
Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес  

зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

 освітня програма «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» 

 
Таблиця 5.3 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові викладача 

Найменування 

посади 

Найменування 

закладу, який закінчив 

викладач, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, тема 

дисертації, вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно, або 

категорія,педагогічне 

звання 

Найменування навчальних 

дисциплін, які закріплені 

за викладачем, та 

кількість лекційних годин 

з кожної навчальної 

дисципліни 

Відомості про підвищення 

кваліфікації  викладача 

(найменування закладу, вид 

документа, тема, дата видачі) 

Примітки  

Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням) 

1 Андріанова  

Ганна  

Євгенівна 

Викладач, 

голова циклової 

комісії 

фізичного 

виховання і ЗВ 

Київський 

державний 

інститут фізичної 

культури, 1984, 

викладач, тренер з 

баскетболу 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Фізичне виховання  

(947,0 год) 

 

ФПК КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти», напрям: фізична 

культура і фізичне 

виховання,  

тема: «Методика 

викладання варіативних 

модулей з дисциплін 

«Фізична культура» і 

«Фізичне виховання», 

28.01.-22.02.2019,  

свідоцтво  

№ ПК 31584378/19/02  

від 22.02.2019 

Педстаж – 34 

роки 

пп. 13, 14, 

15,16 

2 Безбородова 

Надія  

Вікторівна 

Заступник 

директора з 

навчально- 

виробничої 

роботи 

Харківський 

інститут інженерів 

залізнично 

дорожнього 

транспорту, 

будівництво 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Будівельні 

конструкції   

(144,0 год.) 

Облік і звітність в 

будівництві  

(68,0 год.) 

Стажування - 

Харківський 

національний університет 

будівництва та 

архітектури – 10.11 – 

10.12.2014, 

Педстаж – 9 

років 

 

пп. 7, 10, 13, 

15, 17 



залізничних доріг, 

інженер шляхів 

сполучення, 

будівельник, 1990. 

Харківська 

академія з/д 

транспорту, 

менеджмент 

економіки, 2000 

Українська 

інженерно-

педагогічна 

академія, 

факультет 

«Міжнародні 

освітні програми», 

спец. «Управління 

навчальними 

закладами», 2014 

 

  кафедри: «Архітектурні 

конструкції», 

«Організація 

будівельного 

виробництва», 

теми:        «Нова 

нормативна документація 

в будівництві»,  

«Сучасні архітектурно-

конструктивні рішення 

будівель»,  

наказ   

№  304  

від 03.11.2014 

3 Бєлих  

Надія 

Олександрівна 

Викладач, 

голова циклової 

комісії  

технології і 

організації 

будівельного 

виробництва 

Комунарський 

гірничо-

металургійний 

інститут, 1979, 

будівництво:  

інженер-викладач 

будівельних 

дисциплін 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Технологія і 

організація 

будівельного 

виробництва  

(390,0 год) 

 

 

Стажування - 

Харківський 

національний університет 

будівництва та 

архітектури,  

кафедри: “Технологія 

будівельного 

виробництва”  та 

“Організація 

будівельного 

виробництва”,  

тема:  «Впровадження 

інноваційних 

педагогічних та 

будівельних технологій у 

навчальний процес», 

Педстаж – 34 

роки 

 

пп. 7, 13, 15, 

16 



наказ №139 від  

24.05.2014 , сертифікати 

за програмою майстер-

класів, семінарів-

практикумів, школи 

професіоналів за 

сучасними  технологіями 

КНАУФ, ЮДК, 

CAPAROLA,TRIORA  

(2015, 2016). 

Стажування – ТОВ 

«Центр охорони праці 

«НОВАТОР-СЕРВІС», 

тема: «Поглиблення та 

перевірка знань з питань 

охорони праці», 

посвідчення №03-17/25 

від 20.01.2017 

Стажування – 

Харківський 

національний технічний 

університет будівництва 

та архітектури,  

кафедра «Технологія 

будівельного 

виробництва»  

тема: «Удосконалення 

викладання дисципліни 

«Технологія і організація 

будівельного 

виробництва»,  

05.11-05.12.2018,  

довідка №05/1701 від 

11,12.2018 



4 Божко  

Віктор  

Павлович  

Викладач Українська 

інженерно-

педагогічна 

академія, 2003,  

електроніка, 

радіотехніка, 

електронна 

схемотехніка та 

зв’язок. 

