
 

 

Додаток 1 

до наказу Коледжу інформаційних систем і технологій  

ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана» 

_____________________2018 р. №_______ 

 

 

Додаток 5 

до наказу Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) 

від 21.09.2018 № 605-к 
 

ІНФОРМАЦІЯ  

про педагогічних працівників Коледжу інформаційних систем та технологій 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 
що атестуються у 2018-2019 навчальному році 

 

№ 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Посада, за якою 

атестується 

На що претендує 

П
ед

ст
а
ж

 

Відомості про 

освіту 

Результати останньої 

атестації 

Результати 

підвищення 

кваліфікації 

Категорія 

(на 

відповідність 

раніше 

присвоєній) 

Звання (на 

відповідність 

раніше 

присвоєно-

му) 

Р
ік

 

К
а

т
ег

о
р

ія
 

З
в

а
н

н
я

 Довідка або 

свідоцтво 

реєстраційний 

номер, дата 

видачі 

1. Биковець  

Олександр  

Сергійович 

викладач історії 

України та всес-

вітньої історії 

встановлення  

відповідності 

раніше прис-

воєній квалі-

фікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої катего-

рії» 

встановлення  

відповідності 

раніше прис-

воєному педа-

гогічному 

званню  «ви-

кладач-

методист» 

32 Повна вища, Київ-

ський державний 

педагогічний ін-

ститут ім. М. Горь-

кого,  спеціаль-

ність, «Історія, сус-

пільствознавство, 

методика виховної 

роботи», ква-

2014 встано-

влено 

відпові-

дність 

раніше 

присво-

єній 

кваліфі-

каційній 

встановлено 

відповід-

ність рані-

ше присво-

єному педа-

гогічному 

званню 

«викладач-

методист» 

Свідоцтво про підви-

щення кваліфікації  

12СПВ 026317, 

27 грудня 2013р. 



 

 

ліфікація «вчитель 

історії, 

суспільствознавст-

ва, методики вихо-

вної роботи»,  ди-

плом ЛВ №381525, 

виданий 27 червня 

1987 р. 

катего-

рії 

«спеціа-

ліст ви-

щої ка-

тегорії» 

2. Братусь  

Марина  

Антонівна 

завідувач навча-

льно-методич-

ним кабінетом 

встановлення 

відповідності 

займаній по-

саді 

- 15 Ровенський держа-

вний інститут ку-

льтури,  

29.06.1984 р.,  

(р/№ 920) 

спеціальність бі-

бліотекознавство 

та бібліографія, 

кваліфікація біб-

ліотекар-

бібліограф  

не атес-

тувалася 

- - Університет менедж-

менту освіти НАПНУ  

Свідоцтво № 12СПВ 

010219 

13.12..2013 

(р/№ 1263/495) 

 

Підвищення кваліфіка-

ції заплановано на ІІ 

півріччя 2018/2019 н.р. 

3. Вишнівська 

Людмила  

Жанівна 

викладач україн-

ської мови та 

літератури 

присвоєння 

кваліфікацій-

ної категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 

 2.5 Повна вища, На-

ціональний педа-

гогічний універ-

ситет імені М.П. 

Драгоманова, 

2015 р., спеціа-

льність - «Украї-

нська мова та лі-

тература», «ви-

кладач українсь-

кої мови та літе-

ратури; вчитель 

зарубіжної літе-

ратури, літерату-

рний редактор». 

не атес-

тувалася 

- - — 



 

 

4. Дуріхіна  

Олена  

Володимирівна 

 

викладач еконо-

мічних дисцип-

лін 

присвоєння 

кваліфікацій-

ної категорії 

«спеціаліст І 

категорії» 

 6  Повна вища, ДВНЗ 

“Київський націо-

нальний економіч-

ний університет 

імені Вадима Ге-

тьмана”, 

2010 рік, 

спеціальність – 

«Маркетинговий 

менеджмент» 

2015 присво-

єно ква-

ліфіка-

ційну 

катего-

рію 

«спеціа-

ліст ІІ 

катего-

рії» 

- 

 

Університет менедж-

менту освіти  

НАПН України,  

Свідоцтво про підви-

щення кваліфікації 12 

СПК 967680, видано 18 

травня 2013 р.     

