУ, Диплом 

бакалавра з еко-

номіки, виклада-

ча економіки,  

1992-1996рр. 

КНЕУ Диплом   

магістра з обліку 

та аудиту, про-

грама облік та 

аудит в банках, 

1996-1997рр. 

Не атес-

тувала-

ся 

- - - 

14. Максименко 

Інна  

Павлівна 

(штат) 

викладач  присвоєння 

кваліфіка-

ційної кате-

горії «спеці-

аліст ІІ кате-

горії» 

 3,5 "Національний 

університет хар-

чових технологій 

2002 рік,  спеці-

альність – тех-

нологія броди-

льних вироб-

ництв і винороб-

ства, кваліфіка-

ція спеціаліст з 

технології бро-

дильних вироб-

ництв і вино-

робства. 

Не атес-

тувала-

ся 

- - - 



 

 

Інститут після-

дипломної осві-

ти та дорадницт-

ва Полтавської 

державної агра-

рної академії",   

2010 рік, спеціа-

ліст з обліку і 

аудиту. 

15. Малькова Лю-

бов Євгенівна 

Викладач фізи-

чного вихован-

ня 

Спеціаліст 

вищої кате-

горії 

 16 Освіта повна 

вища. 

Національний 

Університет фі-

зичного вихо-

вання і спорту 

України – 2000 

р.  

Спеціальність 

тренер-викладач 

з веслового спо-

рту. Диплом  

КВ№12065041, 

Дата видачі 24 

квітня 2000 р. 

2016 І кате-

горія 

 Київський націона-

льний економічний 

університет. Кафедра 

фізичного виховання. 

Довідка 11.03.2016 

16. Мілокост Ма-

рина Сергіївна 

викладач фізи-

ка 

  9 Східноукраїнсь-

кий Національ-

ний університет 

ім.. В. Даля  

Фізика 

 

 

2011р І кате-

горія, 

 

  



 

 

 

17. Мінько  

Вікторія  

Леонідівна 

викладач іно-

земної мови 

присвоєння 

кваліфіка-

ційної кате-

горії «спеці-

аліст ІІ кате-

горії» 

 3 НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 

2013, Мова та 

література, ви-

кладач англійсь-

кої мови, вчи-

тель української 

мови та зарубіж-

ної літератури, 

перекладач. 

Не атес-

тувала-

ся 

- - — 

18. Онищенко  

Дмитро Геор-

гійович 

викладач сус-

пільних дисци-

плін 

Спеціаліст 

першої кате-

горії 

 25 вища, Київський 

університет ім. 

Т.Г. Шевченка, 

спеціальність 

«Історія», квалі-

фікація «вчитель 

історії та істори-

ка», диплом КВ 

№ 11783768, ви-

даний 22 червня 

1999 р. 

2018 перша  Свідоцтво про під-

вищення кваліфіка-

ції12СПК № 938142 

від 26.10.2012 

19. Помазун 

Оксана  

Миколаїівна 

Викладач, 

Організація баз 

даних і знань 

присвоєння 

кваліфіка-

ційної кате-

горії «спеці-

аліст вищої 

категорії» 

- 20 Київський наці-

ональний еконо-

мічний універси-

тет,1998 

Спеціальність: 

Економічна кі-

бернетика 

Не атес-

тувала-

ся 

- - ДВНЗ "Київський 

національний еконо-

мічний університет 

імені Вадима Геть-

мана", Інститут під-

вищення кваліфіка-

ції. Програма "Су-



 

 

Кваліфікація: 

Магістр з інфор-

маційних систем  

КВ 10530277 від 

30.06.1998 

Кандидат еконо-

мічних наук, ди-

плом ДК 039 128 

від 13.12.2016 

часні ІКТ у навчаль-

ному процесі еконо-

мічного університе-

ту",  свідоцтво 12СС 

02070884/035774-17 

від 10.05.2017 

Кандидат економіч-

них наук,  

диплом ДК 039 128 

від 13.12.2016 

20. Правдивий  

Андрій  

Миколайович 

 

викладач мате-

матика,  

мат. методи 

  6 Національний 

педагогічний 

університет  ім. 

