
 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної 

середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти 

відповідного рівня 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за певним освітнім рівнем повної загальної 

середньої освіти 

Педагогічні працівники 
Необхідна 

кількість, осіб 

Фактична кількість, 

осіб 
Відсоток потреби 

Педагогічні працівники, усього 32 32 0% 

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту 32 32 0% 

працюють у закладі освіти за сумісництвом - -  

 

  



2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

Найменува 

ння 

навчально 

го 

предмету 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне найменування 

закладу, який закінчив (рік 

закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердже 

ння) 

Педаго 

гічний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення кваліфікації 

за фахом (найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, що має 

право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 

документа, дата видачі) 

При

міт 

ки 

 

 

Ватагіна 

Вероніка 

Василівна 

Директор Дніпропетровський 

державний університет 

02.07.1973 р. 

Ю №045920 

«Динаміка та міцність 

машин» 

Кваліфікація: механік 

Відповідає 

займаній посаді 

21.04.2016 

43 ДВНЗ «Національна 

металургійна академія 

України», 

«Управління  та 

адміністрування» 

Свідоцтво 

ПК№02070766/121-16 

30.12.2016р. 

 

 

 

 

 

Бєляєва 

Олена 

Олексіївна 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи 

 

 

Дніпропетровський 

державний університет, 

27.06.1984 р., 

ИВ-І №182725 

«Прикладна математика» 

Кваліфікація: математик 

Відповідає 

займаній посаді 

21.04.2016 

 

30 ДВНЗ «Національна 

металургійна академія 

України», 

«Управління  та 

адміністрування» 

Свідоцтво 

ПК№02070766/122-16 

30.12.2016р. 

 

Математика 

 

Викладач 

математики 

 

Відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню 

«викладач-

методист» 

«Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти», 

підвищення кваліфікації 

за фахом «Вчителі 

математики», свідоцтво 

СПК № ДН 

24983906/622-17 

10.02. 2017р. 



21.04.2018 

 

 

 

 

 

Дашко Вадим 

Васильович 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

 

Орджонікідзевське вище 

військове командне 

Краснознаменне училище 

ім. С.М. Кірова МВС СРСР 

07.07.1992 р. 

УВ № 581166 

«Командна тактична 

мотострілкових військ»; 

Національна академія 

оборони України 

24.06.2006 р. 

МО № 13627928 

«Військово-соціальне 

управління» 

Кваліфікація: магістр 

військово-соціального 

управління, офіцер 

військового управління 

оперативно-тактичного 

рівня 

Відповідає 

займаній посаді 

21.04.2017 

 

 

 

28 ДВНЗ «Національна 

металургійна академія 

України», 

«Управління  та 

адміністрування» 

Свідоцтво 

ПК№02070766/123-16 

30.12.2016р 

 

Захист 

Вітчизни 

Викладач 

захисту 

Вітчизни 

Відповідає 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

21.04.2016 

ДВНЗ «Національна 

металургійна академія 

України», кафедра 

цивільної оборони та 

захисту Вітчизни. 

стажування: 15.04.2016р 

Математика 

 

Трінчук 

Ольга 

Миколаївна 

Викладач 

математики 

 

Дніпропетровський 

державний університет, 

27.06.1984 р., 

ИВ –І №182871 

«Математика» 

Кваліфікація: математик, 

викладач 

Відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню 

«викладач-

методист» 

21.04.2017 

34 «Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти», 

підвищення кваліфікації 

за фахом «Вчителі 

математики», свідоцтво 

СПК № ДН 

24983906/619-17, 

10.02.2017р. 

 



Математика 

 

Мачелюк 

Наталія 

Вікторівна 

Викладач 

математики 

Дніпропетровський 

державний університет 

30.06.1999 р., 

НР №11910380 

«Математика» 

Кваліфікація: математик, 

викладач математики 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

21.04.2016 

18 «Дніпропетровський 

обласний  інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ДОР»,  навчальна 

дисципліна: «Вчителі  

математики, які 

додатково викладають 

інформатику». Свідоцтво 

СПК № 7482 від 

20.11.2015р. 

 

Математика Лікар Олена 

Миколаївна 

Викладач 

математики 

Донецький національний 

університет, 

05.06.2012 р., 

НК №42740071 

«Математика» 

Кваліфікація: магістр з 

математики, викладач 

математики та інформатики 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

другої 

категорії» 

01.04.2015 

5 ДВНЗ «Придніпровська 

державна академія 

будівництва та 

архітектури» навчальна 

дисципліна: 

«Математика» Програма 

стажування №08-02.01 

30.10.2015 р. 

