


2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 

Найменування 
навчальної 
дисципліни 

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, 

підтвердження) 

Педагогіч-
ний стаж 
(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування закладу 
або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

П
ри

мі
тк

и 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 
 Китач  

Олена  
Ігорівна 

Директор  Національна металургійна 
академія України, 2010 
Спеціальність 
«Теплоенергетика» 
Кваліфікація спеціаліста з 
теплоенергетики 

Спеціаліст вищої 
категорії, 2014 

13 р. Криворізький національний 
університет 
Кафедра металургійного 
обладнання. 
№ 2642807/2014, 2014 

 

 Соломяна Таміла 
Вікторівна 

Заступник 
директора з 
навчальної 
роботи 

Криворізький державний 
педагогічний інститут, 1989 
Спеціальність «Математика 
і фізика» 
Кваліфікація вчитель 
математики і фізики 

Спеціаліст вищої 
категорії, викладач 
методист, 2016 
 

29 р. Криворізький металургійний 
інститут ДВНЗ КНУ 
Кафедра: металургійного 
обладнання. 
2961612/15, 2015 

 

 Коренюк Наталя 
Миколаївна 

Заступник 
директора з 
виховної роботи 

Державна металургійна 
академія України, 1999 
Спеціальність 
«Металургійне обладнання» 
Кваліфікація інженер – 
механік 
Державний вищий 
навчальний заклад 
«Університет менеджменту 
освіти», 2012  
Спеціальність «Управління 
навчальним закладом» 
Кваліфікація керівник 
підприємства, установи та 
організації (у сфері освіти 
та виробничого навчання) 

Спеціаліст вищої 
категорії,  
викладач-методист, 
2018  
21.04.2017  
Відповідність 
посаді заступника 
директора  

   

19 р. НМетАУ (Дніпро) 
Кафедра  промислової 
теплоенергетики  
Наказ № 641-1-к   
НМетАУ підвищення на 
заступника директора, 2017   

 

 Тулович 
Людмила 
Володимирівна 

Методист І 
категорії 

ВНЗ Державний інститут  
підготовки та 
перепідготовки кадрів 

Спеціаліст І 
категорії, 2015 
 

19 р. Криворізький металургійний 
інститут  
Кафедра автоматизованого 

 



Найменування 
навчальної 
дисципліни 

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, 

підтвердження) 

Педагогіч-
ний стаж 
(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування закладу 
або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

П
ри

мі
тк

и 

промисловості, 2011 
Напрям: Автоматизація та 
комп’ютерно інтегровані  
технології 
Кваліфікація: бакалавра з 
автоматизації та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології  
Магістр. НМетАУ, 2018 
Спеціальність 
«Автоматизація та 
комп’ютерно інтегровані  
технології». 
Кваліфікація: магістра  з 
автоматизації та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології  

 
2016р. – присвоєно 
1 категорію 
(методиста) 

управління металургійними 
процесами та електропривод, 
2013 
№ 2502709/2013 

 Нікора 
Руслана 
Богданівна 

Соціальний 
педагог 

Чернівецький національний 
університет Юрія 
Федьковича, 2007р 
Спеціальність «Українська 
мова та література» 
Кваліфікація викладача 
української мови та 
літератури  

Спеціаліст  10 р.   

 Завізіон 
Катерина 
Євгенівна  

Практичний 
психолог  

Криворізький державний 
педагогічний університет, 
2006 
Спеціальність «Практична 
психологія» 
Кваліфікація «Практичний 
психолог та соціальний 
педагог у закладах освіти 
 

Спеціаліст 2 р.   



Найменування 
навчальної 
дисципліни 

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, 

підтвердження) 

Педагогіч-
ний стаж 
(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування закладу 
або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

П
ри

мі
тк

и 

 Бульба Людмила 
Володимирівна 

Завідувач 
гуртожитку  

Криворізький 
коксохімічний технікум 
НМетАУ, 2008р. 
Спеціальність  
«Коксохімічне 
виробництво» 
Кваліфікація техніка-
технолога»  

    

 Ратієва 
Валентина 
Вікторівна 

Вихователь  
гуртожитку 

Бакінське педагогічне 
училище ім. М.А.Сабіра, 
1981  
Спеціальність Викладач  
початкових класів  
Кваліфікація учитель 
початкових класів та ст.. 
піонервожатий  

 23 р.   

Українська мова 
та література 
Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням) 

Зіброва 
Тетяна 
Вікторівна 

Викладач  
філологічних 
дисциплін 

Дніпропетровський 
державний університет, 
1980 
Спеціальність «Українська 
мова та література» 
Кваліфікація філолога, 
викладача української мови  
та літератури 

Спеціаліст вищої 
категорії, викладач- 
методист, 2015 

38 р. ДВНЗ «Полтавський 
університет економіки і 
торгівлі», 2018 
ПК 01597997/00030-18, 2018 
 

 

Українська мова 
та література 
Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням) 

Проценко 
Валентина 
Іванівна 

Викладач  
філологічних 
дисциплін 

Сумський державний 
педагогічний інститут, 1992 
Спеціальність: «Українська 
мова та література» 
Кваліфікація вчитель 
української мови та 
літератури 

Спеціаліст вищої 
категорії,  
викладач-методист, 
2018 

27 р.  
ДВНЗ  КНУ Криворізький 
металургійний інститут  
Кафедра фундаментальних і 
соціально-гуманітарних 
дисциплін 

№ 2730611/2014, 2014 

 

Українська мова 
та література 

Корнієнко 
Світлана 

Викладач  
філологічних 

Криворізький педагогічний 
інститут, 1992 

Спеціаліст вищої 
категорії,  

26 р. ДВНЗ «Полтавський 
університет економіки і 

 



Найменування 
навчальної 
дисципліни 

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, 

підтвердження) 

