
ВІДОМОСТІ  

про  педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю  

______103 Науки про Землю_____  
                                        (код та найменування спеціальності) 

 

на рівні фахової передвищої освіти 

Найменування 

навчальної дисципліни 

Прізвище, ім’я та  
по батькові 

педагогічного 

працівника 

Найменування 

посади, (для осі, 

що працюють за 
сумісництвом,-

місце основної 

роботи, 

найменування 
посади) 

Найменування закладу, 

який 
закінчивпедагогічний 

працівник (рік 

закінчення, 

спеціальність, 
кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту)* 

Категорія, педагогічне 

звання  
(в разі наявності - науковий 

ступінь, , шифр і 

найменування наукової 
спеціальності, тема 

дисертації, номер, дата, ким 

виданий диплом), вчене 

звання, за якою кафедрою 
(спеціальностю) присвоєно 

(серія, номер, дата , ким 

виданий атестат) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації педагогічного 
працівника (найменування 

закладу, вид документа, тема, дата 

видачі, кількість навчальних годин 

(кредитів) 

Примітки** 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Історія України Пігнастій  

Ольга 

Олександрівна 

 

викладач 

 

Ніжинський 

державний 

педагогічний інститут 

імені Миколи  Гоголя,  

2004., спеціальність2 

педагогіка і методика 

середньої школи», 

вчитель історії та 

основ правознавства 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра новітньої історії 

України, КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 17.11.2014 р. 

№040/164-27 

 

Історія України Філіпенко 

Ольга 

Григорівна 

викладач КДУ, 1973. Історія. 

Історик. Викладач 

історії і 

суспільствознавства 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра новітньої історії 

України, КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 17.11.2014 р. 

№040/164-27 

 

Культурологія Войновська викладач Переяслав- спеціаліст вищої Кафедра етики, естетики та  



Тетяна  

Миколаївна 

 Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

Г.Сковороди, 2004, 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Історія. 

категорії культурології Філософського 

факультету КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 06.03.2018 р. 

№041-27/26 

Основи 

правознавства 

Войновська 

Тетяна  

Миколаївна 

викладач 

 

Переяслав-

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

Г.Сковороди, 2004, 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Історія. 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра етики, естетики та 

культурології Філософського 

факультету КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 06.03.2018 р. 

№041-27/26 

 

Економічна теорія Войновська 

Тетяна  

Миколаївна 

викладач 

 

Переяслав-

Хмельницький 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

Г.Сковороди, 2004, 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Історія. 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра етики, естетики та 

культурології Філософського 

факультету КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 06.03.2018 р. 

№041-27/26 

 

Основи 

філософських знань 

Забродська 

Анна 

Олександрівна 

викладач 

 

Національний 

технічний університет 

України "Київський 

політехнічний 

інститут, 2013, 

Адміністративний 

менеджмент 

Менеджер з 

адміністративної 

спеціаліст І категорії Кафедра філософії та 

методології науки 

Філософського факультету 

КНУ імені Тараса Шевченка, 

дов. 17.12.2015 р. №041-

224/26 

 



діяльності 

Соціологія Забродська 

Анна 

Олександрівна 

викладач 

 

Національний 

технічний університет 

України "Київський 

політехнічний 

інститут, 2013, 

Адміністративний 

менеджмент 

Менеджер з 

адміністративної 

діяльності 

спеціаліст І категорії Кафедра філософії та 

методології науки 

Філософського факультету 

КНУ імені Тараса Шевченка, 

дов. 17.12.2015 р. №041-

224/26 

 

Українська мова є 

(за професійним 

спрямуванням) 

Потапенко 

Наталія 

Олександрівна 

викладач Ніжинський 

державний 

педагогічний 

інститут, 1997. 

Українська  мова, та 

література, «Історія». 

Вчитель української 

мови, літератури, 

зарубіжної 

літератури, історії 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра сучасної української 

мови та прикладної 

лінгвістики 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка,, дов.16.11.2020, 

№044/34-26 

. 

 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Підліпська 

Галина  

Богданівна 

викладач, 

голова 

циклової 

комісії 

КДУ, 1977. 

Українська мова і 

література. Викладач 

української мови і 

літератури 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра сучасної української 

мови  Інституту філології, 

КНУ імені Тараса Шевченка, 

дов. 02.12.2019 р. №044-

203/26 

 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Головська 

Оксана 

Євгенівна 

викладач КДУ, 1982. 