 

Мистецтво Данильченко 

Людмила 

Миколаївна 

 

Викладач 

культурології 

Київський державний 

педагогічний інститут, 

28.01.1970 р. 

Ш №356800 

«Математика»; 

Кваліфікація: вчитель 

математики та звання 

вчителя середньої школи 

Кіровоградське музичне 

училище, 

23.06.1964 р. 

«Хормейстер»; 

Кваліфікація: диригент 

хору, викладач співів в 

школі 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

20.04.2018 

45 Дніпровський 

національний 

університет імені Олеся 

Гончара, 

кафедра 

«Образотворчого 

мистецтва і дизайну», 

стажування 

№98-400-67 

09.12.2017 р. 

 

 

Українська Данюк Викладач Дніпропетровський Відповідає 6 Черкаський  



мова, 

українська 

література 

Анна 

Олександ 

рівна 

української 

мови та 

літератури 

національний університет 

ім. О. Гончара, 

30.06.2011, 

НР №41231626, 

«Українська мова та 

література» 

Кваліфікація: філолог, 

вчитель української мови та 

літератури 

Кандидат філологічних 

наук 

30.06.2015, 

ДК № 030211 

кваліфікаційній

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

21.04.2017 

національний 

університет ім. Богдана 

Хмельницького, 

30.06.2015, 

ДК №030211 Захист 

дисертації за 

спеціальністю 

«Українська література» 

Українська 

література 

Максимович 

Людмила 

Олексіївна 

Викладач 

української 

мови та 

літератури 

Дніпропетровський 

державний університет, 

09.07.1996 р., 

ЛБ ВЕ №000637 

«Українська мова і 

література» 

Кваліфікація: філолог, 

вчитель української мови та 

літератури 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

21.04.2016 

22 Дніпропетровський 

національний 

університет ім. Олеся 

Гончара, кафедра 

української літератури, 

стажування, 27.02.2015р. 

 

Зарубіжна 

література 

 

Сень  

Людмила 

Адамівна 

Викладач 

зарубіжної 

літератури 

Дніпропетровський 

державний університет, 

09.07.1996 р., 

ЛП ВЕ №000610 

«Українська мова і 

література» 

Кваліфікація: філолог, 

вчитель української мови та 

літератури 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії»  

25.04.2014 

24 Дніпропетровський 

обласний  інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

навчальна дисципліна 

«Світова література», 

кваліфікаційне 

посвідчення №2694, 

07.03.2014 р. 

 

Громадянська 

освіта, 

суспільство 

знавство 

Ягоджієва 

Галина 

Нерсесівна 

Викладач 

суспільних 

дисциплін 

Дніпропетровський 

державний університет, 

22.06.1973 р., 

Ю №045042 

«Історія» 

Кваліфікація: історик, 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

29 Дніпропетровський 

національний 

університет залізничного 

транспорту. Кафедра: 

політології та соціології, 

навчальна дисципліна: 

 



викладач історії та 

суспільствознавства 

вищої 

категорії» 

25.04.2014 

«Соціологія, 

Політологія», 

стажування, 

15.04. 2015 р. 

Громадянська 

освіта 

Ворона 

Валентина 

Юріївна 

Викладач 

суспільних 

дисциплін 

Придніпровська державна 

академія будівництва та 

архітектури 

18.03.2011р., 

НР №40047803 

«Економіка підприємства» 

Кваліфікація: бакалавр з 

економіки підприємства; 

Придніпровська державна 

академія будівництва та 

архітектури 

30.03.2012 р., 

НР №42028705 

«Управління проектами» 

Кваліфікація: керівник 

проектів і програм 

Спеціаліст (11 

тарифний 

розряд) 

6 «Дніпровська академія 

неперервної освіти» 

Дніпропетровської 

обласної ради, 

підвищення кваліфікації 

за фахом «Вчителі 

географії та основ 

економіки», посвідчення 

СПК № ДН 

41682253/3075, 27.04. 

2018р. 

 

 

Громадянська 

освіта 

Лукашова 

Анжеліка 

Леонідівна 

Викладач 

правознавства 

Харківська Національна 

юридична академія ім. 

Ярослава Мудрого, 

10.02.1999 р., 

ХА №10685365 

«Правознавство» 

Кваліфікація: юрист 

Встановити 

відповідність 

раніше 

присвоєній  

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

першої 

категорії» 

30.03.2018 

18 Інститут післядипломної 

освіти 

Дніпропетровського 

державного аграрно-

економічного 

університету, курси 

підвищення кваліфікації 

з правознавства. 