Педагогіч-
ний стаж 
(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування закладу 
або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

П
ри

мі
тк

и 

Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням) 

Михайлівна дисциплін Спеціальність: «Українська 
мова та література» 
Кваліфікація: вчитель 
української мови і 
літератури 

викладач-методист, 
2016 

торгівлі» 
ПК 01597997/00028-18, 2018 

 

Українська мова 
та література 
Зарубіжна 
література 

Ястребкова Юлія 
В’ячеславівна 

Викладач  
філологічних 
дисциплін 

Криворізький державний 
педагогічний інститут, 1988 
Спеціальність «Російська  
мова та література» 
Кваліфікація вчитель 
російської  мови та 
літератури  
Криворізький державний 
педагогічний інститут, 1993 
Спеціальність «Українська 
мова та література» 
Кваліфікація вчитель 
української мови та 
літератури 

Спеціаліст вищої 
категорії, 
викладач-методист, 
2016 

 

28 р. ДВНЗ «Полтавський 
університет економіки і 
торгівлі»  
ПК 01597997/00027-18, 2018 

 

 

Іноземна мова Савкіна Наталья 
Григорівна 

Викладач  
філологічних  
дисциплін 

Дніпропетровський 
державний університет, 
1981 
Спеціальність «Французька 
мова та література» 
Кваліфікація філолога, 
викладача, перекладача 

Спеціаліст вищої 
категорії, 2014 
 

36 р. Криворізький національний 
університет 
Кафедра соціально-
гуманітарних дисциплін 
№ 2492709/2013, 2013 

 

Іноземна мова Комарова Любов 
Захарівна 

Викладач  
філологічних  
дисциплін 

Львівський державний 
університет, 1981 
Спеціальність: 
Романо-германські мови і 
література 
Кваліфікація: філолог, 
викладача німецької мови 

Спеціаліст вищої 
категорії, 2017 

41 р. Національна металургійна 
академія України, Кафедра: 
перекладу та іноземних мов 

№616-1-к, 2016 

 



Найменування 
навчальної 
дисципліни 

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, 

підтвердження) 

Педагогіч-
ний стаж 
(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування закладу 
або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

П
ри

мі
тк

и 

Всесвітня історія 
та історія України  

Зарецька   
Юлія  
Олексіївна 

Викладач  
суспільних  
дисциплін 

Криворізький державний 
педагогічний університет, 
2015 
Спеціальність «Педагогіка і 
методика середньої освіти. 
Історія» 
Кваліфікація вчитель історії 
і правознавства 

Спеціаліст І 
категорії, 2014 

16 р. Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації 
Комунальний вищий 
навчальний заклад « 
Дніпропетровський обласний 
інститут  післядипломної 
педагогічної освіти»,  
СПК № ДН 24983906/8480-16, 
2016 

 

Всесвітня історія 
та історія України  

Колесник 
Ірина 
Володимирівна 

Викладач  
суспільних  
дисциплін 

Криворізький державний 
педагогічний університет, 
2002 
Спеціальність «Історія і 
географія» 
Кваліфікація  вчителя 
історія і географія 

Спеціаліст вищої 
категорії, 
викладач-методист, 
2015 

17 р ДВНЗ Криворізький 
національний університет 
Криворізький металургійний 
інститут 
Кафедра: фундаментальних і 
соціально-гуманітарних 
дисциплін 
2840611/2014, 2014 

 

Економіка Столітня  
Юлія 
Анатоліївна 

Викладач  
економічних 
дисциплін 

Криворізький технічний 
університет, 2007 
Спеціальність «Економіка і 
підприємництва» 
Кваліфікація магістр з 
економіки підприємства 

Спеціаліст 
категорії, 2016 
 

11 р. Криворізький металургійний 
інститут ДВНЗ КНУ  
Кафедра економіки і 
підприємництва 

№ 2660573/2014, 2014 

 

Правознавство 
 

Зарецька   
Юлія  
Олексіївна 

Викладач  
суспільних  
дисциплін 

Криворізький державний 
педагогічний університет, 
2015 
Спеціальність «Педагогіка і 
методика середньої освіти. 
Історія» 
Кваліфікація вчитель історії 
і правознавства 

Спеціаліст І 
категорії, 2014 

16 р. Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації 
Комунальний вищий 
навчальний заклад « 
Дніпропетровський обласний 
інститут  післядипломної 
педагогічної освіти»,  
СПК № ДН 24983906/8480-16, 
2016 

 



Найменування 
навчальної 
дисципліни 

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, 

підтвердження) 

Педагогіч-
ний стаж 
(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування закладу 
або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

П
ри

мі
тк

и 

Математика 
Вища математика 
Основи вищої 
математики 

Соломяна Таміла 
Вікторівна 

Викладач  
фундаменталь-
них дисциплін 

Криворізький державний 
педагогічний інститут, 1989 
Спеціальність «Математика 
і фізика» 
Кваліфікація вчитель 
математики і фізики 

Спеціаліст вищої 
категорії, викладач- 
методист, 2016 
 

29 р. Криворізький металургійний 
інститут ДВНЗ КНУ 
Кафедра: металургійного 
обладнання. 
2961612/15, 2015 

 

Математика 
Вища математика 
Основи вищої 
математики 

Пугач  
Ольга Григорівна 

Викладач  
фундаменталь-
них дисциплін 

Криворізький державний 
педагогічний університет, 
2000 
Спеціальність: 
«Математика та основи 
інформатики» 
Кваліфікація вчителя 
математики та основ 
інформатики 

Спеціаліст вищої 
категорії, 2014 
 

18 р. Криворізький металургійний 
інститут ДВНЗ КНУ 
Кафедра: металургійного 
обладнання 
2941612/15, 2015 

 