Курси іноземних мов 

„Інтерлінгва”, 1998. 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра іноземних мов 

природничих факультетів  

Інституту філології, КНУ 

 



Англійська мова. 

Викладач англійської 

мови 

імені Тараса Шевченка, дов. 

07.03.2019 р. №044/25-26 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Орєхова 

Світлана  

Микитівна 

викладач Київський 

педагогічний інститут 

іноземних мов, 1962. 

Англійська та 

німецька мова. 

Вчитель англійської 

та німецької мов 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра англійської мови 

природничих факультетів 

Інституту філології 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка, 2020 

св.№ 056/123  

 

 

Фізичне виховання Скорпаков 

Олександр 

Володимирович 

викладач Київський державний 

інститут фізичної 

культури, 1980. 

Фізична культура і 

спорт. Викладач 

фізичного виховання 

спеціаліст вищої 

категорії 

ННІ неперервної освіти 

Національного педагогічного 

університету ім. 

М.П.Драгоманова. Свід. 

12СС02125295/039714-17 від 

06.11.2017р. 

 

Фізичне виховання Юрченко Анатолій 

Миколайович 

викладач, 

керівник 

фізичного 

виховання 

Київський державний 

інститут фізичної 

культури, 1979, 

Фізична культура і 

спорт, Викладач 

фізичного виховання 

спеціаліст вищої 

категорії 

Національний 

університетефізичного 

виховання і спорту України 

МОН України за категорією 

«викладачі фізичного 

виховання І-ІV р.а.». Свід. 

12СПВ170279 від 21.11.2016р. 

 

Фізичне виховання Радомська  

Ніна  

Віталіївна 

викладач Чернігівськийдержавн

ийпедагогічнийінстит

утім. Т.Г.Шевченка, 

1996. Фізична 

культура і спорт. 

Вчитель фізичної 

культури. 

Ризькийполітехнічний

інститут, 1989. 

Основні процеси 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра неорганічної хімії 

Хімічного факультету  КНУ 

імені Тараса Шевченка, дов. 

21.03.2016 р. №037/195 

 



хімічних виробництв і 

хімічна кібернетика. 

Інженер хімік-

технолог 

Хімія Даценко Галина 

Євгенівна 
викладач, 

голова 

циклової 

комісії 

Ужгородський 

державний 

університет, 1990, 

Хімія-органічна хімія. 

Хімік, викладач 

спеціаліст вищої 

категорії 

Хімічний факультет КНУ 

імені Тараса Шевченка, 

дов.№18, 01.07.2017 

 

Вища математика Тузов  

Дмитро  

Нікандрович 

викладач КДУ педагогічний 

інститут ім. 

О.М. Горького, 1984, 

спеціальність - 

математика 

спеціаліст вищої 

категорії 

Факультет інформаційних 

технологій і математичних 

дисциплін Київського 

університету ім.Б. Грінченка, 

дов.13.01.2017.№4-н. 

 

Обчислювальна 
математика 

Решетняк 

Оксана 

Валентинівна 

викладач Ужгородський 

національний 

університет, 2002, 

Математика, 

Математик, викладач 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра інформа-ційних 

технологій і математичних 

дисциплін ф-ту 

Інформаційних технологій і 

математичних дисциплін КУ 

ім. Б.Гринченка, дов.від 

13.01.2017 №5-н 

 

Топографія Карпенко 

Галина 

Олексіївна 

викладач Національний 

університет  

біоресурсів і 

природокористування

, 2009. 

Геодезія, картографія  

та 

землевпорядкування. 

Землевпорядкування  

та кадастр. 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра геодезії та 

картографії Географічного 

факультету КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 16.12.2020 р. 

№050-112 

 

Топографія з 

основами 

картографії 

Карпенко 

Галина 

Олексіївна 

викладач Національний 

університет  

біоресурсів і 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра геодезії та 

картографії Географічного 

факультету КНУ імені Тараса 

 



природокористування

, 2009. 

Геодезія, картографія  

та 

землевпорядкування. 

Землевпорядкування  

та кадастр. 

Шевченка, дов. 16.12.2020 р. 

№050-112 

Загальна геологія Гурська 

Марія  

Казимирівна 

викладач КНУ , 2010. 

Геологія. 

Спеціаліст геології 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра геології родовищ 

корисних копалин ННІ 

«Інститут геології» КНУ імені 

Тараса Шевченка, дов. 

31.10.2019 р. №049-12-589 

 

Корисні копалини Гурська 

Марія  

Казимирівна 

викладач КНУ , 2010. 