5. Карлюченко 

Олена  

Григорівна 

викладач інфор-

маційних дисци-

плін 

встановлення 

відповідності 

раніше прис-

воєній квалі-

фікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої катего-

рії» 

встановлення 

відповідності 

раніше прис-

воєному педа-

гогічному 

званню «ви-

кладач-

методист» 

24 Повна вища, Київ-

ський державний 

університет ім. 

Т.Г.Шевченка, 

1986 р., факультет 

кібернетики; спе-

ціальність – «при-

кладна математи-

ка»; кваліфікація – 

«математик» 

2014 встано-

влено 

відпові-

дність 

раніше 

присво-

єній 

квалі-

фіка-

ційній 

катего-

рії «спе-

ціаліст 

вищої 

катего-

рії» 

встановлено 

відповід-

ність рані-

ше присво-

єному педа-

гогічному 

званню 

«викладач-

методист» 

У 2014 році підвищила 

кваліфікацію викладача 

програмування на ка-

федрі інтелектуальних 

систем НАУ. Витяг з 

протоколу № 6 засі-

дання кафедри від 

28.02.2014 р.  

6. Карлюченко 

Олена  

Григорівна 

заступник дире-

ктора з виховної 

роботи 

встановлення 

відповідності 

займаній по-

саді 

- 24 Повна вища, Київ-

ський державний 

університет ім. 

Т.Г.Шевченка, 

1986 р., факультет 

кібернетики; спе-

ціальність – «при-

кладна математи-

ка»; кваліфікація – 

«математик» 

2014 відпові-

дає зай-

маній 

посаді 

- Підвищення кваліфіка-

ції заплановано на ІІ 

півріччя 2018/2019 н.р. 



 

 

7. Кореліна  

Тетяна  

Михайлівна 

викладач інозем-

ної мови 

присвоєння 

кваліфікацій-

ної категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 

- 2 Повна вища, Ки-

ївський міський 

педагогічний уні-

верситет імені 

Б.Д.Грінченка, 

2009, «Педагогіч-

на освіта. Дошкі-

льне виховання», 

вихователь дітей 

дошкільного віку 

з правом навчан-

ня англійської 

мови.   

Київський універ-

ситет імені Бори-

са Грінченка, 

2010, «Педагогіч-

на освіта. Дошкі-

льне виховання», 

«викладач дошкі-

льної педагогіки і 

психології, вчи-

тель англійської 

мови у дошкіль-

них закладах».  

Національний пе-

дагогічний уні-

верситет імені М. 

П. Драгоманова, 

2012, «Мова і лі-

тература (англій-

ська)», «вчитель 

англійської мови» 

  

не атес-

тувалася 

- - - 



 

 

8. Кузьменко  

Тетяна  

Володимирівна 

викладач викла-

дач інформацій-

них дисциплін 

(«Технології 

(Вступ до спеці-

альності)») 

присвоєння 

кваліфікацій-

ної категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 

- 1,8 Повна вища, До-

нецький держав-

ний інститут шту-

чного інтелекту, 

спеціальність -  

«Економіка і підп-

риємництво», 2006 

р..  

Донецький держа-

вний інститут 

штучного інтелек-

ту, спеціальність -  

«Економічна кібе-

рнетика», 2007 р., 

диплом НК№ 

32849518 від 

30.06.2007 р. 