Математика 
Вища математика 
Основи вищої 
математики 

Єфімова 
Олена 
В’ячеславівна 

Викладач  
фундаменталь-
них дисциплін 

Криворізький державний  
педагогічний університет, 
2003  
Спеціальність  «Педагогіка і 
методика середньої освіти. 
Математика та основи 
інформатики»  
Кваліфікація вчитель 
математики та основ 
інформатики 

Спеціаліст І 
категорії, 2016 

15 р.  Криворізький металургійний 
інститут ДВНЗ КНУ 
Кафедра: металургійного 
обладнання 
Свідоцтво № 2901612/15, 2015 

 

Фізика та 
астрономія 

Клочек 
Наталья 
Дмитрівна 

Викладач  
фундаменталь-
них дисциплін 

Миколаївський державний 
педагогічний інститут, 1992 
Спеціальність: 
«Математика та фізика 
Кваліфікація: Вчитель 
математики та фізики» 

Спеціаліст вищої 
категорії, 
викладач-методист, 
2014  

27 р. 
 

Криворізький національний 
університет 
Кафедра фундаментальних та 
соціально-гуманітарних 
дисциплін  
№ 247.27.09/2013, 2013 

 

Фізика та 
астрономія 

Пилипчак  
Наталія 

Викладач  
фундаменталь-

Криворізький державний 
педагогічний університет, 

Спеціаліст І 
категорії, 2016 

14 р. Криворізький металургійний 
інститут ДВНЗ КНУ 

 



Найменування 
навчальної 
дисципліни 

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, 

підтвердження) 

Педагогіч-
ний стаж 
(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування закладу 
або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

П
ри

мі
тк

и 

Олександрівна них   дисциплін 2004 
Спеціальність «Педагогіка і 
методика середньої освіти. 
Фізика та основи 
інформатики» 
Кваліфікація  вчитель 
фізики, основ інформатики, 
астрономії і безпеки 
життєдіяльності 

Кафедра: металургійного 
обладнання 
2931612/15, 2015 

Біологія і екологія Гагаріна  
Леся Миколаївна 

Викладач  
хімічних    
дисциплін 

Криворізький державний 
педагогічний університет, 
2003 
Спеціальність : «Педагогіка 
і методика середньої освіти. 
Хімія і біологія» 
Кваліфікація вчитель хімії, 
біології, основ екології і 
безпеки життєдіяльності 
Державний інститут 
підготовки та 
перепідготовки кадрів 
промисловості, 2007 
Спеціальність «Металургія» 
Кваліфікація  спеціаліст 
металургії 

Спеціаліст І 
категорії, 2014 

15 р. ДВНЗ «Криворізький 
національний університет», 
Довідка №187/2018 
 

 

 

Хімія Гагаріна  
Леся Миколаївна 

Викладач  
хімічних    

дисциплін 

Криворізький державний 
педагогічний університет, 
2003 
Спеціальність : «Педагогіка 
і методика середньої освіти. 
Хімія і біологія» 
Кваліфікація вчитель хімії, 
біології, основ екології і 
безпеки життєдіяльності 

Спеціаліст І 
категорії, 2014 

15 р. ДВНЗ «Криворізький 
національний університет», 
Довідка №187/2018 

 

 



Найменування 
навчальної 
дисципліни 

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, 

підтвердження) 

Педагогіч-
ний стаж 
(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування закладу 
або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

П
ри

мі
тк

и 

Державний інститут 
підготовки та 
перепідготовки кадрів 
промисловості, 2007 
Спеціальність «Металургія» 
Кваліфікація  спеціаліст 
металургії 

Географія Колесник 
Ірина 
Володимирівна 

Викладач  
суспільних  
дисциплін 

Криворізький державний 
педагогічний університет, 
2002  
Спеціальність «Історія і 
географія» 
Кваліфікація  вчителя 
історія і географія 

Спеціаліст вищої 
категорії, 
викладач-
методист2015 
 

17 р ДВНЗ 
Криворізький національний 
університет 
Криворізький металургійний 
інститут 
Кафедра: фундаментальних і 
соціально-гуманітарних 
дисциплін 
Свідоцтво 2840611/2014 

 

Інформатика Криволевич 
Ірина  
Анатоліївна 

Викладач  
фундаменталь-
них   дисциплін 

Криворізький державний 
педагогічний університет, 
2001 
Спеціальність «Фізика та 
основи інформатики» 
Кваліфікація вчителя фізики 
та основ інформатики 

Спеціаліст вищої 
категорії, 2016 
 

17 р. Криворізький металургійний 
інститут ДВНЗ КНУ 
Кафедра: металургійного 
обладнання 
2911612/15, 2015 

 

Інформатика Пилипчак  
Наталія 
Олександрівна 

Викладач  
фундаменталь-
них   дисциплін 

Криворізький державний 
педагогічний університет, 
2004 
Спеціальність «Педагогіка і 
методика середньої освіти. 
Фізика та основи 
інформатики» 
Кваліфікація  вчитель 
фізики, основ інформатики, 
астрономії і безпеки 
життєдіяльності 

Спеціаліст І 
категорії, 2016 

14 р. Криворізький металургійний 
інститут ДВНЗ КНУ 
Кафедра: металургійного 
обладнання 
2931612/15, 2015 

 



Найменування 
навчальної 
дисципліни 

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, 

підтвердження) 

Педагогіч-
ний стаж 
(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування закладу 
або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

П
ри

мі
тк

и 

Інформатика Єфімова 
Олена 
В’ячеславівна 

Викладач  
фундаменталь-
них дисциплін 

Криворізький державний  
педагогічний університет, 
2003  
Спеціальність  «Педагогіка і 
методика середньої освіти. 
Математика та основи 
інформатики»  
Кваліфікація вчитель 
математики та основ 
інформатики 