Геологія. 

Спеціаліст геології 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра геології родовищ 

корисних копалин ННІ 

«Інститут геології» КНУ імені 

Тараса Шевченка, дов. 

31.10.2019 р. №049-12-589 

 

Геохімія та 

геохімічні методи 

пошуків 

Гурська 

Марія  

Казимирівна 

викладач КНУ , 2010. 

Геологія. 

Спеціаліст геології 

спеціаліст вищої 

категорії 

ННІ «Інститут геології» КНУ 

імені Тараса Шевченка, 

дов. 31.10.2019 р. №049-12-

589 

 

Комп’ютерна 

обробка геологічної 

інформації 

Гурська 

Марія  

Казимирівна 

викладач КНУ , 2010. 

Геологія. 

Спеціаліст геології 

спеціаліст вищої 

категорії 

ННІ «Інститут геології» КНУ 

імені Тараса Шевченка, 

дов. 31.10.2019 р. №049-12-

589 

 

Основи буріння та 

гірничої справи 

Гурська 

Марія  

Казимирівна 

викладач КНУ , 2010. 

Геологія. 

Спеціаліст геології 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра геології родовищ 

корисних копалин ННІ 

«Інститут геології» КНУ імені 

Тараса Шевченка, дов. 

31.10.2019 р. №049-12-589 

 

Основи 

гідрогеології 

Сита  

Людмила  

Миколаївна 

викладач, 

голова 

циклової 

Київський 

національний 

університет імені 

спеціаліст вищої 

категорії 

Департаменті інженерних 

вишукувань ТОВ «Основа», 

2020р., дов. 16.12.2020 р 

 



комісії Тараса Шевченка, 

2007, Гідрогеологія. 

Спеціаліст з 

гідрогеології 

№782 

Гідрологія з 

основами 

гідрогеології 

Сита  

Людмила  

Миколаївна 

викладач, 

голова 

циклової 

комісії 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2007, Гідрогеологія. 

Спеціаліст з 

гідрогеології 

спеціаліст вищої 

категорії 

Департаменті інженерних 

вишукувань ТОВ «Основа», 

2020р., дов. 16.12.2020 р 

№782 

 

Основи гідравліки 

та гідрології 

Сита  

Людмила  

Миколаївна 

завідувач 

лабораторії 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2007, Гідрогеологія. 

Спеціаліст з 

гідрогеології 

спеціаліст вищої 

категорії 

Департамент інженерних 

вишукувань ТОВ «Основа», 

2020р., дов. 16.12.2020р №782 

 

Геологорозвідуваль

на  справа 

Сита  

Людмила  

Миколаївна 

завідувач 

лабораторії 

Київський 

національний 

університеті мені 

Тараса Шевченка, 

2007, Гідрогеологія. 

Спеціаліст з 

гідрогеології 

спеціаліст вищої 

категорії 

Департамент інженерних 

вишукувань ТОВ «Основа», 

2020р., дов. 16.12.2020р №782 

 

Гідрогеологія Сита  

Людмила  

Миколаївна 

завідувач 

лабораторії 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2007, Гідрогеологія. 

Спеціаліст з 

гідрогеології 

спеціаліст вищої 

категорії 

Департамент інженерних 

вишукувань ТОВ «Основа», 

2020р., дов. 16.12.2020р №782 

 

Інженерна геологія Петелько 

Олексій 
 КДУ, 1970. 

Гідрогеологія і 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

Гідрологічна станція «Київ», 

дов. 28.,2.2019 р. №611/01 

 



Федорович інженерна геологія. 

Геолог-гідрогеолог 

викладач-методист 

Основи охорони 

праці 

Лузан  

Володимир 

Васильович 

викладач КДУ, 1978. 

Геофізичні методи 

пошуку і розвідки 

РКК.  

 Інженер геофізик 

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

ДГП «Укргеофізика», дов. 

15.02.2021р. №02/01 

 

Економіка та 

організація 

геологорозвідуваль

них робіт 

Найчук 

Людмила 

Ігорівна 

заступник 

директора 

з навчальної 

роботи, 

викладач 

Київський інститут 

”Слов’янський 

університет”, 2001. 

Облік і аудит. 

Бухгалтер-економіст 

спеціаліст 

вищої категорії 

ННЦ «Укоопосвіта», дов. 

13.03.2017 р. №106 

 

Економіка 

підприємства 

Найчук 

Людмила 

Ігорівна 

заступник 

директора 

з навчальної 

роботи, 

викладач 

Київський інститут 

”Слов’янський 

університет”, 2001. 

