Додаток 9
наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
від 19.09.2014№ 887к

Інформація про педагогічних працівників Коледж інформаційних систем і технологій
Державного вищого навчально закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,
(повна назва закладу, установи)

які атестуються у 2016-2017 навчальному році
Результати останньої атестації

На що претендує

№

1

2

Прізвище, ім’я, по
батькові

Посада,
за якою
атестується

Бабинюк
Олександра
Іванівна

Викладач:
фізика 2

Брінцева Олена
Григорівна

Викладач:
охорона праці

Категорія
(присвоєння
чи атестація
на
відповідність
раніше
присвоєній)

Звання
(присвоєння
чи атестація
на
відповідність
раніше
присвоєному)

Вища

Викладачметодист

(атестація на
відповідність
раніше
присвоєній
категорії)

Вища
(на
присвоєння
категоррії)

(на
відповідність
раніше
присвоєному
званню)

Пед.
стаж

25
років

-

4
роки

Відомості про
освіту

Київський
державний
університет ім.
Шевченка,
1992 рік,
спеціальність
фізика,
кваліфікація
фізик,
викладач
Харківський
національний
економічний
університет,200
7р.
спеціальність
«економіка
підприємства»,
кваліфікація
магістр з
економіки

Результати
підвищення
кваліфікації
Довідка або
свідоцтво
реєстраційний
номер, дата
видачі

Рік

Категорія

Звання

2012

Вища

Викладачметодист

ДВНЗ КНЕУ
Свідоцтво №
12СПВ 007101
27.06.2013

2012

Кандидат
економічних
наук,

-

Віденський
економічний
університет,
навчання за
міжнародним
проектом ЄС
Tempus(BUSEE6RU-UA) 544202TEMPUS-I-20131-AT-TEMPUUSJPHES «Набуття

спеціальність

08.00.04
«Економіка
та
управління
підприємств
ами ( за

видами
економічної
діяльності)»
диплом ДК
№004661 від
17.02.2012

підприємства
диплом
ХА»32399937
від 30.06.2007р.

3

4

5

Голіонко
Наталія
Григорівна

Грекова Зінаїда
Данилівна

Демченко
Оксана
Олександрівна

Викладач:
економічна
теорія,
економіка
підприємництв
а, економіка
промисловості

Викладач
зарубіжної
літератури

Викладач:
фізика 1,
фізика 2,
астрономія

Вища
(на
присвоєння
категорії)

12
років

Вища
(атестація на
відповідність
раніше
присвоєній
категорії)

Викладачметодист
(на
відповідність
раніше
присвоєному
званню)

47
років

Вища
(на
присвоєння
категорії)

10
років

У 1996 році
закінчила
Київський
державний
економічний
університет за
спеціальністю
«Економіка
підприємств»,
кваліфікація –
магістр ділового
адміністрування
(ДМ №000585)
Самардканский
государственны
й университет
им. Алишера
Навои
Спеціальність:
«Русский язык и
литература»
Квалификация
«филолог,
учитель
русского языка
и литературы»

2015 к.е.н.

2012

Вища

Київський
державний
університет ім.
Шевченка, 1988
рік,
спеціальність
фізика,
кваліфікація

2014

І категорія

доцент

професійних та
підприємницьких
новинок за
допомогою
виховання
підприємницького
духу та
консультації
підприємниствтогатківців»,
Довідка від
05.12.2014р.
Захист дисертації

(ДК
№027970)

Викладачметодист

15.-1.2012
БН Довідка
«Факультет
міжнародної
економіки
менеджменту
КНЕУ»
Кафедра
української мови

Свідоцтво №
12СПК 786660
24.12.2010

фізик, викладач

6

7

8

Іванова Алла
Сергіївна

Викладач:
економіка
підприємства,
основи
підприємства

Лесняк
Володимир
Олександрович

Викладач:
економіка
підприємства

Лозовик
Юрій
Миколайович

Викладач:
об’єктноорієнтованого
програмування

Вища
(на
присвоєння
категорії)

13
років

Вища
(на
присвоєння
категорії)

Вища
(на
присвоєння
категорії)