Спеціаліст І 
категорії, 2016 

15 р.  Криворізький металургійний 
інститут ДВНЗ КНУ 
Кафедра: металургійного 
обладнання 
Свідоцтво № 2901612/15, 2015 

 

Фізична культура Семенець 
Микола Іванович 

Викладач  
фізичного 
виховання 

Дніпропетровський 
державний інститут 
фізичної культури, 1990 
Спеціальність «Фізична 
культура і спорт» 
Кваліфікація викладач-
організатор фізично - 
оздоровчої роботи і туризму 

Спеціаліст вищої 
категорії, викладач-
методист, 2015 
 

26 р. Посвідчення № 61160 
«Відмінник освіти України», 
2014 
Головне управління освіти і 
науки Дніпропетровської 
обласної державної 
адміністрації . 
Дніпропетровський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти  

Посвідчення № 8873, 2014 

 

Фізична культура  Бублєй  
Євген 
Миколайович 

Викладач 
фізичного 
виховання  

Дніпропетровський 
державний інститут 
фізичної культури і спорту, 
2003 
Спеціальність: «Фізичне 
виховання» 
Кваліфікація: викладача 
фізичного виховання і 
спорту 

Спеціаліст вищої 
категорії, 2014 
 

15 р. НМетАУ 
Кафедра фізичного виховання 
і спорту 
Довідка про підсумки 
підвищення кваліфікації 
(стажування)№ 616/2, 2016 

 

 

Фізична культура Дубовка 
Ігор  
Алімович 

Викладач  
фізичного 
виховання 

Харківський державний 
інститут фізичної культури, 
1997 
Спеціальність: «Фізичне 

Спеціаліст вищої 
категорії, 2016 

30 р. Головне управління освіти і 
науки Дніпропетровської 
обласної державної 
адміністрації . 

 



Найменування 
навчальної 
дисципліни 

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, 

підтвердження) 

Педагогіч-
ний стаж 
(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування закладу 
або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

П
ри

мі
тк

и 

виховання» 
Кваліфікація: спеціаліста 
викладача фізичного 
виховання і спорту 

Дніпропетровський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти  
Посвідчення № 8873, 2014 

Захист Вітчизни Кузьменко 
Георгій 
Юрійович 

Фахівець з питань 
Цивільного 
Захисту 
 
 

Криворізький 
гірничорудний інститут, 
1982 
Спеціальність «Технологія 
та комплексна механізація 
підземної розробки 
родовищ корисних 
копалин» 
Кваліфікація гірничого 
інженера  

Спеціаліст ІІ 
категорії, 2018  
 

2 р. Дніпропетровський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти 
Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації 
СПК № ДН 24983906/894, 
2017  

 

Технологія Столітня  
Юлія 
Анатоліївна 

Викладач  
економічних 
дисциплін 

Криворізький технічний 
університет, 2007 
Спеціальність «Економіка і 
підприємництва» 
Кваліфікація магістр з 
економіки підприємства 

Спеціаліст 
категорії, 2016 
 

11 р. Криворізький металургійний 
інститут ДВНЗ КНУ  
Кафедра економіки і 
підприємництва 

№ 2660573/2014, 2014 

 

Технологія Нагорна  
Лариса 
Анатоліївна 

Викладач 
енергетичних 
дисциплін 

Державна  металургійна 
академія, 1996 
 Спеціальність: 
металургійне обладнання 
Кваліфікація: інженерна -  
механіка 

Спеціаліст І 
категорії, 2016 

4 р. Криворізький національний 
університет 
Кафедра  металургійного 
обладнання  
№ 2652807/2014, 2014 

 

Технологія Демидюк  
Надія 
В’ячеславівна 

Викладач  
електротехніч-
них дисциплін 

Дніпропетровський 
національний університет, 
2002  
Спеціальність «Автоматика 
і управління в технічних 
системах» 
Кваліфікація  інженера-

Спеціаліст вищої 
категорії, 2018 
 

13 р. НМетАУ Кафедра 
електротехніки та 
електроприводу, 
стандартизації та сертифікації 
№ 117/3, 2017 

 



Найменування 
навчальної 
дисципліни 

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, 

підтвердження) 

Педагогіч-
ний стаж 
(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування закладу 
або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

П
ри

мі
тк

и 

електромеханіка 
Технологія Зельцер  

Оксана 
Анатоліївна 

Викладач  
механічних 
дисциплін 

Криворізький національний 
університет, 2014  
Спеціальність 
«Металорізальні верстати та 
системи» 
Кваліфікація магістра з 
машинобудування 

Спеціаліст вищої  
категорії, 2016 

16 р. ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» 
Криворізький металургійний 
інститут Криворізький 
навчально-науковий комплекс  
Кафедра : металургійного 
обладнання 
Р.№ 2891612/15, 2015 

 

Технологія Кудінова Галина 
Михайлівна 

Викладач  
технологічних 
дисциплін 

Дніпропетровський 
металургійний інститут, 
1985 
Спеціальність «Технологія 
твердого палива» 
Кваліфікація інженера-
хіміка-технолога 

Спеціаліст вищої 
категорії, 2014 

33 р. Дніпропетровський мет. 
Інститут Кафедра хімічних 
технологій палив та 
вуглецевих матеріалів. 
Свідоцтво 2482709/2013, 2013 

 

Профільні предмети і спеціальні курси 
Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія» 

Конструкційні 
матеріали хімічної 
апаратури 

Бражник  
Лідія  
Опанасівна 

Викладач 
механічних 
дисциплін 

Криворізький 
гірничорудний інститут, 
1970  
Спеціальність «Технологія 
машинобудування, 
металорізальні верстати і 
інструменти» 
Кваліфікація інженера-
механіка 

