
ВІДОМОСТІ  

про педагогічних працівників, які забезпечують освітній  

процес за спеціальністю _274 Автомобільний транспорт__  
                                                               (код та найменування спеціальності) 

на рівні фахової передвищої освіти 

Найменування 

навчальної 

дисципліни  

Прізвище, ім’я 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) 

присвоєно (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  

Культурологія Войновська 

Тетяна  

Миколаївна 

викладач Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний 

університет ім. 

Г.Сковороди, 2004, 

Педагогіка і методика 

середньої освіти. Історія. 

Національний технічний 

університет України 

"Київський політехнічний 

інститут, 2013, 

Адміністративний 

менеджмент Менеджер з 

адміністративної 

діяльності 

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. 

Національний технічний 

університет України 

"Київський політехнічний 

інститут, 2013, 

Адміністративний 

менеджмент Менеджер з 

адміністративної 

діяльності 

спеціаліст вищої категорії Кафедра етики, 

естетики та 

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. 

Національний технічний 

університет України 

"Київський політехнічний 

інститут, 2013, 

Адміністративний 

менеджмент Менеджер з 

адміністративної 

діяльності 

спеціаліст вищої категорії Кафедра етики, 

естетики та 

культурології 

Філософського 

факультету КНУ імені 

Тараса Шевченка,  

дов. 06.03.2018 р. 

№041-27/26 

 

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 

Соціологія 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 

 

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 

 

Основи 

філософських 

знань 

Забродська 

Анна 

Олександрівна 

викладач Національний технічний 

університет України 

"Київський політехнічний 

інститут, 2013, 

Адміністративнийменедж

мент Менеджерз 

адміністративної 

діяльності 

спеціаліст першої категорії Кафедра філософії та 

методології науки 

Філософського 

факультету КНУ імені 

Тараса Шевченка,  

дов. 17.12.2015 р. 

№041-224/26 

 

Основи 

психології та 

етики ділових 

відносин 

Бабарика 

Світлана 

Петрівна 

викладач Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, 2002, 

Психологія 

спеціаліст ДУ «Державний 

інститут сімейної та 

молодіжної політики», 

свідоцтво №582029, 

10.02.2018 

 

 



Іноземна мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

Головська 

Оксана 

Євгенівна 

викладач КДУ, 1982. 

Курси іноземних мов 

„Інтерлінгва”, 1998. 

Англійська мова. 

Викладач англійської 

мови 

спеціаліст вищої категорії Кафедра іноземних 

мов природничих 

факультетів  Інституту 

філології, КНУ імені 

Тараса Шевченка,  

дов. 07.03.2019 р.  

№044/25-26 

 

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. 

 

Юрченко 

Анатолій 

Миколайович 

викладач, 

керівник 

фізвиховання 

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. 

 

Фізика Шатковська 

Галина 

Іванівна 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист, 

доцент катедри 

фізики, 

Київський ордена Леніна 

державний університет 

ім. Т.Г.Шевченка, 1980, 

Оптичні прилади і 

спектроскопія, фізик-

оптичні прилади і 

спектроскопія 

Кандидат педагогічних наук 

13.00.02 Теорія та методика 

навчання (фізика) «Науково-

методичні засади інтеграції 

знань з фізики і хімії 

студентів вищих навчальних 

закладів I-II рівнів 

Асоціація 

«Європейський Союз 

Академічної 

мобільності і 

Міжнародного 

співробітництва» 

(Прага) за темою: 

 



ф-т біо-

технології та 

екологічного 

контролю 

НУХТ 

акредитації технічно-

технологічного профілю», 

ДК № 043476, НПУ імені 

М.П.Драгомановапрот.№6-

06/9 от 08.11.2007,  доцент 

кафедри фізики 

12ДЦ№044764 15.12.2015  

Проблеми та пер-

спективи сучасної 

європейської освіти: 

актуаль-ний 

європейський досвід», 

сертифікат №0000830 

від 31.10.2018 

Креслення Чоба 

Тетяна 

Петрівна 

викладач Київський політехнічний 

інститут, 1977. 