Свідоцтво ПК № 

00493675/048299-17, 

02.11.2017 

 

Історія 

України, 

всесвітня 

історія 

Ракова 

Зоя 

Василівна 

Викладач 

історії 

Дніпропетровський 

державний університет, 

01.07.1993 р., 

ЦВ №676598 

«Історія» 

Кваліфікація:історик, 

Встановити 

відповідність 

раніше 

присвоєній   

кваліфікаційній 

категорії 

15 Дніпропетровський 

національний 

університет ім. О. 

Гончара, навчальна 

дисципліна «Всесвітня 

історія», 

 



викладач історії та 

суспільствознавства 

«спеціаліст 

першої 

категорії» 

31.03.2016 

програма стажування 

11.01.2016 р. 

Дніпропетровський 

національний 

університет ім. О. 

Гончара, навчальна 

дисципліна «Історія 

України», 

програма стажування 

04.03.2016р. 

Історія 

України, 

всесвітня 

історія. 

Якуненко 

Леся 

Миколаївна 

Викладач 

історії 

Дніпропетровський 

державний університет, 

30.06.1987 р., 

РВ 725377 

«Історія» 

Кваліфікація:історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії». 

Присвоїти 

педагогічне 

звання  

«викладач-

методист». 

21.04.2016 

30 ДВНЗ 

«Дніпропетровський 

національний 

університет імені О. 

Гончара», всесвітня 

історія, історія України, 

програма стажування: 

14.03.2016р. 

 

Англійська 

мова 

Кільчинська-

Давидова 

Олександра 

Євгеніївна 

Викладач 

англійської 

мови 

 

Дніпропетровський 

державний університет, 

01.06.1982 р., 

ИВ-І № 086879 

Англійська мова і 

література 

Кваліфікація: філолог, 

викладач 

Відповідає 

раніше 

присвоєній  

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

25.04.2017 

34 Національний гірничий 

університет, навчальна 

дисципліна: «Англійська 

мова», 

Стажування  №1/23-245 

06.06.2016 р. 

 

 

Англійська 

мова 

Кравець  

Світлана 

Савеліївна 

Викладач 

англійської 

мови 

 

Дніпропетровський 

державний університет, 

20.02.1992 р., 

УВ №812082 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

26 ДВНЗ «Український 

державний  хіміко-

технологічний 

університет» 

 



«Виробництво літальних 

апаратів» 

Кваліфікація: інженер-

механік, викладач 

широкого профілю. 

Дніпропетровський 

державний університет, 

23.06.2006 р., №757 

«Англійська мова, 

перекладач технічної 

літератури» 

Кваліфікація: перекладач 

науково-технічної 

літератури 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

24.04.2018 

Навчальна дисципліна 

«Англійська мова» 

Стажування 31.10.2017р. 

 

Англійська 

мова 

Побігай  Юлія 

Олександ 

рівна 

Викладач 

англійської 

мови 

 

Мелітопольський 

державний педагогічний 

університет, 29.06.2009 р. 

АР № 35715792 

« Педагогіка і методика 

середньої освіти. Мова та 

література (англійська)» 

Кваліфікація:вчитель 

англійської мови та 

зарубіжної літератури 

ВНЗ «Національний 

гірничий університет», 

30.06.2014 р. 

НР № 47511179 

«Педагогіка вищої школи» 

Кваліфікація: викладач 

університетів та вищих 

навчальних закладів 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

першої 

категорії» 

30.03.2018 

 

14 Національний технічний 

університет 

«Дніпровська 

політехніка», кафедра 

перекладу, навчальна 

дисципліна «Англійська 

мова», стажування 

26.11.2018р. 

 

Англійська 

мова 

Сюндюкова 

Оксана 

Андріївна 

Викладач 

англійської 

мови 

Дніпропетровський 

державний університет, 

30.06.2000 р., 

НР №13844856 

Встановити 

відповідність 

раніше 

присвоєній  

18 Стажування, 

Національний гірничий 

університет, навчальна 

дисципліна: «Англійська 

 



«Мова та 

література(російська)» 

Кваліфікація:філолог, 

викладач російської мови та 

літератури 

Дніпропетровський 

державний університет, 

26.05.1999р. 

№163 

«Англійська мова» 

Кваліфікація:викладач 

англійської мови 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

першої 

категорії» 

31.03.2017 

мова», 

06.07.2016 р. 

 

Біологія Лобозова  

Людмила 

Анатоліївна 

Викладач 

біології 

Московський державний 

університет 

ім.М.Ю.Ломоносова, 

30.06.1982 р. 