Спеціаліст вищої 
категорії, 
викладач – 
методист, 2015 

40 р. ДВНЗ  КНУ Криворізький 
металургійний інститут  
Кафедра  металургійного 
обладнання  
№ 2670611/2014, 2014 

 

Основи технічної 
механіки 

Сандул  
Євгеній 
Олександрович 

Викладач 
фундаменталь-
них дисциплін 

Криворізький державний 
педагогічний інститут, 1982 
Спеціальність: 
Загально технічні 
дисципліни  
Кваліфікація  вчителя 

Спеціаліст вищої 
категорії, викладач-
методист, 2014 

35 р. Криворізький 
металургійний інститут 
ДВНЗ КНУ 
Кафедра: металургійного 
обладнання 
2971612/15, 2015 

 



Найменування 
навчальної 
дисципліни 

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, 

підтвердження) 

Педагогіч-
ний стаж 
(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування закладу 
або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

П
ри

мі
тк

и 

загально технічних 
дисциплін 

Загальна 
електротехніка 

Демидюк  
Надія 
В’ячеславівна 

Викладач  
електротехніч-
них дисциплін 

Дніпропетровський 
національний університет, 
2002  
Спеціальність «Автоматика 
і управління в технічних 
системах» 
Кваліфікація  інженера-
електромеханіка 

Спеціаліст вищої 
категорії, 2018 

 

13 НМетАУ Кафедра 
електротехніки та 
електроприводу, 
стандартизації та 
сертифікації 
№ 117/3, 2017 

 

БЖД Моргун  
Анатолій 
Іванович 

Викладач 
механічних 
дисциплін 

Криворізький державний 
педагогічний інститут, 1970 
Спеціальність «Фізика та 
математика» 
Кваліфікація вчителя фізики 
та математики середньої 
школи 
Національна металургійна 
академія України, 1997  
Спеціальність: 
Металургійне обладнання. 
Кваліфікація: спеціаліста 
інженера-механіка 
Нагрудний знак «За заслуги 
перед містом»  
№ 366 від 09.08.2017р. 

Спеціаліст вищої 
категорії, викладач- 
методист, 2015 
 

47 р. Криворізький національний 
університет 
Кафедра  металургійного 
обладнання  
№ 2622807/2014, 2014 
 

 

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» 
Матеріалознав-
ство та 
електрокон-
струкційні 
матеріали 

Бражник  
Лідія  
Опанасівна 

Викладач 
механічних 
дисциплін 

Криворізький 
гірничорудний інститут, 
1970  
Спеціальність «Технологія 
машинобудування, 
металорізальні верстати і 

Спеціаліст вищої 
категорії, 
викладач – 
методист,  2015 

40 р. ДВНЗ  КНУ Криворізький 
металургійний інститут  
Кафедра  металургійного 
обладнання  
№ 2670611/2014, 2014 

 



Найменування 
навчальної 
дисципліни 

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, 

підтвердження) 

Педагогіч-
ний стаж 
(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування закладу 
або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

П
ри

мі
тк

и 

інструменти» 
Кваліфікація інженера-
механіка 

Інженерна графіка Баранова 
Ольга  
Іванівна 

Викладач  
фундаменталь-
них дисциплін 

Криворізький 
гірничорудний інститут, 
1981 
Спеціальність «Технологія 
машинобудування, 
металорізальні верстати і 
інструменти» 
Кваліфікація інженера-
механіка 

Спеціаліст вищої 
категорії, викладач-
методист, 2018 

36 Криворізький 
металургійний інститут 
ДВНЗ КНУ 
Кафедра: металургійного 
обладнання 
2981612/15, 2015 

 

Загальна 
електротехніка і 
електроніка 

Юрас 
Олена 
Богданівна 

Викладач 
електротехніч-
них дисциплін 

Національний авіаційний 
університет, 2006 
Спеціальність 
«Комп’ютерні системи, 
системи та мережі » 
Кваліфікація інженера з 
комп’ютерних систем 

Спеціаліст  І 
категорії, 2018 
 

8 р. НМетАУ 
Кафедра електротехніки та 
електроприводу, 
автоматизації виробничих 
процесів,  
№ 117/4, 2017 

 

Основи 
стандартизації 
допуски, посадки 
та технічні 
вимірювання 

Бражник  
Лідія Опанасівна 

Викладач 
механічних 
дисциплін 

Криворізький 
гірничорудний інститут, 
1970  
Спеціальність «Технологія 
машинобудування, 
металорізальні верстати і 
інструменти» 
Кваліфікація інженера-
механіка 

Спеціаліст вищої 
категорії 
викладач – 
методист, 2015 

40 р. ДВНЗ  КНУ Криворізький 
металургійний інститут  
Кафедра  металургійного 
обладнання  
№ 2670611/2014, 2014 

 

Спеціальність 142 «Енергетичне машинобудування» 
Матеріалознав-
ство, технологія 
матеріалів 

Зельцер  
Оксана 
Анатоліївна 

Викладач  
механічних 
дисциплін 

Криворізький національний 
університет, 2014  
Спеціальність 
«Металорізальні верстати та 

Спеціаліст вищої  
категорії, 2016 

16 р. ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» 
Криворізький 
металургійний інститут 

 



Найменування 
навчальної 
дисципліни 

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, 

підтвердження) 

Педагогіч-
ний стаж 
(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування закладу 
або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

П
ри

мі
тк

и 

системи» 
Кваліфікація магістра з 
машинобудування 

Криворізький навчально-
науковий комплекс  
Кафедра : металургійного 
обладнання 
Р.№ 2891612/15, 2015 

Електротехніка та 
основи 
електроніки 

Юрас 
Олена 
Богданівна 

Викладач 
електротехніч-
них дисциплін 

Національний авіаційний 
університет, 2006 
Спеціальність 
«Комп’ютерні системи, 
системи та мережі » 
Кваліфікація інженера з 
комп’ютерних систем 