не атес-

тувалася 

- -  

9. Лесняк 

Володимир  

Олександрович 

заступник дире-

ктора з навчаль-

ної роботи 

встановлення 

відповідності 

займаній по-

саді 

- 16 Повна вища, ма-

гістр з фінансового 

менеджменту, 

ДВНЗ «Київський 

національний еко-

номічний універ-

ситет імені Вадима 

Гетьмана», 2002, 

спеціальність «Фі-

нанси» (КВ 

№21327640) 

Науковий ступінь 

(вчене звання): 

кандидат економі-

чних наук зі спеці-

альності «бухгал-

терський облік, 

аналіз та аудит (за 

видами економіч-

ної діяльності)», 

не атес-

тувався 

- - Університет менедж-

менту освіти НАПНУ,  

свідоцтво про підви-

щення кваліфікації СП 

35830447/2358-16, 

від 11.11. 2016 р. 



 

 

ДК № 024912 від 

31 жовтня 2014 

року . 

10. Макаруха  

Еліна  

Валеріївна 

 

викладач еконо-

мічних дисцип-

лін 

присвоєння 

кваліфікацій-

ної категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 

- 5  Повна вища, 

КНЕУ, диплом 

бакалавра з еконо-

міки, викладача 

економіки,  1992-

1996рр. 

КНЕУ,  диплом   

магістра, спеціаль-

ність – «Облік та 

аудит», програма 

«Облік та аудит в 

банках», 1996-

1997рр. 

не атес-

тувалася 

- - - 

11. Максименко 

Інна  

Павлівна 

 

викладач еконо-

мічних дисцип-

лін 

присвоєння 

кваліфікацій-

ної категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 

- 3,5 Повна вища, Наці-

ональний універ-

ситет харчових 

технологій, 2002 

рік,  спеціальність 

– «Технологія бро-

дильних вироб-

ництв і виноробст-

ва», кваліфікація - 

«спеціаліст з тех-

нології бродиль-

них виробництв і 

виноробства». 

Інститут після-

дипломної освіти 

та дорадництва 

Полтавської дер-

жавної аграрної 

академії,   2010 рік, 

спеціальність – 

не атес-

тувалася 

- - - 



 

 

«Облік і аудит», 

«спеціаліст з облі-

ку і аудиту». 

12. Мінько  

Вікторія  

Леонідівна 

викладач інозе-

мної мови 

присвоєння 

кваліфікацій-

ної категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 

- 3 Повна вища, 

НПУ імені М. П. 

Драгоманова, 

2013, спеціаль-

ність – «Мова та 

література», ква-

ліфікація – «ви-

кладач англійсь-

кої мови, вчитель 

української мови 

та зарубіжної лі-

тератури, перек-

ладач». 

не атес-

тувалася 

- - — 

13. Помазун 

Оксана  

Миколаїівна 

викладач інфор-

маційних дисци-

плін 

присвоєння 

кваліфікацій-

ної категорії 

«спеціаліст 

вищої катего-

рії» 

- 20 Повна вища, Київ-

ський національ-

ний економічний 

університет,1998 

Спеціальність: 

«Економічна кібе-

рнетика», 

кваліфікація: «ма-

гістр з інформа-

ційних систем»,  

КВ 10530277 від 

30.06.1998. 

Кандидат економі-

чних наук, диплом 

ДК 039 128 від 

13.12.2016 

не атес-

тувалася 

- - ДВНЗ "Київський наці-

ональний економічний 

університет імені Ва-

дима Гетьмана", Інсти-

тут підвищення квалі-

фікації. Програма "Су-

часні ІКТ у навчально-

му процесі економічно-

го університету",  сві-

доцтво 12СС 

02070884/035774-17 від 

10.05.2017 

Кандидат економічних 

наук,  

диплом ДК 039 128 від 

13.12.2016 



 

 

14. Сергєєва  

Анна  

Юріївна 

викладач приро-

дничих дисцип-

лін (географія, 

біологія, ОБЖ) 

Встановлення 

відповідності 

раніше прис-

воєній квалі-

фікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої каьте-

горії»  

присвоєння 

педагогічного 

звання «ви-

кладач-

методист» 

15  Повна вища, Укра-

їнський державний  

педагогічний уні-

верситет ім. М. П. 

