
Якісний склад науково-педагогічних працівників для забезпечення освітнього процесу за освітніми програмами підвищення 

кваліфікації із спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями). 

 

Найменування 

освітнього 

(практичного) 

компонента, 

який 

закріплено за 

педагогічним, 

науково-

педагогічним, 

науковим та 

іншим 

працівником 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

педагогічного, 

науково-

педагогічного, 

наукового, 

іншого 

працівника 

Найменування 

посади (для 

осіб, що 

працюють за 

сумісництвом, - 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Освітня кваліфікація 

(найменування закладу, 

який закінчив 

педагогічний, науково-

педагогічний, науковий, 

інший працівник, рік 

закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Освітня кваліфікація (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) 

Професійна кваліфікація 

(відомості про 

практичний досвід 

професійної та/або 

управлінської роботи, що 

безпосередньо стосується 

змісту освітнього 

(практичного) 

компонента, із 

зазначенням посади та 

строку роботи на цій 

посаді) 

Освітня програма Українська мова та література підвищення кваліфікації із спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними 
спеціальностями)» за предметною спеціальністю (014.01 Середня освіта (Українська мова і література)) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Українська 

мова та 

література  

Кулакевич 

Людмила 

Миколаївна 

доцент Дніпропетровський 

державний університет 

(рік завершення – 1999), 

спеціальність 

«Українська мова і 

література»; 

кваліфікація – філолог, 

викладач української 

мови і літератури 

Доктор філологічних наук (2021); 

10.01.01 – українська література; 

«Жанрові стратегії української авантюрно-

пригодницької прози першої третини 

ХХ століття» 

ДД №011204 (рішення атестаційної комісії 

від 15 квітня 2021 року) 

Доцент по кафедрі українознавства 

(атестат 12 №022392 від 19.02.2009) 

 

Шифр наукової спеціальності 10.01.01 – 

українська література (Перелік 2011) 

відповідає спеціальності 035 Філологія 

(Перелік 2015) Наказ МОН України №1151 

від 06.11.2015. 

18 років – науково-

педагогічний стаж 

Українська 

мова та 

література 

Колісник Галина 

Миколаївна 

Викладач Дніпропетровський 

державний університет 

(рік завершення – 2000), 

спеціальність 

«Українська мова і 

література»; 

 20 років – науково-

педагогічний стаж 



 кваліфікація – філолог, 

викладач української 

мови і літератури 

Освітня програма Іноземна мова підвищення кваліфікації із спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» за 
предметною спеціальністю (014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська мова))) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Іноземна 

мова 

Савченко 

Олександр 

Вікторович 

Завідувач 

кафедри 

Іноземних мов 

1. Дніпропетровський 

національний 

університет, 2003 р.;  

спеціальність – «філолог, 

викладач англійської 

мови та літератури») 

2. Одержання 

сертифіката IELTS рівня 

C1 (Test Report Form 

Number 

18UA001358SAVO 020G 

12/07/2018 

Кандидат філологічних наук, 10.02.02 – 

російська мова, тема дисертації: 

«Російськомовний текст вулиці – 

структурно-функціональний аспект»; 

доцент кафедри іноземних мов (12 ДЦ № 

044060 від 29.09.2015 р.) 

18 років – науково-

педагогічний стаж 

Іноземна 

мова  

 

 

 

 

Олешкевич 

Ірина 

Павлівна 

Старший 

викладач 

кафедри 

іноземних мов 

1. Дніпропетровський 

державний університет, 

1980 р. (диплом з 

відзнакою);  

спеціальність – 

«Англійська мова та 

література», кваліфікація 

- «філолог, викладач, 

перекладач» 

- 

36- науково-

педагогічний стаж 

 

Освітня програма Історія підвищення кваліфікації із спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)»  
за предметною спеціальністю (014.03 Середня освіта (Історія)) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Історія  Ковальова 

Наталія 

Анатоліївна 

Професор  

кафедри 

філософії та 

українознавства 

Дніпропетровський 

державний університет, 

рік закінчення – 1995. 

Спеціальність – історія 

України; кваліфікація – 

історик, викладач історії 

 

 

 

Доктор історичних наук (2020 р.); 07.00.01 – 

історія України;  

тема дисертації: «Селянська революція в 

Наддніпрянській Україні (1902–1922 рр.)». 

Диплом ДД № 010010 від 24.09.2020, 

виданий Черкаським національним 

університетом імені Богдана 

Хмельницького. 