Спеціаліст  І 
категорії, 2018 
 

8 р. НМетАУ 
Кафедра електротехніки та 
електроприводу, 
автоматизації виробничих 
процесів, 2017 
№ 117/4 

 

Основи гідравліки 
та теплопередачі 

Сусідко  
Алла  
Михайлівна 

Викладач 
енергетичних 
дисциплін 

Криворізький технічний 
університет, 2002  
Спеціальність 
Теплопостачання і 
вентиляція 
Кваліфікація інженер – 
будівельник 

Спеціаліст вищої 
категорії,  
викладач-методист, 
2018 

15 р. НМетАУ (Дніпро) 
Кафедра  промислової 
теплоенергетики  
Наказ № 641-1-к  
2017 підвищення зав. 
відділення 
ДВНЗ Університет 
менеджменту освіти  
Свідоцтво СП 
35830447/3134-17, 2017 

 

Технічна 
термодинаміка 

Сусідко  
Алла  
Михайлівна 

Викладач 
енергетичних 
дисциплін 

Криворізький технічний 
університет, 2002  
Спеціальність 
Теплопостачання і 
вентиляція 
Кваліфікація інженер – 
будівельник 

Спеціаліст вищої 
категорії,  
викладач-методист, 
2018 

15 р. НМетАУ (Дніпро) 
Кафедра  промислової 
теплоенергетики  
Наказ № 641-1-к  
2017 підвищення зав. 
відділення 
ДВНЗ Університет 
менеджменту освіти  
Свідоцтво СП 
35830447/3134-17, 2017 
 

 



Найменування 
навчальної 
дисципліни 

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, 

підтвердження) 

Педагогіч-
ний стаж 
(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування закладу 
або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

П
ри

мі
тк

и 

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології» 
Електроніка Юрас 

Олена 
Богданівна 

Викладач 
електротехніч-
них дисциплін 

Національний авіаційний 
університет, 2006 
Спеціальність 
«Комп’ютерні системи, 
системи та мережі » 
Кваліфікація інженера з 
комп’ютерних систем 

Спеціаліст  І 
категорії, 2018 
 

8 р. НМетАУ 
Кафедра електротехніки та 
електроприводу, 
автоматизації виробничих 
процесів, 2017 
№ 117/4 

 

Електротехніка та 
електричні 
вимірювання 

Зінченко  Тамара 
Віталіївна 

 Криворізький технічний 
університет, 2004 
Кваліфікація 
Електротехнічні системи 
автоматизації  та 
електропривод  
Спеціальність: 
«Інженер – електромеханік» 
 

Спеціаліст вищої 
категорії, 2018 
 

14 р. Криворізький 
металургійний інститут 
ДВНЗ КНУ  
Кафедра: автоматизованого 
управління металургійними 
процесами та електричними 
приводами 
№ 3151606/2016, 2016 

 

Спеціальність 144 «Теплоенергетика» 
Основи технічної 
механіки 

Сандул  
Євгеній 
Олександрович 

Викладач 
фундаменталь-
них дисциплін 

Криворізький державний 
педагогічний інститут, 1982 
Спеціальність: 
Загально технічні 
дисципліни  
Кваліфікація  вчителя 
загально технічних 
дисциплін 

Спеціаліст вищої 
категорії, викладач 
– методист, 2014 

35 р. Криворізький 
металургійний інститут 
ДВНЗ КНУ 
Кафедра: металургійного 
обладнання 
2971612/15, 2015 

 

Основи 
електротехніки 

Юрас 
Олена 
Богданівна 

Викладач 
електротехніч-
них дисциплін 

Національний авіаційний 
університет, 2006 
Спеціальність 
«Комп’ютерні системи, 
системи та мережі » 
Кваліфікація інженера з 
комп’ютерних систем 

Спеціаліст  І 
категорії, 2018 
 

8 р. НМетАУ 
Кафедра електротехніки та 
електроприводу, 
автоматизації виробничих 
процесів,  
№ 117/4, 2017 

 



Найменування 
навчальної 
дисципліни 

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, 

підтвердження) 

Педагогіч-
ний стаж 
(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування закладу 
або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

П
ри

мі
тк

и 

Гідравліка Сусідко  
Алла Михайлівна 

Викладач 
енергетичних 
дисциплін 

Криворізький технічний 
університет, 2002  
Спеціальність 
Теплопостачання і 
вентиляція 
Кваліфікація інженер – 
будівельник 

Спеціаліст вищої 
категорії,  
викладач-методист, 
2018 

15 р. НМетАУ (Дніпро) 
Кафедра  промислової 
теплоенергетики  
Наказ № 641-1-к  
2017 підвищення зав. 
відділення 
ДВНЗ Університет 
менеджменту освіти  
Свідоцтво СП 
35830447/3134-17, 2017 

 

Теплотехніка Сусідко  
Алла Михайлівна 

Викладач 
енергетичних 
дисциплін 

Криворізький технічний 
університет, 2002  
Спеціальність 
Теплопостачання і 
вентиляція 
Кваліфікація інженер – 
будівельник 

Спеціаліст вищої 
категорії,  
викладач-методист, 
2018 

15 р. НМетАУ (Дніпро) 
Кафедра  промислової 
теплоенергетики  
Наказ № 641-1-к  
2017 підвищення зав. 
відділення 
ДВНЗ Університет 
менеджменту освіти  
Свідоцтво СП 
35830447/3134-17, 2017 

 

Матеріалознав-
ство 

Бражник  
Лідія Опанасівна 

Викладач 
механічних 
дисциплін 

Криворізький 
гірничорудний інститут, 
1970  
Спеціальність «Технологія 
машинобудування, 
металорізальні верстати і 
інструменти» 
Кваліфікація інженера-
механіка 