Драгоманова, 

1998 р., спеціа-

льність матема-

тика, інформати-

ка кваліфікація-

учитель матема-

тики, інформа-

тики та обчис-

лювальної техні-

ки 

17.03. 

2015 

2 кате-

горія 

 

 Стажування Київсь-

кий університет буді-

вництва та архітекту-

ри, кафедра теорети-

чної механіки з 01.03 

по 01.04 2015р 

21. Рожкова Вік-

торія Анатолії-

вна  

Викладач фізи-

чного вихован-

ня 

Спеціаліст 

вищої кате-

горії 

 19 Освіта повна 

вища. Київський 

Державний Ін-

ститут фізичної 

культури – 1988 

р. 

Спеціальність 

викладач-тренер 

з плавання. 

2016 І кате-

горія 

 Київський націона-

льний економічний 

університет. Кафедра 

фізичного виховання. 

Довідка 11.03.2016 



 

 

Диплом 

РВ№758933, 

Дата видачі 30 

червня 1988 р. 

22. Руденко 

 Ірина  

Борисівна 

викладач мате-

матика,  

вища матема-

тика 

теорія ймовір-

ності 

  30 Житомирський 

державний педа-

гогічний інсти-

тут ім. І Франка , 

1985р., спеціаль-

ність вчитель 

математики 

 спеціа-

ліст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Рудяченко 

Людмила  

Миколаївна 

викладач мате-

матика,  

лінійна алгеб-

ра, аналітична 

геометрія 

  42 Київський наці-

ональний уні-

верситет  

ім. Т. Г. Шевче-

нка 1973р.,  

спеціальність 

прикладна мате-

матика,  кваліфі-

кація 

математики 

15.03. 

2016 

 

Вища, 

 

викладач- 

методист 

 

Кафедра компютер-

ної математики та 

інформаційної безпе-

ки ФІСІТ  «ДВНЗ 

КНЕУ ім. Гетьмана» 

Стажування з 15.10 

по 15.12.15р. 

24. Сергєєва  

Анна  

Юріївна 

викладач встановлен-

ня відповід-

ності раніше 

присвоєній 

кваліфіка-

ційній кате-

горії «спеці-

аліст вищої 

категорії» 

присвоєння 

педагогічно-

го звання 

«старший 

викладач» 

15  Український 

державний  пе-

дагогічний уні-

верситет 

ім. М. П. Драго-

манова, 

24.06.1994 р., 

(р/№ 133) 

спеціальність 

2015 прис-

воєно 

квалі-

фіка-

ційну 

катего-

рію 

«спеці-

аліст 

 Національний педа-

гогічний університет 

ім. Драгоманова, 

кафедра соціальної та 

економічної географії 

стажування 

25.11.13-17.01.14 

(протокол № 2 від 14. 

11.2013, 



 

 

географія-

біологія, квалі-

фікація 

вчитель геогра-

фії та біології 

вищої 

катего-

рії» 

Наказ № 578 від 

21.11.2013 р.) 

25. Стуленкова 

Марина  

Дмитрівна 

викладач мате-

матика, вища 

математика, 

диференційні  

рівняння,  

математичний 

аналіз 

  14 Національний 

педагогічний 

університет  ім. 

Драгоманова, 

2005 р.,  

спеціальністьма-

тематика 

кваліфікаціявик-

ладач математи-

ки, вчитель ос-

нов економічної 

теорії  

середньої школи 

14.03. 

2017 

 

І кате-

горія, 

 

 Інститут підвищення 

кваліфікації тренінг-

курси «Сучасні ІКТ у 

навчальному процесі 

економічного універ-

ситету» 10.05.2017р 

Посвідч. 