Доцент кафедри історії та українознавства 

(атестат 02ДЦ № 011330 від 16.02.2006, 

виданий ДВНЗ «Український державний 

22 роки – науково-

педагогічний стаж 



хіміко-технологічний університет»).  

Історія Борисов 

Владислав 

Леонідович 

Доцент 

кафедри 

філософії та 

українознавства 

Дніпропетровський 

державний університет, 

рік закінчення – 1986. 

Спеціальність – історія;  

кваліфікація – історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства 

Кандидат історичних наук (2003 р.); 

07.00.01 - Історія України;  

тема дисертації: 

«Становлення та розвиток загальноосвітньої 

школи в Україні 1920–1933 рр.». 

Диплом ДК 022291 від 11.02.2004, виданий 

ВАК України. 

Доцент кафедри історії та українознавства 

(атестат 12ДЦ 027870 від 14.04.2014, 

Атестаційна колегія МОН України)  

32 роки – науково-

педагогічний стаж 

Освітня програма Математика підвищення кваліфікації із спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» за 
предметною спеціальністю (014.04 Середня освіта (Математика)) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Математика Науменко 

Тетяна 

Станіславівна 

Старший 

викладач 

кафедри вищої 

математики 

Дніпропетровський 

державний університет 

2000 р, спеціальність 

„Математика”,  

Кваліфікація - 

математик, викладач 

- 20 років–науково-

педагогічний стаж 

Математика Поліщук Алла 

Вікторівна 

Доцент 

кафедри вищої 

математики 

Дніпропетровський 

національний 

університет імені 

О.Гончара,1981 р., 

спеціальність – 

механіка,( з 2015 р. 

прикладна математика) 

кваліфікація - механік 

 

кандидат технічних наук 

05.15.11–«Фізичні процеси гірничого 

виробництва», 

05.05.06–«Гірничі машини». 

Доцент кафедри вищої математики. 

Тема канд. дисертації: 

 «Обґрунтування та визначення параметрів 

генераторів імпульсів тиску для 

гідроциклічної обробки вугільних пластів» 

30 років – науково-

педагогічний стаж 

Математика Шапка Ірина 

Віталіївна 

 

Старший 

викладач 

кафедри вищої 

математики 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2006р. 

спеціальність -

математика та основи 

економіки, кваліфікація-

математик, викладач 

математики та основ 

економіки 

 2 роки – науково-

педагогічний стаж 

Освітня програма Біологія підвищення кваліфікації із спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» за 
предметною спеціальністю (014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Біологія Власенко Асистент Державний вищий Доктор філософії за спеціальністю 162 4 роки – науково-



Катерина 

Миколаївна 

кафедри 

біотехнології 

навчальний заклад 

«Український державний 

хіміко-технологічний 

університет», рік 

закінчення – 2009; 

спеціальність – 

«Промислова 

біотехнологія», 

кваліфікація – 

«біотехнолог, викладач 

вищого навчального 

закладу» 

 

Біотехнології та біоінженерія; тема 

дисертації – «Біотехнологічні засади 

підвищення інтенсивності аромату грибів 

роду Pleurotus у процесі їх твердофазного 

культивування". Диплом ДР № 000801 від 

31.12.2020 р. 

педагогічний стаж 

Біологія Кузнецова 

Ольга 

Віталіївна 

Доцент 

кафедри 

біотехнології 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1981, 

 спеціальність – 

«Зоологія та ботаніка»,  

кваліфікація – біолог, 

викладач біології та 

хімії 

Кандидат біологічних наук, 03.00.13 – 

Фізіологія людини та тварин, 1997 

«Динамика общей работоспособности 

студентов технического вуза 

Приднепровского индустриального 

региона в процессе обучения», 

Диплом  ДК  

№ 000577, від 21 травня 1998 р., ВАК 

України 

Доцент за каф. біотехнології та безпеки 

життєдіяльності, диплом ДЦ  

№ 006554  

Від 23.12.2002 р., МОН України 

32 роки - науково-

педагогічний стаж 

Біологія Сідашенко 

Ольга 

Ігорівна 

Доцент  

кафедри 

біотехнології 

Дніпропетровський 

національний 

університет імені 

Олеся Гончара. 2011 р. 

