
ВІДОМОСТІ  

про педагогічних працівників, які працюють у здобувача ліцензії (ліцензіата) за основним місцем роботи, мають освітню 

та/або професійну кваліфікацію, яка відповідає спеціальності _103 Науки про Землю___ 
(код та найменування спеціальності, що ліцензується) 

на рівні фахової передвищої освіти 
 

Прізвище, ім’я та  

по батькові 
педагогічного 

працівника 

Найменування 
посади 

Освітня кваліфікація 

(найменування закладу, 

який закінчив науково-
педагогічний, науковий 

працівник, рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація, згідно з 
документом про вищу 

освіту)* 

Освітня кваліфікація 

(категорія, педагогічне 

звання  
(в разі наявності 

науковий ступінь, шифр 

і найменування наукової 
спеціальності, тема 

дисертації (серія, номер, 

дата, ким виданий 

диплом), вчене звання, 
за якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, номер, 
дата, ким виданий 

атестат) 

Стаж науково-
педагогічної 

та/або 

педагогічної 

роботи 

Професійна 

кваліфікація 
(відомості про 

практичний досвід 

професійної та/або 
управлінської роботи 

із зазначенням посади 

та строку роботи на 

цій посаді) 

 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 
документа, тема, дата видачі, 

кількість навчальних  кредитів 

(годин) підвищення кваліфікації) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням) 

Дубчак  

Євген 

Сергійович 

викладач, 

завідуючий 

відділенням 

КДУ, 1981. 

Геофізичні методи 

пошуку і розвідки РКК. 

Інженер-геофізик 

спеціаліст вищої 

категорії 

42 роки 
 Кафедра геофізики ННІ 

„Інститут геології” Київського 

національного університету імені 
Тараса Шевченка, 

дов.18.12.2015.,№049-12-177 



Коваленко 
Олександр 

Вікторович 

викладач КДУ,1978. 

Геофізичні методи 

пошуку і розвідки РКК.  

Геолог-геофізик 

спеціаліст 

вищої категорії 

34 років  Виробничий відділ ДП 
Українська геологічна компанія», 

дов.26.10.2020, № 2-631 

Лузан 

Володимир 

Васильович 

викладач КДУ, 1978. Геофізичні 

методи пошуку і 

розвідки РКК.  

 Інженер геофізик 

Спеціаліст вищої 

категорії 

 43 роки  ДГП «Укргеофізика», дов. 

15.02.2021р. №02/01 

Пустиннік 
Павло 

Миколайович 

викладач КНУ імені Тараса 

Шевченка,  2015, 

Геофізика. Спеціаліст  

геофізик. Геофізик. 

спеціаліст ІІ категорії 

 

5 років  КП«Кіровгеологія», дов. 
25.02.2020 р. №2/95 

Тонконоженко 

Леся  

Юріївна 

викладач Київський національний 

університет іменіТараса 

Шевченка, 

2006.Геофізика.Спеціалі

ст 

спеціаліст вищої 

категорії 

14 . Кафедра геофізики ННІ„Інститут 

геології”Київського 
національного університету імені 

Тараса Шевченка, дов.31.10.2019 

Яценко 

Валентина 

Василівна 

в.о. директора, 

викладач 

КДУ, 1994. 

Геофізичні методи 

пошуку і розвідки РКК.  

Інженер-геофізик 

 

викладач-методист 26 
 КафедрагеофізикиННІ 

„Інститутгеології”КНУім. 
ТарасаШевченка 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 

Москаленко 

Ольга  

Іванівна 

викладач КНУ , 1996. 

Геологічна зйомка, 

пошуки та розвідка 

РКК. 

Геолог 

спеціаліст 

вищої категорії 

17 років  ННІ «Інститут геології» КНУ 
імені Тараса Шевченка, 

дов. 

Семко  

Юлія  

Олегівна 

викладач КНУ імені Тараса 

Шевченка,  2010, 

Геологія, економічна 

геологія, спеціаліст, 

кандидат геологічних 

наук, закінчила 

аспірантуру і 2014 

спеціаліст, кандидат 

геологічних наук 

4 років   

Фесечко 

Руслан 

Станіславович 

Викладач, 

завідувач 

лабораторією 

КНУ імені Тараса 

Шевченка,  2017 

Геологія. Спеціаліст  з 

геології. 

спеціаліст І категорії 4 роки технік геолог, 

березень 2012-

листопад 2012 

Кафедра геології і корисних 

копалин ННІ «Інститут геології», 

дов.7.03.2019, 049-12-499 

Гурська 

Марія 

Казимирівна 

викладач КНУ , 2010. 

Геологія. 

Спеціаліст геології 

спеціаліст вищої 

категорії 

12 років  Кафедра геології родовищ 

корисних копалин ННІ 

«Інститут геології» КНУ імені 

Тараса Шевченка, дов. 

31.10.2019 р. №049-12-589 

Міцней 

Ірина 

Федорівна 

викладач Київський 
геологорозвідувальний 

технікум, 1995, 

5.07080501 Прикладна 
екологія, технік-

технолог-еколог; 

спеціаліст вищої 

категорії 
13,5 р.  

Катедра екології та зоології 
ННЦ «Інститут біології та 

медицини» КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 10.11.2020 р. 
№036/281 



Київський 
національний 

університет імені 

Тараса Шевченка, 2008, 
Гідрогеологія. 

Спеціаліст з 

гідрогеології 

Остроух 

Оксана 

Анатоліївна 

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,Законо-мірності 
формування хімічного 

складу ґрунтових вод 

Чоп-Мукачівського 
басейну, Харківский 

НУ імені Каразіна ДК 

№040087 

3,5 р.  
Відділ геоінформаційних систем 

та цифрового геокартування 
ДНВП «Картографія», 2020р 

Петелько 

Олексій 

Федорович 

викладач КДУ, 1970. 

Гідрогеологія і 

інженерна геологія. 

Геолог-гідрогеолог 

спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-методист 

50 р. 
 

Гідрологічна станція «Київ», 

дов. 28.,2.2019 р. №611/01 

Сита 

Людмила 

Миколаївна 

Завідувач 

лабораторії 

Київський 

національний 

університет імені 
Тараса Шевченка, 2007, 

Гідрогеологія. 

Спеціаліст з 

гідрогеології 

спеціаліст вищої 

категорії 
13 р. 5 міс. 

 Департамент інженерних 

вишукувань ТОВ «Основа», 

2020р., дов. 16.12.2020р №782 

Уманець 

Людмила 

викладач  Київський університет 
ім. Тараса Шевченка, 

1995. Гідрогеологія та 

спеціаліст вищої 

категорії 
27 р. 

04.1986 - 05.1991р,  

Інститут 

ВНЗ Укоопспілки 

«Полтавський університет 



Іванівна інженерна геологія, 
Інженер-гідрогеолог 

«Київагропроект» 

(Укрколхозпроект 

до 30.05.86), 

інженер віддділу 

доріг та 

вишукувань 

голова циклової 

комісії екології з 

2012р 

еконо-міки і торгівлі» СВ. № 

ПК 0159799700637-18  

27.072018 №637 

Катедра екології та зоології 

ННЦ «Інститут біології та 

медицини» КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов. 17.11.2019 р. 

№036/316 

 