Облік і аудит. 

Бухгалтер-економіст 

спеціаліст 

вищої категорії 

ННЦ «Укоопосвіта», дов. 

13.03.2017 р. №106 

 

Економіка і 

ціноутворення в 

галузі туризму 

Найчук 

Людмила 

Ігорівна 

заступник 

директора 

з навчальної 

роботи, 

викладач 

Київський інститут 

”Слов’янський 

університет”, 2001. 

Облік і аудит. 

Бухгалтер-економіст 

спеціаліст 

вищої категорії 

ННЦ «Укоопосвіта», дов. 

13.03.2017 р. №106 

 

Бухгалтерський 

облік туристичну 

діяльності 

Найчук 

Людмила 

Ігорівна 

заступник 

директора 

з навчальної 

роботи, 

викладач 

Київський інститут 

”Слов’янський 

університет”, 2001. 

Облік і аудит. 

Бухгалтер-економіст 

спеціаліст 

вищої категорії 

ННЦ «Укоопосвіта», дов. 

13.03.2017 р. №106 

 

Економіка та 

організація 

геологорозвідувальн

их робіт 

Івасенко  

Наталія  

Михайлівна 

викладач, 

завідувач 

лабораторією 

Приватне акціонерне 

товариство «Вищий 

навчальний заклад 

«Міжрегіональна 

академія управління 

персоналом», 2015, 

спеціаліст вищої 

категорії 

Міжгалузевий інститут 

підвищення кваліфікації та 

перепідготовки спеціалістів 

ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет 

економіки і торгівлі», 

 



магістр з економіки та 

управління бізнесом 

Свідоцтво 

№ПК01597997/01896-19 від 

08,11,19 

Економіка 

мінеральної 

сировини 

Івасенко  

Наталія  

Михайлівна 

викладач, 

завідувач 

лабораторією 

Приватне акціонерне 

товариство «Вищий 

навчальний заклад 

«Міжрегіональна 

академія управління 

персоналом», 2015, 

магістр з економіки та 

управління бізнесом 

спеціаліст вищої 

категорії 

Міжгалузевий інститут 

підвищення кваліфікації та 

перепідготовки спеціалістів 

ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет 

економіки і торгівлі», 

Свідотство 

№ПК01597997/01896-19 від 

 

Маркетинг у 

туризмі 

Сутулова  

Леся  

Володимирівна 

викладач МАУП, 2011. 

Економіка 

праці та 

управління 

персоналом. 

Менеджер з 

управління 

персоналом, 

економіст 

спеціаліст І категорії ВНЗ 

Укоопспілки 

«Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі». Свід. 

ПК01597997/01895 від 

08.11.2019р. 

 

Рекламна діяльність 

у сфері туризму 

Сутулова  

Леся  

Володимирівна 

викладач МАУП, 2011. 

Економіка 

праці та управління 

персоналом. 

Менеджер з 

управління 

персоналом, 

економіст 

спеціаліст І категорії ВНЗ 

Укоопспілки 

«Полтавський 

університет 

економіки і 

торгівлі». Свід. 

ПК01597997/01895 від 

08.11.2019р. 

 

Менеджмент 

туризму 

Кондратьєва  

Галина  

Григорівна 

методист Приватне акціонерне 

товариство «Вищий 

навчальний заклад 

«Міжрегіональна 

академія управління 

персоналом», магістр 

спеціаліст 

вищої категорії 

МІПК "Полтавський 

університет економіки і 

торгівлі, свідоцтво № 

ПК01597997/01502-19, від 

01.03.2019 

 



з економіки і аудиту 

Геологорозвідуваль

на справа 

Рудь 

Світлана 

Олександрівна 

викладач Львівський ордена 

Леніна Державний 

університет ім. 

І.Франка, 1975.  

Геологія та розвідка 

родовищ корисних 

копалин. 

Інженер-геолог. 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра загальної геології та 

історичної геології ННІ 

«Інститут геології» 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка, дов. № 040-12-468, 

03.12.2018 

 

Геоморфологія  та  

четвертинна 

геологія 

Рудь 

Світлана 

Олександрівна 

викладач Львівський ордена 

Леніна Державний 

університет ім. 

І.Франка, 1975.  

Геологія та розвідка 

родовищ корисних 

копалин. 