– спеціальність – 

мікробіологія та 

вірусологія, 

кваліфікація - 

мікробіолог та 

вірусолог, вчитель 

біології та хімії 

Кандидат біологічних наук , 03.00.17 

мікробіологія, 2015  «Біологічні 

закономірності формування біоплівки 

штамами Staphylococcus epidermidis» 

5 років – науково-

педагогічний стаж 

Освітня програма Хімія підвищення кваліфікації із спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» за 
предметною спеціальністю (014.06 Середня освіта (Хімія)) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 



Хімія Штеменко 

Олександр 

Васильович 

завідувач 

кафедри 

неорганічної 

хімії ДВНЗ 

УДХТУ 

Дніпропетровський 

державний університет, 

хімічний факультет 1976  

“Хімія”,  

хімік, викладач хімії 

доктор хімічних  

наук,  

02.00.01 – неорганічна хімія (102 Хімія). 

“Синтез і властивість біядерних та 

галогенокарбоксилатів ренію(III), диплом  

ДН № 003132, ВАК Украіни від 28.11.1996 

р. 

професор кафедри неорганічної хімії 

Шифр наукової спеціальності 02.00.01 – 

неорганічна хімія  (Перелік 2011) відповідає 

згідно таблиці відповідності спеціальності 

102 «Хімія» (згідно наказу МОНУ №1151 

професор кафедри неорганічної хімії 

(атестат ПР № 000546  від 10.07.2001 р.). 

43 роки – науково- 

педагогічний стаж 

Хімія Голіченко 

Олександр 

Анатолійович 

професор 

кафедри 

неорганічної 

хімії ДВНЗ 

УДХТУ 

Дніпропетровський 

державний університет, 

хімічний факультет, 1997 

рік, «Хімія», 

хімік, викладач хімії 

доктор хімічних наук, 

02.00.01 – неорганічна хімія (102 Хімія) 

«Синтез, будова та властивості кластерних 

сполук ренію(ІІІ) з біологічною 

активністю», диплом ДД №009468, МОН 

України від 16.12.2019 р. 

Шифр наукової спеціальності 02.00.01 – 

неорганічна хімія  (Перелік 2011) відповідає 

згідно таблиці відповідності спеціальності 

102 «Хімія» (згідно наказу МОНУ №1151 

доцент кафедри неорганічної хімії (атестат 

12ДЦ № 017359  від 21.06.2007 р.). МОН 

України. 

25 років – науково- 

педагогічний стаж 

Хімія Китова Діна 

Євгенівна 

Доцент  

кафедри 

неорганічної 

хімії 

ДВНЗ УДХТУ 

 

Дніпропетровський 

державний університет,  

2006 р, «Хімія», хімік, 

викладач хімії 

кандидат хімічних наук, 02.00.01 - 

неорганічна хімія (102 Хімія) 

«Взаємодія біядерних кластерів ренію(ІІІ) з 

фосфоліпідами та вищими карбоновими 

кислотами за формування мікрокапсул»,  

(диплом  ДК № 064664, рішенням президії 

ВАК Украіни від 22.12.2010 р.) 

Шифр наукової спеціальності 02.00.01 – 

неорганічна хімія  (Перелік 2011) відповідає 

згідно таблиці відповідності спеціальності 

102 «Хімія» (згідно наказу МОНУ №1151 

доцент кафедри неорганічної хімії, (атестат 

12ДЦ № 044600  від 15.12.2015 р.)., МОН 

України. 

13 років – науково- 

педагогічний стаж 

Освітня програма Фізика підвищення кваліфікації із спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» за 



предметною спеціальністю (014.08 Середня освіта (Фізика)) 
Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Фізика Нестеренко 

Олександр 

Іванович 

Професор 

кафедри 

енергетики 

Дніпропетровський 

державний університет, 

1971, Двигуни літальних 

апаратів, інженер-

механік 

доктор фізико-математичних наук, 01.04.07 

- фізика твердого тіла, «Кинетика 

реакционной диффузии в многофазных 

металлических системах с подвижными 

границами фаз», 

Диплом ФМ № 005234, виданий 02.02.1990 

ВАК СССР, професор по кафедрі фізики, 

Диплом професора ПР № 008447, виданий 

25.04.1991 ВАК СССР 

47 років - науково-

педагогічний стаж  

Фізика Татарко 

Лариса 

Гаврилівна 

Доцент каф. 