№12СС02070884\ 

035752-17 

26. Цибенко  

Лариса  

Борисівна 

викладач укра-

їнської літера-

тури 

встановлен-

ня  відпові-

дності рані-

ше присвоє-

ній кваліфі-

каційній ка-

тегорії 

«спеціаліст 

вищої кате-

горії» 

встановлен-

ня  відпові-

дності рані-

ше присвоє-

ному педа-

гогічному 

званню  

«викладач-

методист» 

28 Освіта повна 

вища (ОКР «ма-

гістр»): 

 

Київське міське 

педагогічне учи-

лище № 1 -1985 

р., спеціальність 

– «Викладання в 

початкових кла-

сах початкової 

школи», диплом 

ДТ № 681981, 

дата видачі – 5 

2007 встано-

влено 

відпо-

від-

ність 

раніше 

прис-

воєній 

квалі-

фіка-

ційній 

катего-

рії 

присвоєн-

ня педаго-

гічного 

звання 

«викладач-

методист» 

Професійно-

орієнтований курс 

для учителів україн-

ської мови та літера-

тури, свідоцтво про 

підвищення кваліфі-

кації  15КУБГ102350, 

видано 14 жовтня 

2015 р. (реєстрацій-

ний номер – 992) Ки-

ївським університе-

том імені Бориса 

Грінченка. 



 

 

липня 1985 року; 

 

Київський дер-

жавний педаго-

гічний інститут 

ім. 

О.М.Горького, 

1992 р., спеціа-

льність – «Укра-

їнська мова і лі-

тература», дип-

лом УВ № 

929778, дата ви-

дачі – 17 червня 

1992 року; 

 

Київський місь-

кий педагогіч-

ний  університет 

імені 

Б.Д.Грінченка, 

2008 р., спеціа-

льність – 

«Управління на-

вчальним закла-

дом», диплом КВ 

№ 33208450, да-

та видачі – 15 

лютого 2008 ро-

ку. 

 

Київський уні-

верситет імені 

«спеці-

аліст 

вищої 

катего-

рії» 



 

 

Бориса Грінчен-

ка, навчання в 

аспірантурі 

(2010-2014 рр.), 

спеціальність – 

«Соціальна фі-

лософія, філосо-

фія історії» , на-

каз від 

29.10.2014 № 

455 «Про відра-

хування з аспі-

рантури» (у 

зв’язку із завер-

шенням терміну 

навчання). 

27. Черненко Ві-

талій Марко-

вич 

(штат) 

викладач Викладач 

вищої кате-

горії 

 26  Київський наці-

ональний  уні-

верситет 

ім.Тараса Шев-

ченка за спеціа-

льністю «Полі-

тична економія», 

кваліфікація – 

економіст, ви-

кладач політич-

ної економії 

(ИВ-І  №200387) 

2018 Викла-

дач 

вищої 

катего-

рії 

Викладач 

вищої ка-

тегорії, до-

цент 

К.е.н 

28. Чубова Анто-

ніна Володи-

мирівна 

викладач істо-

рії України та 

всесвітньої іс-

торії 

Вища (від-

повідність) 

 39? вища, Чернігів-

ський державний 

педагогічний ін-

ститут ім. Т.Г. 

2017 вища  Довідка, з історії 

Кафедра Політичної 

історії ДВНЗ Київсь-

кого національного 



 

 

Шевченка, спе-

ціальність «Істо-

рія», кваліфіка-

ція «вчитель іс-

торії та суспільс-

твознавства», 

диплом Г-II № 

203550, виданий 

30 червня 1979 р. 

економічного універ-

ситету ім. 

В.Гетьмана, з 

15.12.2011 р. до 

15.01.2012 р., Наказ 

№ 901 від 12.12.2011 

р. 

29. Шиманська 

Таїсія 

Володимирівна 

 

викладач Фізи-

ка, технічна 

механіка 

 

  42 Київський наці-

ональний уні-

верситет  

ім. Т. Г. Шевче-

нка 1970р.,  

спеціальність 

прикладна мате-

матика,  кваліфі-

кація 

математики 

16.03. 

2016 

Вища, 

 

викладач- 

методист 

 

Професійно орієнто-

ваний інтегрований 

курс для вчителів фі-

зики, астрономії. Ки-

ївський університет 

ім. Б.Грінченка ін-

ститут післядиплом-

ної педагогічної осві-

ти. Свідоцтво № 

15КУБГ104029 ре-

єстраційний номер 

7212 від 18.12.15р. 

           

           

           

           

           

           



 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

1. Кожухар 

Надія 

Михайлівна 

(сумісник) 

викладач Викладач 

вищої кате-

горії 

 13 

р. 