Теплофізика. Інженер 

теплофізик 

спеціаліст вищої категорії Кафедра теоретичної 

та прикладної 

механіки Механіко-

математичного 

факультету КНУ імені 

Тараса Шевченка, дов. 

11.12.2020 р. №907 

 

Технічна 

механіка 

Лісовенко 

Тетяна 

Федосіївна 

викладач Донецький політехнічний 

інститут, 1969. 

Технологія 

машинобудування, 

металорізальні верстати 

та інструменти.  Інженер-

механік 

Спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Кафедра теоретичної 

та прикладної 

механіки Механіко-

математичного 

факультету КНУ імені 

Тараса Шевченка, дов. 

11.12.2020 р. №908 

 

Вища 

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 

 



Екологія 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. 

16.12.2020р №782 

 

Інформатика Соколовська 

Аліса 

Борисівна 

завідувач 

лабораторії 

КДУ імені Тараса 

Шевченка, 1973. 

Спеціальність -

Економічна кібернетика 

спеціаліст вищої категорії, 

кандидат техн. наук 

05.13.06. Інформаційні 

технології 

Автоматизована 

інформаційна система 

забезпечення контролю 

екологічних 

водонебезпечних процесів, 

НТУУ «КПІ», 2002 

Катедра автоматизації 

та комп’ютерно-

інтегровані технології 

транспорту 

Державного 

університету  

Інфраструктури та 

технології, дов. від 

16.11.2020 №062-

27/62  

 

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 

підприємств 

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 

Гідрологічна станція 

«Київ», дов. 28.,2.2019 

р. №611/01 

 

Взаємозамінність, 

стандартизація та 

технічні 

вимірювання 

Лісовенко 

Тетяна 

Федосіївна 

викладач Донецький політехнічний 

інститут, 1969. 

Технологія 

машинобудування, 

металорізальні верстати 

та інструменти.  Інженер-

спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

Кафедра теоретичної 

та прикладної 

механіки Механіко-

математичного 

факультету КНУ імені 

Тараса Шевченка, дов. 

 



механік 11.12.2020 р. №908 

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 

 

Основи 

менеджменту та 

маркетингу 

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. 

 

Технологія 

конструкційних 

матеріалів 

Мальований 

Сергій 

Іванович 

викладач Київський державний 

університет 

ім.Т.Г.Шевченка, 1986, 

Пошуки та розвідка 

геофізичними методами, 

Інженер 

спеціаліст вищої категорії Інститут геофізики ім. 

С.І.Субботіна НАНУ, 

дов. 26.10.2020 р. 

№204/05 

 

Автомобілі Проценко 

Володимир 

Олександрович 

викладач, 

голова 

циклової 

комісії 

Київський автомобільно-

дорожний інститут, 1982. 

Автомобілі, автомобільне 

господарство. Інженер-

механік 

спеціаліст вищої категорії ПАТ АТП 13058, дов. 

04.12.2020 р. №1873 

 

Автомобільні 

двигуни 

Проценко 

Володимир 

Олександрович 

викладач, 

голова 

циклової 

Київський автомобільно-

дорожний інститут, 1982. 

Автомобілі, автомобільне 

спеціаліст вищої категорії ПАТ АТП 13058, дов. 

04.12.2020 р. №1873 

 



комісії господарство. Інженер-

механік 

Використання 

експлуатаційних 

матеріалів та 

економія 

паливно-

енергетичних 

ресурсів 

Міськевич 

Віктор 

Володимирович 

викладач Київський автомобільно-

дорожний інститут, 

1985.Організація 

дорожнього руху. Інженер 

дорожнього руху 

спеціаліст вищої категорії ПАТ АТП 13058,  

дов. 12.10.2015 р. 

№648 

 

Теорія та 

конструкція 

автомобілів 

Проценко 

Володимир 

Олександрович 

викладач, 

голова 

циклової 

комісії 

Київський автомобільно-

дорожний інститут, 1982. 