Інженер-геолог. 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра загальної геології та 

історичної геології ННІ 

«Інститут геології» 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка, дов. № 040-12-468, 

03.12.2018 

 

Загальна геологія Рудь Світлана 

Олександрівна 

викладач Львівський ордена 

Леніна Державний 

університет імені 

І.Франка, 1975, 

Геологія та розвідка 

РКК, інженер-геолог 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра загальної геології та 

історичної геології ННІ 

«Інститут геології» 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка, дов. № 040-12-468, 

03.12.2018 

 

Інформатика  Соколовська  

Аліса  

Борисівна 

викладач КДУ імені Тараса 

Шевченка, 1973. 

Спеціальність -

Економічна 

кібернетика 

кандидат технічних 

наук,05.13.06 –

автоматизовані 

системи управління 

та прогресивні 

інформаційні 

технології, « 

Автоматизована 

інформаційна система 

забезпечення 

Кафедра Автоматизації 

та компютернно-інтегрованих 

технологій транспорту 

Державного Університету 

інфраструктури та 

технологій, 

дов.16.11.2020 № 062-27/62 

 



контролю 

екологічних 

водонебезпечних 

процесів», 

ДК № 015286, 

3липня 2002 р, Вища 

Атестаційна комісія 

України 

Національного 

технічного 

університету України 

«Київський 

політехнічний 

інститут» 

Геологія і корисні 

копалини України 

Фесечко  

Руслан  

Станіславович 

викладач І 

категорії 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2017, Геологія. 

Спеціаліст  

спеціаліст І 

категорії 

Кафедра геології і корисних 

копалин ННІ «Інститут 

геології», дов.7.03.2019, 049-

12-499 

 

Основи мінералогії, 

петрографії та 

петрофізики 

Фесечко  

Руслан  

Станіславович 

викладач І 

категорії 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2017, Геологія. 

Спеціаліст  

спеціаліст І 

категорії 

Кафедра геології і корисних 

копалин ННІ «Інститут 

геології», дов.7.03.2019, 049-

12-499 

 

Кристалографія та 

мінералогія 

Фесечко  

Руслан  

Станіславович 

викладач Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2017, Геологія. 

Спеціаліст 

Спеціаліст І категорії 

 

Кафедра геології і корисних 

копалин ННІ «Інститут 

геології», дов.7.03.2019, 049-

12-499 

 

Петрографія та 

літологія 

Фесечко  

Руслан  

викладач Київський 

національний 

спеціаліст І категорії 

 

Кафедра геології і корисних 

копалин ННІ «Інститут 

 



Станіславович університет імені 

Тараса Шевченка, 

2017, Геологія. 

Спеціаліст 

геології», дов.7.03.2019, 049-

12-499 

Пошук та розвідка 

родовищ корисних 

копалин 

Фесечко  

Руслан  

Станіславович 

викладач Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2017, Геологія. 

Спеціаліст І категорії 

 

Кафедра геології і корисних 

копалин ННІ «Інститут 

геології», дов.7.03.2019, 049-

12-499 

 

Дистанційні методи 

вивчення Землі 

Фесечко  

Руслан  

Станіславович 

викладач Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2017, Геологія. 

Спеціаліст І категорії 

 

Кафедра геології і корисних 

копалин ННІ «Інститут 

геології», дов.7.03.2019, 049-

12-499 

 

Методи досліджень 

мінеральної 

сировини 

Фесечко  

Руслан  

Станіславович 

викладач Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2017, Геологія. 

Спеціаліст І категорії 

 

Кафедра геології і корисних 

копалин ННІ «Інститут 

геології», дов.7.03.2019, 049-

12-499 

 

Основи екології Уманець 

Людмила 

Іванівна 

викладач, 

голова 

циклової 

комісії 

КДУ, 1995. 

Гідрогеологія  та 

інженерна геологія. 

Інженер-гідрогеолог 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра екології та зоології  

ННЦ„Інститут біології” 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка,, дов. 07.11.2019, 

№ 036/316 

 

Безпека 

життєдіяльності 

Міцней 

 Ірина  

Федорівна 

викладач Київський 

національний 

університет імені   

Тараса Шевченка, 

2008. Гідрогеологія. 

Спеціаліст з 

гідрогеології 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра екології та зоології 

ННЦ„Інститут біології та 

медицини ”Київського 

національного університету 

імені Тараса Шевченка, 

дов.10.1.2020., №036/218 

 

 

Основи Мальований викладач КДУ, 1986, Пошуки спеціаліст вищої категорії Інститут геофізики ім.  