енергетики   

Дніпропетровський 

державний університет, 

1988, Гідроаеродинаміка, 

механік 

Кандидат технічних наук, 05.15.09 -  

Геотехнічна і гірнича механіка, 

«Обґрунтування параметрів процесу 

гідротранспортування мінеральної 

сировини по магістралях із сталевих і 

полімерних труб», диплом кандидата наук 

ДК 41159. виданий 28.02.2017р.  Вища 

атестаційна комісія України.  Інститут 

геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова 

НАН України, доцент кафедри фізики, 

атестат доцента АД № 003965, виданий 26 

лютого 2020 р. атестаційна колегія МОН 

29 років - науково-

педагогічний стаж  

Фізика Якубовська 

Зінаїда 

Миколаївна 

Доцент 

кафедри 

енергетики   

Харьківський державний 

університет ім. О.М. 

Горького, 1985, 

радіофізика та 

електроніка, радіофізик 

Кандидат технічних наук, 05.15.11 – фізичні 

процеси гірничого виробництва, 

«Обґрунтування параметрів нейтралізації 

технологічних розчинів та шахтних вод при 

підземному видобутку корисних копалин», 

Диплом кандидата наук ДК 42611, виданий 

11.10.2007 р. Вища атестаційна комісія 

України, доцент кафедри фізики, атестат 

доцента 12ДЦ № 30162, виданий 17.05.2012 

р. Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України 

26 років - науково-

педагогічний стаж  

Освітня програма Інформатика підвищення кваліфікації із спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» за 
предметною спеціальністю (014.09 Середня освіта (Інформатика)) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Інформатика Волкова 

Світлана 

Анатоліївна 

Завідувач 

кафедри 

програмного 

Дніпропетровський  

державний 

університет,1991, 

кандидат фізико-математичних наук, 

01.05.02 – математичне моделювання та 

обчислювальні методи.  

28 років – науково-
педагогічний стаж 



забезпечення  

інформаційно-

вимірювально

ї техніки, 

доцент 

математик-викладач Диплом ДК № 005539 від 12.01.2000 р. 

Тема:”Моделювання нелінійних систем 

з імпульсними впливами” 

 

Доцент по кафедрі обчислювальної  

техніки та  

прикладної математики  

02ДЦ 2313 від 21 жовтня 2004 

Міністерство освіти і науки. 

Інформатика Коротка 

Лариса 

Іванівна 

Доцент 

кафедри 

інформаційни

х систем 

Дніпропетровський 

державний 

університет, 1990 р.;  

спеціальність – 

прикладна математика; 

кваліфікація - 

математик 

Диплом ТВ № 873774. 

 

Кандидат технічних наук;  

01.05.02 - математичне моделювання та 

обчислювальні методи;  

тема: «Підвищення ефективності 

обчислювальних методів моделювання 

поведінки кородуючих конструкцій»; 

ДК 011605 від 25.01.2013; 

Доцент кафедри інформаційних систем 

12ДЦ №040488 

від 22.12.2014 

16 років – науково-

педагогічний стаж 

Освітня програма Фізична культура підвищення кваліфікації із спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними 
спеціальностями)» за предметною спеціальністю (014.11 Середня освіта (Фізична культура)) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 
Фізична 
культура 

Охромій 

Галина 

Василівна 
 

Професор  

кафедри 

фізичної 

культури, 

спорту та 

здоров’я  
 

Одеський медичний 

інститут ім. І.М. Пірогова 

(рік закінчення 1973;  

 

спеціальність – 

«Лікувальна справа», 

кваліфікація – «лікар») 
 

Кандидат медичних наук (1998 р.); 14.01.11. 

- «Кардіологія». Диплом  

ДК № 000831 від 25.08.1998 р. 

Доктор медичних наук 12.11.2008 р. 

(протокол №9-09/8), диплом ДД № 007072. 

зі спеціальності "соціальна медицина" 

14.02.03. 
Професор по кафедрі фізичної культури, 
спорту та здоров’я 

36 років – науково-

педагогічний стаж 
 

Фізична 
культура 

Івченко 
Оксана 

Миколаївна 

Доцент кафедри 
фізичної 
культури, 
спорту та 
здоров’я 

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури і 

спорту (рік закінчення 

2005; 

спеціальність – «Фізичне 

виховання»; 
кваліфікація – «викладач 

Кандидат наук; 

24.00.01 - олімпійський і професійний 

спорт; 

Тема дисертації: «Комплексний контроль 
підготовленості баскетболістів на етапі 
попередньої базової підготовки» Диплом ДК 
№052952 від 20.06.2019р. 