Тернопільська 

академія  

народного гос-

подарства, 2005, 

магістр з банків-

ської справи 

Житомирський 

національний 

агроекологічний 

університет,2018 

магістр з публіч-

ного управління  

та адміністру-

вання 

2015 вища  Університет мене-

джменту освіти НА-

ПН України, Свідоц-

тво про підвищення 

кваліфікації Свідоцт-

во  

12СПК  

№967685 

видано 18 травня 

2013 р     

2. Редзюк Євге-

ній Васильо-

вич 

(сумісник) 

викладач   23 

ро-

ки 

ДВНЗ “Київсь-

кий національ-

ний економічний 

університет” 

   К.е.н 



 

 

2012р.отримав 

звання доцента; 

2014 р. закінчив 

докторантуру; 

Курси 2017 м. 

Відень,Австрія 

3. Шульга Ольга  

Антонівна 

(сумісник) 

викладач Викладач 

вищої кате-

горії 

 8 

ро-

ків 

Повна вища 

освіта, закінчила 

НПУ імені М. П. 

Драгоманова 

(Економіст, ви-

кладач економі-

чної теорії та ін-

форматики) 

   Диплом кандидата 

економічних наук  

ДК №012744 від 

28.03.2013 року,  

Атестат доцента 

12 ДЦ № 044937 від 

15.12.2015 року  

4. Вострякова 

Валентина 

Юріївна 

(сумісник) 

викладач Викладач 

вищої кате-

горії 

 14 

р 

ДВНЗ “Київсь-

кий національ-

ний економічний 

університет” 

2000 рік 

Магістр 

Спеціальність – 

інвестиційний 

менеджмент 

   Диплом кандидата 

наук ДК №039123 

13.12.2016 

Свідоцтво про під-

вищення квалі-

фікації 

12СС  02070884/ 

055132-18 

17.03.2018. 

К.е.н 

5. Іванова Тетяна 

Миколаївна 

(сумісник) 

викладач Викладач 

вищої кате-

горії 

 з 

200

4 р. 

Феодосійська 

фінансово-

економічна ака-

демія Київського 

університету ри-

нкових відносин, 

2005  

   Свідоцтво про під-

вищення кваліфіка-

ції, реєстр.номер 

04/15 від 21.04.2015 

р. 

К.е.н 



 

 

Магістр зі стати-

стки    

6. Чугаєва 

Олена  

Володимирівна 

 

Викладач 

дискретна ма-

тематика 

  9 Сумський педа-

гогічний держа-

вний університет 

ім. А. Макарен-

ка,  

2001 р., спеціа-

льність 

математика, фі-

зика, кваліфіка-

ціяучитель ма-

тематики, фізи-

ки, основ інфор-

матики, астро-

номії, безпеки 

життєдіяльності 

Національний 

педагогічний 

університет  ім. 

Драгоманова, 

аспірантура,2008 

р. 

14.03. 

2017 

 

І кате-

горія 

 , 

Інститут підвищення 

кваліфікації тренінг-

курси «Сучасні ІКТ у 

навчальному процесі 

економічного універ-

ситету»10.052017р 

7. Шуклін 

Герман 

Вікторович 

 

викладач  

основи дискре-

тної 

математики, 

мат. методи 

  19 Національний 

педагогічний 

університет  ім. 

Драгоманова, 

1998 р., спеціа-

льність матема-

тика, інформати-

ка кваліфікація-

учитель матема-

17.03. 

2015 

 

І кате-

горія, 

 

 Стажування кафедра 

вищої математики 

КНЕУ 



 

 

тики, інформа-

тики та обчис-

лювальної техні-

ки 

8. Юнькова Оле-

на Олександрі-

вна 

Викладач 

Числові методи 

  22 Київський наці-

ональний уні-

верситет  

ім. Т. Г. Шевче-

нка 1981р.,  

спеціальність 

прикладна мате-

матика,  кваліфі-

кація 

математик-

викладач 

 Вища кандидат 

фіз-мат. 

наук, до-

цент 

 

           

 

 

 

 