Драгоманова, 

24.06.1994 р., 

(р/№ 133), 

Спеціальність – 

«Географія-

біологія», кваліфі-

кація – «вчитель 

географії та біоло-

гії» 

2015 Присво-

єно ква-

ліфіка-

ційну 

катего-

рію 

«спеціа-

ліст ви-

щої ка-

тегорії» 

 Національний педаго-

гічний університет 

ім. Драгоманова, 

кафедра соціальної та 

економічної географії, 

стажування 

25.11.13-17.01.14 

(протокол № 2 від 14. 

11.2013, 

Наказ № 578 від 

21.11.2013 р.) 

15. Цибенко  

Лариса  

Борисівна 

викладач україн-

ської мови та 

літератури 

встановлення  

відповідності 

раніше прис-

воєній квалі-

фікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої катего-

рії» 

встановлення  

відповідності 

раніше прис-

воєному педа-

гогічному 

званню  «ви-

кладач-

методист» 

32 Освіта повна ви-

ща (ОКР «ма-

гістр»): 
 

Київське міське 

педагогічне учи-

лище № 1 -1985 

р., спеціальність 

– «Викладання в 

початкових кла-

сах початкової 

школи», диплом 

ДТ № 681981, 

дата видачі – 5 

липня 1985 року; 

Київський дер-

жавний педагогі-

чний інститут ім. 

О.М.Горького, 

1992 р., спеціа-

льність – «Украї-

нська мова і лі-

2007 Встано-

влено 

відпові-

дність 

раніше 

присво-

єній 

кваліфі-

каційній 

катего-

рії 

«спеціа-

ліст ви-

щої ка-

тегорії» 

присвоєння 

педагогіч-

ного звання 

«викладач-

методист» 

Професійно-

орієнтований курс 

для учителів україн-

ської мови та літера-

тури, 

свідоцтво про підви-

щення кваліфікації  

15КУБГ102350, ви-

дано 14 жовтня 2015 

р. (реєстраційний 

номер – 992) Київсь-

ким університетом 

імені Бориса Грінче-

нка. 



 

 

тература», дип-

лом УВ № 

929778, дата ви-

дачі – 17 червня 

1992 року; 
 

Київський місь-

кий педагогічний  

університет імені 

Б.Д.Грінченка, 

2008 р., спеціа-

льність – 

«Управління на-

вчальним закла-

дом», диплом КВ 

№ 33208450, дата 

видачі – 15 люто-

го 2008 року. 
 

Київський уні-

верситет імені 

Бориса Грінчен-

ка, навчання в 

аспірантурі 

(2010-2014 рр.), 

спеціальність – 

«Соціальна філо-

софія, філософія 

історії» , наказ 

від 29.10.2014 № 

455 «Про відра-

хування з аспіра-

нтури» (у зв’язку 

із завершенням 

терміну навчан-

ня). 



 

 

16. Цибенко  

Лариса  

Борисівна 

методист вищої 

категорії 

встановлення 

відповідності 

займаній по-

саді 

- 32 Київський місь-

кий педагогічний  

університет імені 

Б.Д.Грінченка, 

2008 р., спеціа-

льність – 

«Управління на-

вчальним закла-

дом», диплом КВ 

№ 33208450, дата 

видачі – 15 люто-

го 2008 року. 

 

не атес-

тувалася 

- - Професійно-

орієнтований курс 

для керівників, мето-

дистів РНМЦ, 

свідоцтво про підви-

щення кваліфікації  

15КУБГ102350, ви-

дано 14 жовтня 2015 

р. (реєстраційний 

номер – 992) Київсь-

ким університетом 

імені Бориса Грін-

ченка. 

 

 

Директор КІСІТ КНЕУ      Н.Ю.Грицак 
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