 

13 років – науково-
педагогічний стаж 



фізичного виховання і 
спорту») 

Доцент кафедри фізи чного виховання 

(2019рік);  

 

Освітня програма Екологія підвищення кваліфікації із спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» за 
предметною спеціальністю (014.15 Середня освіта (Природничі науки ) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Екологія 

 

 

 

Коваленко 
Ігор 

Леонідович 
 

Завідувач 

кафедри 

технології 

неорганічних 

речовин та 

екології 

Український державний 
хіміко-технологічний 
університет, 1996 р., 
Спеціальність - 

промислова екологія та 

охорона навколишнього 

середовища,  

Кваліфікація - інженер-

хімік-технолог 

 

Доктор технічних наук, 05.17.01- хімічна 

технологія неорганічних речовин;  

докторська дисертація за темою: «Фізико-

хімічні основи і технологія нітратних 

енергоконденсованих систем»,  

Диплом ДТ № 016165 

від 12.12.2017 Міністерство освіти і науки 

України, 

Професор по кафедрі неорганічної хімії 

Атестат ПР № 000599 

від 25.10.2018 Міністерство освіти і науки 

України 

21 рік - науково-

педагогічний стаж 

Екологія 

 

Груздєва 
Олена 

Володимирівн
а 

Доцент 

кафедри 

технології 

неорганічних 

речовин та 

екології 

Дніпропетровський 
державний університет, 
1999 р.,  
Спеціальність -хімія,  
Кваліфікація - магістр 
ДВНЗ «Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет» 
2021 р.,  
Спеціальність-екологія, 
Кваліфікація – магістр 

Кандидат хімічних наук, 02.00.05 – 

електрохімія, доцент за кафедрою 

технології неорганічних  речовин та 

екології; кандидатська дисертація за темою: 

“Електрохімічна система Pb(II) 

метансульфонат - PbO2” 

Диплом ДК №005003 

Від 17 лютого 2012 р. 

Міністерство освіти і науки України 

Атестат 12ДЦ 040487№ 

Від 22.12.2014 р. 

Міністерство освіти і науки України 

20 років - науково-

педагогічний стаж -  

Екологія 

 

Хлопицький 
Олексій 

Олександрови
ч 

Доцент 

кафедри 

технології 

неорганічних 

речовин та 

екології 

Український державний 

хіміко-технологічний 

університет, 2006 р.,  

хімічна технологія 

рідкісних та розсіяних 

елементів і матеріалів на 

їх основі; науковий 

співробітник, викладач 

ВНЗ, інженер-технолог  

 

ДВНЗ «Український 

державний хіміко-

Кандидат технічних наук,  

05.17.01 - технологія неорганічних речовин; 

кандидатська дисертація за темою: 

“Одержання цирконійвмісних сполук з 

циркону Малишевського родовища” 

Диплом КТ № 063612 від 10.11.2010 р. 

Вища атестаційна комісія України  

Атестат доцента 12Д № 04.07.2013 р. від 

035543 

Міністерство освіти і науки України 

13 років - науково-

педагогічний стаж -  



технологічний 

університет» 

2020 р.,  

Спеціальність - екологія, 

освітня кваліфікація – 

магістр 

Освітня програма Креслення підвищення кваліфікації із спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» за 
предметною спеціальністю (014.15 Середня освіта (Природничі науки) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Креслення Казіміров 

Ігор 

Павлович 

Доцент 

кафедри 

матеріалознавст

ва 

Дніпропетровський 

хіміко-технологічний 

інститут ім. Ф.Е. 

Дзержинського, 1982 р., 

Машини та технологія 

переробки пластмасс у 

вироби та деталі, 

інженер-механік 

Диплом спеціаліста МВ-

1132358 30.06.1982  

Дніпропетровський 

хіміко-технологічний 

інститут 05.05.02. 

Машини для 

виробництва 

будматеріалів та 

конструкцій Інженер-

механік 133 Галузеве 

машинобудування 

кандидад технічних наук, 

05.02.04 – 

Тертя та зношування в машинах, 

доцент кафедри ХМ. 

«Розрахунок та проектування підшипників 

ковзання для магістральних насосних 

агрегатів нафтопроводів» 

Диплом кандидата наук КД008537 

22.11.1989  

Ростовский на Дону институт 

сельгоспмашин  

Атестат доцента ДЦ АР 001097 

23.12.1994 р. Міністерство освіти доцент, 

кафедри машинобудування  

133 Галузеве машинобудування 

25 років – науково-

педагогічний стаж. 