стандартизації та 

метрології 

Сергій  

Іванович 

та розвідка 

геофізичними 

методами, Інженер 

С.І.Субботіна НАНУ, дов. 

26.10.2020 р. №204/05 

Структурна 

геологія та 

геокартування 

Москаленко  

Ольга  

Івіанівна 

викладач КДУ,1996. 

Геологічна зйомка та 

пошуки РКК. 

Інженер-геолог 

 

спеціаліст вищої категорії Кафедра загальної та 

історичної геології та 

мінералогії, геохімії та 

петррографії  ННІ 

„Інститут геології” 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка, дов 

31.10.2016,. №049-12-166.  

 

Палеонтологія та 

історична геологія 

Москаленко  

Ольга  

Іванівна 

викладач КНУ , 1996. 

Геологічна зйомка, 

пошуки та розвідка 

РКК. 

Геолог 

спеціаліст вищої категорії ННІ "Інститут геології" 

КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 30.12.2016 

р. №049/12-166 

 

Геологія України Москаленко 

 Ольга  

Іванівна 

викладач КНУ , 1996. 

Геологічна зйомка, 

пошуки та розвідка 

РКК. 

Геолог 

спеціаліст І категорії ННІ "Інститут геології" 

КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 30.12.2016 

р. №049/12-166 

 

Мінералогія,  

петрографія  та  

корисні копалини 

Москаленко 

Ольга 

Іванівна 

викладач Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

1996, Геологічна 

зйомка, пошуки і 

розвідка родовищ 

корисних копалин. 

Геолог 

спеціаліст вищої категорії Кафедра загальної та 

історичної геології, 

геохімії мінералогії та 

петрографії ННІ «Інститут 

геології» КНУ імені 

Тараса Шевченка, дов. 

13.12.2016 №049/12-66 

 

Загальний курс 

польової геофізики 

Тонконоженко  

Леся  

Юріївна 

викладач Київський 

національний 

університет імені   

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра геофізики 

ННІ„Інститут 

геології”Київського 

 



Тараса Шевченка, 

2006. 

Геофізика. 

Спеціаліст 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка, 

дов.31.10.2019., №049-12-

591 

Сейсморозвідка Тонконоженко  

Леся  

Юріївна 

викладач Київський 

національний 

університет імені   

Тараса Шевченка, 

2006. 

Геофізика. 

Спеціаліст 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра геофізики 

ННІ„Інститут 

геології”Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка, дов.31.10.2019. 

№049-12-591 

 

 

Комп’ютерна 

обробка 

геофізичної 

інформації 

Тонконоженко  

Леся  

Юріївна 

викладач Київський 

національний 

університет імені   

Тараса Шевченка, 

2006. 

Геофізика. 

Спеціаліст 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра геофізики 

ННІ„Інститут 

геології”Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка, дов.31.10.2019. 

№049-12-591 

 

 

Комплексування 

геофізичних 

методів 

Тонконоженко  

Леся  

Юріївна 

викладач Київський 

національний 

університет імені   

Тараса Шевченка, 

2006. 

Геофізика. 

Спеціаліст 

спеціаліст вищої 

категорії 

Кафедра геофізики 

ННІ„Інститут 

геології”Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка, дов.31.10.2019. 

№049-12-591 

 

Основи геофізики Тонконоженко  

Леся  

Юріївна 

викладач, 

голова 

циклової 

комісії 

Київський 

національний 

університет імені   

Тараса Шевченка, 

2006. 

Геофізика. 

спеціаліст 

вищої категорії 

КафедрагеофізикиННІ„Інс

титутгеології”Київськогон

аціональногоуніверситету

іменіТарасаШевченка, 

дов.31.10.2019.,№049-12-

591 

 



Спеціаліст  

Основи автоматики 

та комп’ютерної 

техніки 

Гонтарєв  

Юрій  

Федорович 

викладач КПІ, 1967. 

Інформаційно-

вимірювальна техніка 

кандидат технічних наук, 

05.13.05.  Элементы и 

устройства 

вычислительной техники 

и систем управления,  

 « Иследование 

параметров и разработка 

технических средств 

волоконно-оптических 

каналов для 

распределенных систем 

управления 

КД№ 007543 18.10.1989г. 

Высшая Аттестационная 

комиссия при Совете 

министров СССР 

Кафедра радіотехніки 

радіоелектронних сиситем 

факультету Радіофізики та 

компютерних систем  

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка, дов. 13.03.18, 

№ 052/02-18 

 

 

Гравірозвідка Рибчук  

Юлія  

Миколаївна 

викладач Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2014. 