Автомобілі, автомобільне 

господарство. Інженер-

механік 

спеціаліст вищої категорії ПАТ АТП 13058,  

дов. 04.12.2020 р. 

№1873 

 

Електрообладна

ння автомобілів 

Проценко 

Володимир 

Олександрович 

викладач, 

голова 

циклової 

комісії 

Київський автомобільно-

дорожний інститут, 1982. 

Автомобілі, автомобільне 

господарство. Інженер-

механік 

спеціаліст вищої категорії ПАТ АТП 13058,  

дов. 04.12.2020 р. 

№1873 

 

Правила безпеки 

дорожнього руху 

Міськевич 

Віктор 

Володимирович 

викладач Київський автомобільно-

дорожній інститут, 

1985.Організація 

дорожнього руху. Інженер 

дорожнього руху 

спеціаліст вищої категорії ПАТ АТП 13058,  

дов. 12.10.2015 р. 

№648 

 

Основи 

безпечного 

Міськевич 

Віктор 

викладач Київський автомобільно-

дорожній інститут, 

спеціаліст вищої категорії ПАТ АТП 13058, дов.  



керування 

автомобілем 

Володимирович 1985.Організація 

дорожнього руху. Інженер 

дорожнього руху 

12.10.2015 р. №648 

Автомобільні 

перевезення 

Міськевич 

Віктор 

Володимирович 

викладач Київський автомобільно-

дорожній інститут, 

1985.Організація 

дорожнього руху. Інженер 

дорожнього руху 

спеціаліст вищої категорії ПАТ АТП 13058, дов. 

12.10.2015 р. №648 

 

Організація та 

планування 

підприємств 

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. 

 

Особливості 

будови та 

технічного 

обслуговування 

автомобілів 

іноземного 

виробництва 

Проценко 

Володимир 

Олександрович 

викладач, 

голова 

циклової 

комісії 

Київський автомобільно-

дорожній інститут, 1982. 

Автомобілі, автомобільне 

господарство. Інженер-

механік 

спеціаліст вищої категорії ПАТ АТП 13058, дов. 

04.12.2020 р. №1873 

 

Технічне 

обслуговування 

автомобілів 

підвищеної 

прохідності 

Міськевич 

Віктор 

Володимирович 

викладач Київський автомобільно-

дорожній інститут, 

1985.Організація 

дорожнього руху. Інженер 

дорожнього руху 

спеціаліст вищої категорії ПАТ АТП 13058, дов. 

12.10.2015 р. №648 

 



 
 

Геологорозвідув

альна апаратура і 

устаткування на 

автомобілях 

підвищеної 

прохідності 

Дубчак Євген 

Сергійович 

викладач, 

завідуючий  

відділенням 

КДУ ім. Т.Г.Шевченка, 

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 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Електротехніка 

та електроніка 

Дорвард 

Вікторія-Дейдра 

Сергіївна 

викладач ДВНЗ «Донецький 

національний технічний 

університет». 2012р. 

Радіоелектронні пристрої, 

системи та комплекси. 

Спеціаліст з радіо-

електронних пристроїв, 

систем та комплексів 

Спеціаліст І категорії Кафедра прикладної 

фізики та вищої 

математики 

Київського 

національного 

університету 

технології та дизайну 

 

Технічна 

експлуатація 

автомобілів 

Міщенко Сергій 

Дмитрович 

викладач Київський автомобільно-

дорожній інститут, 1982. 

Автомобілі, автомобільне 

господарство. Інженер-

механік 

спеціаліст   

Основи 

технології 

ремонту 

Міщенко Сергій 

Дмитрович 

викладач Київський автомобільно-

дорожній інститут, 1982. 

Автомобілі, автомобільне 

господарство. Інженер-

механік 

спеціаліст   


	ВІДОМОСТІ  про педагогічних працівників, які забезпечують освітній  процес за спеціальністю _274 Автомобільний транспорт__
	(код та найменування спеціальності)
	на рівні фахової передвищої освіти