Українська 

інженерно-

педагогічна 

академія, 2006, 

магістратура, 

педагогіка вищої 

школи, інженер-

педагог 

Спеціаліст 

першої категорії 

Основи систем 

автоматизованого 

проектування  

(186,0 год.) 

Комп’ютерне 

проектування та 3-D 

графіка (168,0 год.) 

Інформатика та онови 

комп’ютерного 

проектування  

(140,0 год.) 

Техніка користування 

ЕОМ (82,0 год.) 

Стажування на кафедрах 

педагогіки та МПН, 

інформаційних, 

комп’ютерних і 

поліграфічних  

технологій Української 

інженерно-педагогічної 

академії, 

 тема: «Використання 

елементів дистанційного 

навчання для вивчення 

дисципліни: 

«Комп’ютерне 

проектування та 3D-

графіка»,  

теиа:«Методика 

викладання дисципліни 

«Інформатика та основи 

комп’ютерного 

моделювання», тема: 

«Інформаційні системи 

моделювання 

архітектурно-будівельних 

об’єктів»,  

тема: «Інформаційні 

технології проектування 

архітектурних об’єктів», 

«Комп’ютерні системи 

обробки інформації», 

свідоцтво №0016 від 

24.12.2015 

Педстаж – 15 

років 

пп.13, 14, 15, 

16 

5 Власова  

Ольга Василівна 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

Харківський 

державний 

університет ім. 

Каразіна, 1993, 

філолог,  

Вища категорія Українська мова  за 

професійним 

спрямуванням 

(106,0 год) 

Українська мова  

ФПК КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти», напрям: 

українська мова і 

література,  

Педстаж – 27 

років 

пп. 10, 13, 14, 

15 



 

викладач 

української мови і 

літератури 

(112,0 год.) 

 

Українська література 

(63,0 год.) 

 

тема: «Використання ІКТ 

вчителем філологічних 

дисциплін у професійній 

діяльності»,  

свідоцтво №56/31 від 

11.04.2014; 

стажування: Харківська 

гуманітарно-педагогічна 

академія, кафедра 

української та російської 

філології,  

тема: «Комплексне 

застосування методичних 

прийомів на заняттях з 

української мови», 2014, 

довідка №178 від 

12.03.2014. чергове 

підвищення кваліфікації 

– березень-квітень 2019 

6 Волкова  

Ганна  

Сергіївна 

Викладач 
Харківський 

національний 

університет ім. 

В.Н. Каразіна, 

2003, біологія, 

біолог, викладач 

біології та хімії. 

Українська 

інженерно-

педагогічна 

академія, 2007, 

«Педагогіка вищої 

школи», 

професіонал з 

педагогіки вищої 

школи 

Спеціаліст 

першої категорії 

Хімія (630,0 год) 

Біологія (504,0 год.) 

ФПК КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти», напрям: 

«Біологія та хімія», тема: 

«Використання ІКТ на 

заняттях біології», 23.01.-

03.03.2017, свідоцтво 

№31/48/04-ін. від 

03.03.2017. 

Стажування - 

Харківський 

національний університет 

будівництва та 

архітектури, кафедра 

«Хімія»,  

тема: «Освоєння 

інноваційних методів 

Педстаж – 14 

років 

пп. 13, 14, 

15,16 



проведення занять з 

метою підвищення 

кваліфікаційного рівня», 

02.04.2018-30.04.2018, 

довідка №05/677 від 

26.04.2018. 

7 Воложинська 

Олена 

Олександрівна 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи 

Харківський 

державний 

технічний 

університет 

будівництва та 

архітектури, 1998, 

інженер-

будівельник. 

Національний 

технічний 

університет 

«Харківський 

політехнічний 

інститут», 2011, 

викладач 

університетів та 

ВНЗ 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Кошторис 

будівельних робіт з 

ПЕОМ (134 год.) 

 

Харківський 

національний 

університет міського 

господарства ім. О.М. 

Бекетова, кафедра 

«Технологія 

будівельного 

виробництва та 

будівельних матеріалів» 

тема: «Застосування 

європейських методів 

фізико-механічних 

властивостей 

випробувань бетону під 

час проведення 

лабораторних робіт з 

матеріалознавства», 

тема: «Розрахунок 

кошторису при 

застосування ІКТ»,  

наказ №1099-02 від 

23.11.2015; 

24.05.2014 ,  

сертифікати за 

програмою майстер-

класів, семінарів-

практикумів, школи 

професіоналів за 

сучасними  технологіями 

КНАУФ, ЮДК, 

Педстаж – 8 

років 

 

пп. 7, 10, 13, 

15, 17 



CAPAROLA,TRIORA  

(2015, 2016). 