Спеціаліст вищої 
категорії 
викладач – 
методист, 2015 

40 р. ДВНЗ  КНУ Криворізький 
металургійний інститут  
Кафедра  металургійного 
обладнання  
№ 2670611/2014, 2014 

 

Спеціальність 131 «Прикладна механіка» 
Технологія 
конструкційних 
матеріалів 

Бражник  
Лідія Опанасівна 

Викладач 
механічних 
дисциплін 

Криворізький 
гірничорудний інститут, 
1970  

Спеціаліст вищої 
категорії 
викладач – 

40 р. ДВНЗ  КНУ Криворізький 
металургійний інститут  
Кафедра  металургійного 

 



Найменування 
навчальної 
дисципліни 

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, 

підтвердження) 

Педагогіч-
ний стаж 
(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування закладу 
або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

П
ри

мі
тк

и 

Спеціальність «Технологія 
машинобудування, 
металорізальні верстати і 
інструменти» 
Кваліфікація інженера-
механіка 

методист, 2015 обладнання  
№ 2670611/2014, 2014 

Нарисна геометрія 
та інженерна 
графіка 

Баранова 
Ольга  
Іванівна 

Викладач  
фундаментальну 

дисциплін 

Криворізький 
гірничорудний інститут, 
1981 
Спеціальність «Технологія 
машинобудування, 
металорізальні верстати і 
інструменти» 
Кваліфікація інженера-
механіка 

Спеціаліст вищої 
категорії, викладач-
методист, 2018 

36 р. Криворізький 
металургійний інститут 
ДВНЗ КНУ 
Кафедра: металургійного 
обладнання 
2981612/15, 2015 

 

Загальна 
електротехніка і 
електроніка 

Юрас 
Олена 
Богданівна 

Викладач 
електротехніч-
них дисциплін 

Національний авіаційний 
університет, 2006 
Спеціальність 
«Комп’ютерні системи, 
системи та мережі » 
Кваліфікація інженера з 
комп’ютерних систем 

Спеціаліст  І 
категорії, 2018 
 

8 р. НМетАУ 
Кафедра електротехніки та 
електроприводу, 
автоматизації виробничих 
процесів,  
№ 117/4, 2017 

 

Взаємозамін-
ність, 
стандартизація та 
технічні 
вимірювання 

Бражник  
Лідія Опанасівна 

Викладач 
механічних 
дисциплін 

Криворізький 
гірничорудний інститут, 
1970  
Спеціальність «Технологія 
машинобудування, 
металорізальні верстати і 
інструменти» 
Кваліфікація інженера-
механіка 
 
 

Спеціаліст вищої 
категорії 
викладач – 
методист, 2015 

40 р. ДВНЗ  КНУ Криворізький 
металургійний інститут  
Кафедра  металургійного 
обладнання  
№ 2670611/2014, 2014 

 



Найменування 
навчальної 
дисципліни 

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, 

підтвердження) 

Педагогіч-
ний стаж 
(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування закладу 
або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

П
ри

мі
тк

и 

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
Статистика Жукова  

Дарина 
Олександрівна 

 Криворізький  національний 
університет, 2013  
Спеціальність «Економіка 
підприємства» 
Кваліфікація  магістр з 
економіки підприємства 

Спеціаліст ІІ 
категорії, 2015 

7 р. Криворізький економічний 
інститут ДВНЗ «Київський 
національний економічний 
університет ім. Вадима 
Гетьмана», 
Свідоцтво 12СС/036303, 
2018 

 

Менеджмент Ігнатчук 
Світлана 
Миколаївна 

 Донецький національний 
університет економіки і 
торгівлі Михайла Туган-
Барановського, 2009  
Спеціальність 
«Товарознавство та 
комерційна діяльність» 
Кваліфікація  товарознавця 
- комерсанта 

Спеціаліст ІІ 
категорії, 2016 

5 р. НМетАУ 
Кафедра : економічної 
інформатики та 
менеджменту 
Наказ № 229-1-к, 2014 
 

 

Маркетинг Ігнатчук 
Світлана 
Миколаївна 

 Донецький національний 
університет економіки і 
торгівлі Михайла Туган-
Барановського, 2009  
Спеціальність 
«Товарознавство та 
комерційна діяльність» 
Кваліфікація  товарознавця 
- комерсанта 

Спеціаліст ІІ 
категорії, 2016 

5 р. НМетАУ 
Кафедра : економічної 
інформатики та 
менеджменту 
Наказ № 229-1-к, 2014 
 

 

Фінанси 
підприємства 

Жукова  
Дарина 
Олександрівна 

 Криворізький  національний 
університет, 2013  
Спеціальність «Економіка 
підприємства» 
Кваліфікація  магістр з 
економіки підприємства 

Спеціаліст ІІ 
категорії, 2015 

7 р. Криворізький економічний 
інститут ДВНЗ «Київський 
національний економічний 
університет ім. Вадима 
Гетьмана» 
Свідоцтво 12СС/036303, 
2018 

 



Найменування 
навчальної 
дисципліни 

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, 

підтвердження) 

Педагогіч-
ний стаж 
(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування закладу 
або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

П
ри

мі
тк

и 

Фінансовий облік Калашнікова 
Ольга 
Олександрівна 

 Криворізький державний 
педагогічний інститут 
Спеціальність: 
«Математика і фізика» 
Кваліфікація: вчителя 
математики і фізики, 1985 
Національна металургійна 
академія України, 2007 
Спеціальність: «Управління 
проектами» 
Кваліфікація: магістр з 
управління проектами 

Спеціаліст вищої 
категорії, 2015 

15 р. Криворізький 
металургійний інститут 
ДВНЗ НКУ 
Кафедра економіки та 
підприємництва 
Свідоцтво 2660501/2014. 
2014 
 

 