ЗВ №495922 

«Ґрунтознавство і 

агрохімія» 

Кваліфікація: почвовед 

Кандидат біологічних наук 

30.09.1987р. 

БЛ №018623 

Відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню 

«викладач-

методист» 

24.04.2015 

21 Дніпровська академія 

неперервної освіти за 

фахом «вчителі біології, 

екології», лютий 2019р. 

 

Фізика Репін 

Володимир 

Мефодійович 

Викладач 

фізики 

Дніпропетровський 

гірничий інститут 

08.06.1973 р. 

Э №049872 

«Автоматика і 

телемеханіка», 

інженер електрик 

Кваліфікація: інженер-

електрик 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

20.04.2018 

53 ДВНЗ «Національний 

гірничий університет», 

кафедра фізики. 

Програма стажування: 

16.09.2015р. 

 

 

Фізика Половинченко 

Людмила 

Сергіївна 

Викладач 

фізики 

 

Український державний 

хіміко-технологічний 

інститут 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

16 «Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

 



26.06.2001 р., 

НР №16259045 

«Теплоенергетика» 

Кваліфікація: магістр з 

енергетики 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

21.04.2017 

педагогічної освіти» 

підвищення кваліфікації 

за фахом «учителі 

фізики, астрономії та 

природознавства». 

Свідоцтво №ДН 

24983906, 02.12.2016 р. 

Географія, 

екологія 

Шаповалова  

Віолетта 

Валеріївна 

Викладач 

географії, 

екології 

Український державний 

хіміко-технологічний 

університет, 

25.07.1999 р., 

НР №11902954 

«Промислова екологія та 

охорона навколишнього 

середовища» 

Кваліфікація: магістр 

хімічної технології та 

інженерії 

Встановити 

відповідність 

раніше 

присвоєній  

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

другої 

категорії» 

01.04.2015 

15 Дніпропетровський 

обласний  інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

Дніпропетровської 

обласної ради, навчальна 

дисципліна: «географія», 

Свідоцтво підвищення 

кваліфікації СПК №1381 

28.11.2014 р. 

ДВНЗ «Український 

державний хіміко-

технологічний 

університет», кафедра 

хімічної технології 

високомолекулярних 

сполук, навчальна 

дисципліна: «Основи 

екології», стажування, 

15.10. 2014 р. 

 

Хімія Шепель 

Тетяна 

Василівна 

Викладач 

хімії 

 

Дніпропетровський 

державний університет, 

30.06.1998 р., 

ЛВ ВЕ №006997 

«Хімія» 

Кваліфікація: хімік, 

викладач 

Відповідає 

раніше 

присвоєній   

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

першої 

категорії» 

31.03.2016 

16 ДВНЗ «Придніпровська 

державна академія 

будівництва та 

архітектури», навчальна 

дисципліна: «Хімія» 

Програма стажування 

№03-02.01 

27.09.2015 р. 

 

Інформатика Григор’єва Викладач Дніпропетровський Відповідає 21 Дніпропетровський  



Наталія 

Григорівна 

комп’ютер 

них 

дисциплін 

державний університет 

01.06.1996 р., 

ЛБ ВЕ №001498 

«Динаміка та міцність» 

Кваліфікація: інженер-

механік-дослідник 

 

 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

21.04.2016 

обласний  інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

навчальна дисципліна 

«Інформатика», 

кваліфікаційне 

посвідчення №1281, 

24.04.2014 р. 

Інформатика Венгренюк 

Віта 

Віталіївна 

Викладач 

комп’ютер 

них 

дисциплін 

Український державний 

хіміко-технологічний 

університет, 

27.06.2003 р., 

НР №22389202 

«Економічна кібернетика» 

Кваліфікація: спеціаліст з 

економіки та 

підприємництва 

Встановити 

відповідність 

раніше 

присвоєній  

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

першої 

категорії 

31.03.2017 

11 Дніпропетровський 

обласний  інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

навчальна дисципліна 

«Інформатика», 

кваліфікаційне 

посвідчення №1279, 

24.04.2014 р 

 

Інформатика 

 

Комлева 

Любов 

Сергіївна 

Викладач 

комп’ютер 

них 

дисциплін 

Національний гірничий 

університет 

30.06.2009 р., 

НР №36959361 

«Комп’ютерний еколого-

економічний моніторинг» 

Кваліфікація: інженер 

комп’ютерних систем з 

дослідницьким рівнем 

діяльності, викладач 

вищого навчального 

закладу 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

першої 

категорії» 

30.03.2018 

8 Національний технічний 

університет 

«Дніпровська 

політехніка», кафедра 

програмного 

забезпечення 

комп’ютерних систем, 

навчальна дисципліна 

«Інформатика», 

стажування, 26.11.2018р. 