Гідрогеологія. 

Спеціаліст-

гідрогеолог 

спеціаліст І категорії Кафедра геофізики 

ННІ„Інститут 

геології”Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка, 

дов.06.03.2018.,№049-12-

418 

 

Магніторозвідка Рибчук  

Юлія Миколаївна 

викладач Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2014. 

Гідрогеологія. 

Спеціаліст-

гідрогеолог 

спеціаліст І категорії Кафедра геофізики 

ННІ„Інститут 

геології”Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка, 

дов.06.03.2018.,№049-12-

418 

 

Електророзвідка Коваленко викладач КДУ,1978. спеціаліст Виробничий відділ ДП  



Олександр 

Вікторович 

Геофізичні методи 

пошуку і розвідки 

РКК.  

Геолог-геофізик 

вищої категорії Українська геологічна 

компанія», дов.26.10.2020,  

№ 2-631 

Ядерна геофізична 

розвідка 

Дубчак Євген 

Сергійович 

викладач, 

завідуючий  

відділенням 
КДУ, 1981. 

Геофізичні методи 

пошуку і розвідки 

РКК. 

Інженер-геофізик 

спеціаліст вищої категорії Кафедра геофізики 

ННІ„Інститут 

геології”Київського 

національного 

університету імені Тараса 

Шевченка, 

дов.18.12.2015.,№049-12-

177 

 

Геофізичні 

дослідження у 

свердловинах 

Пустиннік 

Павло 

Миколайович 

викладач КНУ імені Тараса 

Шевченка,  2015 

Геофізика. Спеціаліст  

геофізик. Геофізик. 

спеціаліст ІІ категорії 

 

КП «Кіровгеологія», дов. 

25.02.2020 р. №2/95 

 

Комп’ютерна 

обробка 

геофізичної 

інформації 

Яценко 

Валентина 

Василівна 

в.о.директора 

викладач 

КДУ, 1994. 

Геофізичні методи 

пошуку і розвідки 

РКК.  

Інженер-геофізик 

 

спеціаліст вищої 

категорії,  

викладач-методист 

Кафедра геофізики ННІ 

„Інститут геології” КНУ 

ім. Тараса Шевченка, 

дов.08.18.2019, №049-12-

592 

 

 Міжгалузевий інститут 

підвищення куваліфікації 

та перепідготовки 

спеціалістів ВНЗ УКООП 

спілки Полтавського 

університету економіки і 

торгівлі за програмою 

«Організація педагогічної 

та навчально-методичної 

роботи у закладах освіти» 

свід.№ ПК 

01597997/01994-19 від 

 



22.12.2019 

Геоморфологія та 

четвертинна 

геологія України 

Семко  

Юлія  

Олегівна 

викладач КНУ імені Тараса 

Шевченка,  2010, 

Геологія, економічна 

геологія, спеціаліст, 

кандидат геологічних 

наук, закінчила 

аспірантуру і 2014 

кандидат геологічних 

наук 

  

Оцінка геологічних 

пам’яток природи 

Семко  

Юлія  

Олегівна 

викладач КНУ імені Тараса 

Шевченка,  2010, 

Геологія, економічна 

геологія, спеціаліст, 

кандидат геологічних 

наук, закінчила 

аспірантуру і 2014 

кандидат геологічних 

наук 

  

Основи 

гідрогеології та 

інженерної геології 

Петелько 

Олексій 

Федорович 

викладач КДУ, 1970. 

Гідрогеологія і 

інженерна геологія. 

Геолог-гідрогеолог 

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

Гідрологічна станція 

«Київ», дов. 28.,2.2019 р. 

№611/01 

 

Інженерні споруди Петелько 

Олексій 

Федорович 

 КДУ, 1970. 

Гідрогеологія і 

інженерна геологія. 

Геолог-гідрогеолог 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

Гідрологічна станція 

«Київ», дов. 28.,2.2019 р. 

№611/01 

 

Гідрохімія Остроух 

Оксана 

Анатоліївна 

викладач, 

завідувач 

лабораторії 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2010, Гідрогеологія 

магістр гідрогеології 

спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист, 

кандидат геологічних 

наук,04.00.06. 