13
років

-

15
років

9

Мамонова
Ганна
Валеріївна

Викладач:
теорія
ймовірності та

Вища
(присвоєння
категорії)

18
років

У 2000 році
закінчила
Київський
національний
економічний
університет за
спеціальністю
«Менеджмент
організацій»,
кваліфікація –
магістр з
державного
управління
економікою
(КВ№13108343)
У 2002році
закінчив
Київський
національний
економічний
університет за
спеціальністю
«Фінанси»,
кваліфікаціямагістр з
фінансового
менеджменту
(КВ№2137640)
ДВНЗ «Київський
національний
економічний
університет
ім.В.Гетьмана»,
Спеціальність Економіка
підприємства
Кваліфікація Магістр з
виробничого
менеджменту
Київський
національний
університет
ім. Т. Г.

2015

к.е.н.
(ДК
№027975)

доцент

Захист дисертації

2014

к.е.н.
(ДК
№024912)

доцент

Захист дисертації

2009

к.е.н.

доцент

Навчальні
тренінги від
компанії IBM.
Сертифікат про
підвищення
кваліфікації з
26.03.2015 до
27.03.2015 р.

2007

кандидат
фізикоматематич-

доцент

Сертифікат
№ 64-10/13
21.10.2015
Міжнародна

математична
статистика
диференціальн
і рівняння

10

11

12

Марциновська
Надія Гуріївна

Онуфрієва
Людмила
Михайлівна

Чубова
Антоніна
Володимирівна

Викладач
зарубіжної
літератури та
художньої
культури
(культурології)

Викладач:
інженерна та
комп`ютерна
графіка,
стандартизація

Викладач:
історії України
та всесвітньої
історії

Вища
(атестація на
відповідність
раніше
присвоєній
категорії)

Вища
(атестація на
відповідність
раніше
присвоєній
категорії)

Вища
(атестація на
відповідність
раніше
присвоєній
категорії)

Викладачметодист

30
років

(на
відповідність
раніше
присвоєному
званню)

Викладачметодист
(на
відповідність
раніше
присвоєному
званню)

45
років

38
років

Шевченка 1993р.,
спеціальність
математика,
кваліфікація
математиквикладач
Киевский
Гсударственный
университет
имени
Т.Г.Шевченка
Спеціальність:
«Русский язык и
литература»
Квалификация
«филолог,
преподаватель
русского языка
и литературы»
Диплом МВ-І №
017873
Від 27.06.1985

них. наук

академічна
спілка ім.
М.Балудянського
м. Братіслава,
Словакія

2012

Вища

Викладачметодист

15.-1.2012
БН Довідка
«Кредитно
економічний
факультет КНЕУ»
Кафедра філософії

Київсткий
політехнічний
інститут
Спеціальність:
«технологія
машинобудування
,металорізальні
версти та
інструменти»
Кваліфікация:
інженер-механік

2012

Вища

Викладачметодист

Холит «Дейтасистемс»
Довідка від
29.12.2011
«Інженерна та
комп`ютерна
графіка»
«Веб-дизайн»
«Інформатика»

вища,
Чернігівський
державний
педагогічний
інститут ім. Т.Г.
Шевченка,
спеціальність
«Історія»,
кваліфікація
«вчитель історії
та
суспільствознав
ства», диплом
Г-II № 203550,
виданий 30
червня 1979 р.

2012

Вища

Довідка, з історії
Кафедра
Політичної історії
ДВНЗ Київського
національного
економічного
університету ім.
В.Гетьмана, з
15.12.2011 р. до
15.01.2012 р.,
Наказ № 901 від
12.12.2011 р.

13

Науменко Ірина
Віталіївна

Викладач:
технічних
дисциплін

Вища
(на
присвоєння
категорії)

-

7
років

Директор КІСіТ ДВНЗ КНЕУ

Грицак Н.Ю.

ДВНЗ
«Київський
національний
економічний
університет
ім.В.Гетьмана»,
2007р.
Спеціальність Економічна
кібернетика
Кваліфікація Магістр з
економічної
кібернетики

2015

к.е.н.

-

Інститут
підвищення
кваліфікації
сучасні ІКТ у
навчальному
процесі в
економічному
університеті
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації
№12СПВ14824316