 

Фізична 

культура 

Рибальченко 

Сергій 

Миколайович 

Викладач 

фізвиховання 

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізкультури і спорту, 

23.06.1997 р. 

ЛН ВЕ №005822 

«Фізичне виховання» 

Кваліфікація: викладач 

Відповідає 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

21 Підвищення кваліфікації,  

кафедра «Фізичного 

виховання» в інституті 

післядипломної освіти 

Дніпропетровського 

державного  аграрно-

економічного 

 



фізичного виховання та 

спорту 

категорії» 

21.04.2017 

університету. ПК № 

00493675/048201-17 від 

23.02.2017 р. 

Фізична 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марач 

Віктор 

Миколайович 

Викладач 

фізвиховання 

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізкультури і спорту, 

30.06.1988 р. 

ПВ №684113 

«Фізична культура і спорт» 

Кваліфікація: 

Викладач-тренер по виду 

спорта 

Відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню 

«викладач-

методист» 

24.04.2015 

32 Дніпропетровський 

державний аграрно-

економічний 

університет, 

кафедра фізичного 

виховання, навчальна 

дисципліна: «фізичне 

виховання» 

програма стажування 

26.11.2014 р. 

 

 

Фізична 

культура 

Неживий 

Петро 

Михайлович 

 

Викладач 

фізвиховання 

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізкультури і спорту, 

22.06.1998р., 

ЛП НХ № 004105 

«фізичне виховання та 

спорт» 

Кваліфікація: Викладач 

фізичного виховання та 

спорту 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

другої 

категорії» 

31.03.2017 

6 Підвищення кваліфікації,  

кафедра «Фізичного 

виховання» в інституті 

післядипломної освіти 

Дніпропетровського 

державного  аграрно-

економічного 

університету. ПК № 

00493675/048202-17 від 

23.02.2017 р. 

 

Технології Шумілова 

Наталія 

Олексіївна 

 

Викладач 

спецдисциплін 

 

 

Дніпропетровський 

інженерно-будівельний 

інститут, 

09.12.1978 р., 

Г-ІІ №149552 

«Промислове і цивільне 

будівництво» 

Кваліфікація: інженер 

будівельник; 

Центральний міжвідомчий 

інститут підвищення 

Відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню 

«викладач-

41 Національна 

металургійна академія 

України, кафедра 

«Економіки та 

підприємництва» 

Стажування: 

26.12.2017р. 

 

 



кваліфікації керівних 

робітників і спеціалістів 

при МІБІ ім.Куйбишева, 

16.06.1989 р., 

№ 14105 

«Економіка, організація, 

управління будівництва» 

методист» 

21.04.2018 

Дослідження 

ринку товарів 

та послуг 

Сінодова 

Юлія 

Миколаївна 

Викладач 

спецдисциплін 

Дніпропетровський 

гірничій інститут, 

10.07.1991 р. 

ТВ №974911 

«Організація і нормування 

праці в машинобудуванні» 

інженер-економіст; 

Дніпропетровський 

інженерно-будівельний 

інститут, 

07.04.1994 р., 

КЛ №015434 

«Будівництво» 

Кваліфікація: інженер 

викладач будівельних 

дисциплін 

Відповідає 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню 

«викладач-

методист» 

20.04.2018 

27 Національна металургійна 

академія України, 

«Кафедра економіки, 

підприємництва та 

менеджменту» 

Стажування №594/24 

23.11.2017 р. 

 

 

Моніторинг 

статистичних 

данних 

Карч 

Олександра 

Леонідівна 

Викладач 

спецдисциплін 

Донецький національний 

технічний університет 

31.08.2005 р., 

НК №28100926 

«Менеджмент організацій» 

Кваліфікація: Менеджер-

економіст 

Відповідає 

займаній 

посаді. 

Встановити 

відповідність 

раніше 

присвоєній  

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

першої 

категорії» 

30.03.2018 

23 Дніпропетровський 

національний гірничий 

університет, кафедра 

маркетингу, навчальна 

дисципліна: 

«Статистика», 

стажування, 

08.12.2016р.; 

Національна 

металургійна академія, 

дисципліни «Економіка 

енергетики», «Основи 

економіки будівництва», 

стажування №674/21 

 



08.12.2017 

 

 


