
ВІДОМОСТІ 

про педагогічних працівників, які забезпечують освітній 

процес за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування 

на рівні фахової передвищої освіти 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, імя та по 

батькові педагогічного 

працівника 

Найменування 

посади (для осіб, 

що працюють за 

сумісництвом, 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, який 

закінчив педагогічний 

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-серія, номер, 

дата, ким виданий диплом), 

вчене звання, за якою 

кафедрою (спеціальністю) 

присвоєне (серія, номер, 

дата, ким виданий атестат) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації педагогічного 

працівника (найменування 

закладу, вид документа, 

тема, дата видачі, кількість 

навчальних кредитів 

(годин) 

Примітки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

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. 

03.12.2015 р. 

№046/307-27 

 

Культурологія, 

Економічна теорія,      

Основи 

правознавства, 

Соціологія.  

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 

 



Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

Підліпська  

Галина  

Богданівна 

викладач 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 

 

Основи 

філософських  

знань 

Забродська  

Анна  

Олександрівна 

викладач Національний технічний 

університет України 

"Київський 

політехнічний інститут, 

2013, Адміністративний 

менеджмент Менеджер з 

адміністративної 

діяльності 

спеціаліст першої 

категорії 

Кафедра філософії та 

методології науки 

Філософського 

факультету КНУ імені 

Тараса Шевченка, дов. 

17.12.2015 р. №041-

224/26 

 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Орєхова  

Світлана  

Микитівна 

викладач Київський державний 

педагогічний інститут 

іноземних мов у 1962 

році  за спеціальністю 

«Англійська та німецька 

мови» 

спеціаліст     вищої 

категорії 

Інститут філології 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка, 

сертифікат №056/125 

від 25.01.2021р. 

 

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. 

 

Інформатика Соколовська  Викладач, 

завідувач    

КДУ, 1973.Економічна 

кібернетика, Математик-

спеціаліст вищої 

категорії, кандидат 

Кафедра автоматизації 

та комп’ютерно-

 



Аліса  

Борисівна 

лабораторії економіст технічних наук інтегрованих 

технологій транспорту 

Державного 

університету 

інфраструктури та 

технологій, дов. 

16.11.2020р. №062-

27/62 

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» КНУ імені 

Тараса Шевченка, дов. 

10.11.2020 р. 

№036/281 

 

Фізика Горюнова  

Ольга  

Іванівна 

викладач Челябінський Державний 

університет,  1981. 

Фізика, фізик-викладач 

спеціаліст    вищої 

категорії 

Кафедра оптики 

фізичного факультету 

Київський 

національний 

університет імені 

Тараса Шевченка 

довідка від 

18.12.2019р. №226    

 

Вища математика Решетняк  

Оксана  

Валентинівна 

викладач КДУ імені Тараса 

Шевченка, 1986.Оптичні 

та оптико-електронні 

системи. Інженер-оптик-

дослідник. 

Ужгородський 

національний 

університет, 2002. 

Математика. Математик, 

спеціаліст      вищої           

категорії 

Факультетінформацій

нихтехнологійтаматем

атичнихдисциплінКиїв

ськогоуніверситетуіме

ніБорисаГрінченка, 

дов. № 4-н, 13.01.2017 

р. 

 



викладач. 

Хімія Даценко    

Галина  

Євгенівна 

викладач Ужгородський 

державний університет, 

1990, Хімія-органічна 

хімія. Хімік, викладач 

спеціаліст   вищої 

категорії 

Хімічний факультет 

КНУ імені Тараса 

Шевченка, дов.№18, 

01.07.2017 

 

Основи екології 

(Екологія) 

Сита  

Людмила  

Миколаївна 

викладач 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 

 

Основи автоматики 

та комп’ютерної 

техніки,       

Аналогова та 

цифрова 

схемотехніка, 

Комп’ютерна техніка 

в геофізичній 

апаратурі 

Гонтарев  

Юрій  

Федорович 

Викладач,      

завідувач    

лабораторії 

КПІ-1967 рік, 

«Інформаційно-

вимірювальна техніка», 

інженер-електрик. 

спеціаліст вищої 

категорії, кандидат 

технічних наук 

Кафедра радіотехніки 

радіофізичного 

факультету Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка, 

довідка від13.03.18р. 

№052/02-18 

 

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 

 

Основи 

стандартизації та 

метрології,            

Конструкційні       

електрорадіо 

матеріали та радіо 

елементи   

Мальований  

Сергій    

Іванович 

викладач КДУ, 1986, Пошуки та 

розвідка геофізичними 

методами, Інженер 

спеціаліст      вищої             

категорії 

Інститут геофізики ім. 

С.І.Субботіна НАНУ, 

дов. 26.10.2020 р. 

№204/05 

 



Комп’ютерні мережі Новак Сергій 

Олександрович 

викладач Київський національний 

університеті мені Тараса 

Шевченка 2016р. 

радіофізика і електроніка 

спеціаліст   

ТО та ремонт 

комп’ютерної 

техніки,                 

Адміністрування 

операційних систем 

Уманець     

Сергій  

Володимирович 

Викладач,        

завідувач           

лабораторії        

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 2002р. 

Геофізика 

спеціаліст першої 

категорії 

Казенне підприємство 

«Кіровгеологія», 

довідка №2/492 від 

23.11.2020р. 

 

Апаратура та 

обладнання 

геофізичних методів,               

ТО та ремонт 

геофізичної 

апаратури 

Фарафонов   

Віктор  

Васильович 

Викладач, 

голова 

циклової 

комісії 

КДУ, 1992р.   Геофізичні 

методи пошуку і 

розвідки родовищ 

корисних копалин 

геолог-геофізик 

спеціаліст      вищої             

категорії 

ПЗЕ-46 КП 

«Кіровгеологія» 

довідка від 23.11.20 

вих. №2/491 

 

Загальна геологія Москаленко  

Ольга 

Іванівна 

викладач Київськийнаціональнийу

ніверситетіменіТарасаШ

евченка1996р. 

«Геологічна зйомка, 

пошуки та розвідка РКК»  

спеціаліст вищої 

категорії 

Навчально-науковий 

інститут «Інститут 

геології» Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка, 

довідка від 

30.12.2016р. №049/12-

166. 

 

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 

 

Економіка та 

організація  

діяльності 

Найчук  

Людмила І 

заступник 

директора 

з навчальної 

Київський інститут 

”Слов’янський 

університет”, 2001. 

спеціаліст      вищої             

категорії 

ННЦ «Укоопосвіта», 

дов. 13.03.2017 р. 

 



підприємства горівна роботи, викладач Облік і аудит. Бухгалтер-

економіст 

№106 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Електротехніка, 

Радіоелектроніка,  

Електрорадіовимі-

рювальні  прилади   

та електрорадіови-

мірювання 

Дорвард  

Вікторія -  Дейдра  

Сергіївна 

викладач ДВНЗ «Донецький 

національний технічний 

університет». 2012р. 

Радіоелектронні 

пристрої, системи та 

комплекси. Спеціаліст з 

радіоелектронних 

пристроїв, систем та 

комплексів 

спеціаліст Кафедра прикладної 

фізики та вищої 

математики 

Київського 

національного 

університету 

технології та дизайну 

 

 