Гідрогеологія 

2016,Закономір-ності 

формування хімічного 

складу ґрунтових вод Чоп-

Мукачівського басейну, 

Відділ геоінформаційних 

систем та цифрового 

геокартування ДНВП 

«Картографія» 

 

Професійна етика Бабрика  викладач Київський спеціаліст ДУ «Державний інститут  



Світлана  

Петрівна 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 

2002, Психологія 

сімейної та молодіжної 

політики», свідоцтво 

№582029, 10.02.2018 

 

Організація 

екскурсійне послуг 

Семко 

Юлія 

Олегівна 

викладач КНУ імені Тараса 

Шевченка,  2010, 

Геологія, економічна 

геологія, спеціаліст, 

кандидат геологічних 

наук, закінчила 

аспірантуру і 2014 

кандидат геологічних 

наук 

  

Спортивний туризм Семко  

Юлія  

Олегівна 

викладач КНУ імені Тараса 

Шевченка,  2010, 

Геологія, економічна 

геологія, спеціаліст, 

кандидат геологічних 

наук, закінчила 

аспірантуру і 2014 

кандидат геологічних 

наук 

  

Особи, які працюють за сумісництвом 

Електротехніка Дорвард  

Вікторія-Дейдра 

Сергіївна 

викладач ДВНЗ «Донецький 

національний 

технічний 

університет». 2012р. 

Радіоелектронні 

пристрої, системи та 

комплекси. 

Спеціаліст з 

радіоелектронних 

пристроїв, систем та 

комплексів 

спеціаліст І категорії Кафедра прикладної 

фізики та вищої 

математики Київського 

національного 

університету технологій 

та дизайну, наказ № 211 

від 23.10.2020 р 

76 годин  (2.53 кредити) 

 

Електро 

радіовимірювання 

Дорвард  

Вікторія-Дейдра 

Сергіївна 

викладач ДВНЗ «Донецький 

національний 

технічний 

спеціаліст І категорії Кафедра прикладної 

фізики та вищої 

математики Київського 

 



університет». 2012р. 

Радіоелектронні 

пристрої, системи та 

комплекси. 

Спеціаліст з 

радіоелектронних 

пристроїв, систем та 

комплексів 

національного 

університету технологій 

та дизайну, наказ № 211 

від 23.10.2020 р 

76 годин  (2.53 кредити) 

Фізика Шатковська  

Галина  

Іванівна 

викладач КДУ  ім.Тараса 

Шевченка, 1980, 

«Оптичні прибори і 

спектрометрія»Фізик--

оптичні прилади та 

спектрометрія» 

 

викладач-методист,  

кандидат педагогічних 

наук,  

13.00.02- теорія і методика 

викладання фізики, 

«Науково-методичні 

засади інтеграції знань 

студентів з фізики і хімії у 

вищих навчальниєх 

закладах І-ІІ рівнів 

акредитації технічно- 

технологічного профілю» 

ДК № 043476, 8.11.2007р 

Національний 

педагогічний університет 

імені М. П. Драгоманова  

Асоціація «Європейський 

союз академічної 

мобільності і 

міжнародного 

співробітництва», 

м.Прага, сертифікат № 

0000830, 31.010.2018 р 

 

Туристичне 

краєзнавство 

Локутова  

Олена  

Анатоліївна 

викладач Українська ордена 

Трудового Червоного 

Прапора 

сільськогосподарська 

академія, у 1983р., 

кваліфікація 

зооінженер 

Кандидат наук   

Географія туризму Локутова  

Олена  

Анатоліївна 

викладач Українська ордена 

Трудового Червоного 

Прапора 

сільськогосподарська 

Кандидат наук   



 

академія, у 1983р., 

кваліфікація 

зооінженер 

Туристичне 

країнознавство 

Локутова  

Олена  

Анатоліївна 

викладач Українська ордена 

Трудового Червоного 

Прапора 

сільськогосподарська 

академія, у 1983р., 

кваліфікація 

зооінженер 

Кандидат наук   

Інформаційні 

системи і технології 

в туризмі 

Локутова  

Олена  

Анатоліївна 

викладач Українська ордена 

Трудового Червоного 

Прапора 

сільськогосподарська 

академія, у 1983р., 

кваліфікація 

зооінженер 

Кандидат наук   

Туризмознавство Локутова  

Олена Анатоліївна 

викладач Українська ордена 

Трудового Червоного 

Прапора 

сільськогосподарська 

академія, у 1983р., 

кваліфікація 

зооінженер 

Кандидат наук   

Правове 

регулювання 

туристичну 

діяльності 

Локутова  

Олена Анатоліївна 

викладач Українська ордена 

Трудового Червоного 

Прапора 

сільськогосподарська 

академія, у 1983р., 

кваліфікація 

зооінженер 

Кандидат наук   