Практичний досвід 

7 років - Виконавчий 

директор ООО ПК 

«Лідер», Дніпро 

 

 

Досвід викладання 

дисципліни «Нарисна 

геометрія, інженерна та 

компютерна графіка» 

більше 3-х років 

Креслення Лівак 

Оксана 

Вікторівна 

Асистент  

кафедри 

матеріалознавст

ва 

Національний гірничий 

університет України (рік 

закінчення 2002;  

спеціальність – 

«Збагачення корисних 

копалин», кваліфікація – 

«гірничого інженера з 

дослідницьким рівнем 

діяльності») 

 

18 років – науково-

педагогічний стаж 

Досвід викладання 

дисципліни «Нарисна 

геометрія, інженерна та 

компютерна графіка» 

більше 3-х років 

 

Освітня програма Основи безпеки життєдіяльності підвищення кваліфікації із спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними 
спеціальностями)» за предметною спеціальністю 014.15 Середня освіта (Природничі науки ) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Основи 

безпект 

Мітіна 

Наталія 

Завідувач 

кафедри охорони 

Український державний 

хіміко-технологічний 
Кандидат технічних наук, 03.00.20 –

Біотехнологія. 

24 роки – науково-

педагогічний стаж 



життєдіяльно

сті 

Борисівна праці та безпеки 

життєдіяльності 

університет,  рік 

закінчення 1994.; 

спеціальність - хімічна 

технологія органічних 

речовин, інженер -хімік-

технолог 

«Технологія одержання кормової рослинно-

вуглеводної білкової добавки методом 

вермікультивування» 

(ДК № 052328 від 

28.04.2009 р Вища атестаційна комісія 

України, рішенням вченої ради Одеської 

національної академії харчових технологій 

МОН України) 

Доцент кафедри біотехнології та безпеки 

життєдіяльності. 

(атестат доцента 12ДЦ № 26821 від 

20.01.2011р. Рішенням атестаційної колегії) 

 

Досвід викладання 

дисципліни «Безпека 

життєдіяльності» більше 

3-х років 

Основи 

безпект 

життєдіяльно

сті 

Гармаш 

Світлана 

Миколаївна 

Доцент 

кафедри 

охорони праці 

та безпеки 

життєдіяльност

і  

Дніпропетровський 

хіміко-технологічний 

інститут, рік закінчення 

1978 р., спеціальність -

технологія рекуперації 

вторинних матеріалів 

промисловості, інженер-

хімік-технолог 

 

Кандидат сільськогосподарських наук, 

03.00.16 – екологія, 

«Біоконверсія рослинних відходів 

агропромислового комплексу та 

агроекологічна оцінка застосування 

біодобрив у північному Степу України». 

(ДК №  

№ 044451 від 17.04.2008 р Вища атестаційна 

комісія України, рішенням вченої ради 

Дніпропетровського державного аграрного 

університету) 

Доцент кафедри біотехнології та безпеки 

життєдіяльності 

(атестат доцента 12ДЦ № 023502 від 

09.11.2010 р. Рішенням атестаційної колегії 

19 років – науково-

педагогічний стаж 

Досвід викладання 

дисципліни «Основи 

охорони праці» більше 

3-х років 

Основи 

безпект 

життєдіяльно

сті 

Герасименко 

Володимир 

Олексадрович 

Доцент 

кафедри 

охорони праці 

та безпеки 

життєдіяльност

і  

Дніпропетровський 

хіміко-технологічний 

інститут, рік закінчення 

1977, спеціальність - 

хімічна технологія 

пластичних мас, 

інженер–хімік– технолог  

 

Кандидат хімічних наук, 02.00.04 - Фізична 

хімія. 

 «Залежність газохроматографічного 

утримання від структури ароматичних 

сполук». 

(ДК № 65832 від 

26.01.2011 р Вища атестаційна комісія 

України, рішенням вченої ради Київський 

національний університет ім. Тараса 

Шевченка) 

Доцент кафедри біотехнології та безпеки 

життєдіяльності 

(атестат доцента 12ДЦ № 35539 від 

04.07.2013р. Рішенням атестаційної колегії 

31 – науково- 

педагогічний стаж 

Досвід викладання 

дисципліни «Безпека 

життєдіяльності» , 

«Основи охорони праці» 

більше 3-х років 

 