Основи охорони 
праці 

Нагорна  
Лариса 
Анатоліївна 

Викладач 
енергетичних 
дисциплін 

Державна  металургійна 
академія, 1996 
 Спеціальність: 
металургійне обладнання 
Кваліфікація: інженерна -  
механіка 

Спеціаліст І 
категорії, 2016 

4 р. Криворізький національний 
університет 
Кафедра  металургійного 
обладнання  

№ 2652807/2014, 2014 

 

Спеціальність: 051 «Економіка» 
Статистика Жукова  

Дарина 
Олександрівна 

 Криворізький  національний 
університет, 2013  
Спеціальність «Економіка 
підприємства» 
Кваліфікація  магістр з 
економіки підприємства 

Спеціаліст ІІ 
категорії, 2015 

7 р. Криворізький економічний 
інститут ДВНЗ «Київський 
національний економічний 
університет ім. Вадима 
Гетьмана» 
Свідоцтво 12СС/036303, 
2018 

 

Менеджмент Ігнатчук 
Світлана 
Миколаївна 

 Донецький національний 
університет економіки і 
торгівлі Михайла Туган-
Барановського, 2009  
Спеціальність 
«Товарознавство та 
комерційна діяльність» 

Спеціаліст ІІ 
категорії, 2016 

5 р. НМетАУ 
Кафедра : економічної 
інформатики та 
менеджменту 
Наказ № 229-1-к, 2014 
 

 



Найменування 
навчальної 
дисципліни 

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, 

підтвердження) 

Педагогіч-
ний стаж 
(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування закладу 
або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

П
ри

мі
тк

и 

Кваліфікація  товарознавця 
- комерсанта 

Маркетинг Ігнатчук 
Світлана 
Миколаївна 

 Донецький національний 
університет економіки і 
торгівлі Михайла Туган-
Барановського, 2009  
Спеціальність 
«Товарознавство та 
комерційна діяльність» 
Кваліфікація  товарознавця 
- комерсанта 

Спеціаліст ІІ 
категорії, 2016 

5 НМетАУ 
Кафедра : економічної 
інформатики та 
менеджменту 
Наказ № 229-1-к, 2014 
 

 

Фінанси  Жукова  
Дарина 
Олександрівна 

 Криворізький  національний 
університет, 2013  
Спеціальність «Економіка 
підприємства» 
Кваліфікація  магістр з 
економіки підприємства 

Спеціаліст ІІ 
категорії, 2015 

7 р. Криворізький економічний 
інститут ДВНЗ «Київський 
національний економічний 
університет ім. Вадима 
Гетьмана» 
Свідоцтво 12СС/036303, 
2018 

 

Гроші і кредит Жукова  
Дарина 
Олександрівна 

 Криворізький  національний 
університет, 2013  
Спеціальність «Економіка 
підприємства» 
Кваліфікація  магістр з 
економіки підприємства 

Спеціаліст ІІ 
категорії, 2015 

 Криворізький економічний 
інститут ДВНЗ «Київський 
національний економічний 
університет ім. Вадима 
Гетьмана» 
Свідоцтво 12СС/036303, 
2018 

 

Фінанси 
підприємства 

Калашнікова 
Ольга 
Олександрівна 

 Криворізький державний 
педагогічний інститут 
Спеціальність: 
«Математика і фізика» 
Кваліфікація: вчителя 
математики і фізики, 1985 
Національна металургійна 
академія України, 2007 

Спеціаліст вищої 
категорії, 2015 

15 р. Криворізький 
металургійний інститут 
ДВНЗ НКУ 
Кафедра економіки та 
підприємництва 
Свідоцтво 2660501/2014, 
2014 
 

 



Найменування 
навчальної 
дисципліни 

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, 

підтвердження) 

Педагогіч-
ний стаж 
(повних 
років) 

Підвищення кваліфікації за 
фахом (найменування закладу 
або іншої юридичної особи, 
що має право на підвищення 

кваліфікації, номер, вид 
документа, дата видачі) 

П
ри

мі
тк

и 

Спеціальність: «Управління 
проектами» 
Кваліфікація: магістр з 
управління проектами 

Основи охорони 
праці 

Нагорна  
Лариса 
Анатоліївна 

Викладач 
енергетичних 
дисциплін 

Державна  металургійна 
академія, 1996 
 Спеціальність: 
металургійне обладнання 
Кваліфікація: інженерна -  
механіка 

Спеціаліст І 
категорії, 2016 

4 р. Криворізький національний 
університет 
Кафедра  металургійного 
обладнання  

№ 2652807/2014, 2014 

 

Спеціальність 102 «Хімія» 
Основи 
теоретичної хімії 

Гагаріна  
Леся Миколаївна 

Викладач  
хімічних    
дисциплін 

Криворізький державний 
педагогічний університет, 
2003 
Спеціальність : «Педагогіка 
і методика середньої освіти. 
Хімія і біологія» 
Кваліфікація вчитель хімії, 
біології, основ екології і 
безпеки життєдіяльності 
Державний інститут 
підготовки та 
перепідготовки кадрів 
промисловості, 2007 
Спеціальність «Металургія» 
Кваліфікація  спеціаліст 
металургії 

Спеціаліст І 
категорії, 2014 

15 р. ДВНЗ «Криворізький 
національний університет», 
Довідка №187/2018 
  
 

 

Загальна та 
спеціальна 
електротехніка 

Зінченко  Тамара 
Віталіївна 

 Криворізький технічний 
університет, 2004 
Кваліфікація 
Електротехнічні системи 
автоматизації  та 
електропривод  

Спеціаліст вищої 
категорії, 2018 
 

14 р. Криворізький 
металургійний інститут 
ДВНЗ КНУ  
Кафедра: автоматизованого 
управління металургійними 
процесами та електричними  

 



 