Стажування – 

Харківський 

національний технічний 

університет будівництва 

та архітектури,  

кафедра «Технологія 

будівельного 

виробництва»  

 

тема: «Ефективність 

застосування 

інноваційних методів 

навчання при викладанні 

навчальної дисципліни 

Кошторис будівельних 

робіт з ПЕОМ ».  

05.11-05.12.2018, довідка 

№05/1700 від 11.12.2018. 

8 Воронова  

Олена 

Олександрівна 

Викладач Харківський 

національний 

університет 

будівництва та 

архітектури, 2018, 

будівництво  та 

цивільна 

інженерія, ступінь 

вищої освіти 

магістр 

Спеціаліст  Технологія і 

організація 

будівельного 

виробництва  

(244,0 год) 

Метрологія і 

стандартизація 

 (200,0 год) 

 

Працює з 2018 року  

9 Горлачов 

Іван 

Миколайович 

Викладач Харківський 

інженерно-

будівельний 

інститут, 1969, 

промислове та 

цивільне 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Інженерна геодезія  

(332,0 год) 

Будівельна техніка  

(23,0 год) 

С.к. Інженерна 

геодезія (36,0 год.) 

Стажування - Харківський 

національний університет 

будівництва та 

архітектури,   кафедри: 

«Інженерна геодезія», 

«Механізація будівельних 

Педстаж – 47 

років 

пп.13, 14, 15, 

16 



будівництво  процесів» та «Технологія 

будівельного 

виробництва»,  

тема: «Застосування 

лазерного вису та рівня 

при проведенні 

опоряджувальних робіт», 

29.09- 24.10.2015, наказ 

№234 від 21.09.2015  

Стажування – ТОВ 

«Центр охорони праці 

«НОВАТОР-СЕРВІС», 

тема: «Поглиблення та 

перевірка знань з питань 

охорони праці», 

посвідчення №03-17/26 

від 20.01.2017 

10 Горячева  

Юлія Вікторівна 

Викладач Харківська 

національна 

академія міського 

господарства, 

2006, міське 

будівництво та 

господарство, 

інженер-

будівельник.  

Магістратура 

Української 

інженерно-

педагогічної 

академії, 

педагогіка вищої 

школи, 2008 

Спеціаліст 

першої категорії 

Інженерне креслення 

(430,0 год.) 

Будівельні 

конструкції   

(120,0 год.) 

С.к. Будівельні 

конструкції (70,0 год.) 

 

Стажування – 

Харківський 

національний університет 

будівництва та 

архітектури , 10.02-

14.03.2014, кафедра 

«Графіка»,  

тема: «Ознайомлення з 

педагогічними 

методиками проведення 

практичних занять з 

дисципліни «Інженерне 

креслення», 

 наказ №28 від 

06.02.2014. планується у 

2019. 

Стажування – 

Харківський 

національний університет 

Педстаж – 11 

років 

 

пп.  13, 14, 15, 

16 



міського господарства  

ім. О. Бекетова,  кафедра 

«Будівельні конструкції», 

тема: «Застосування 

інноваційних 

педагогічних технологій 

при викладанні 

дисципліни 

«Експлуатація будівель і 

споруд», з 27.11.2017 по 

27.12.2017, свідоцтво 

№179 від 26.12.2017 

11 Збукер  

Людмила 

Іванівна 

 Викладач, 

завідуюча 

будівельним 

відділенням  

Харківський 

інститут інженерів 

залізничного 

транспорту, 1979, 

інженер-

будівельник 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

старший 

викладач 

Інженерне креслення 

(348,0 год.) 

Стажування – 

Харківський 

національний університет 

будівництва та 

архітектури, кафедра 

«Графіки»,  

тема: «Ознайомлення з 

сучасною нормативною 

базою з питань 

проектування та 

виконання будівельних 

креслень»,  

02.04.2018-30.04.2018, 

довідка №05/676 від 

26.04.2018 

Педстаж – 24 

роки 

 

пп. 10, 13, 15, 

16, 17 

12 Лахматова 

Наталія 

Олександрівна 

Викладач Харківський 

державний 

педагогічний 

університет  

ім. Г.С. Сковороди, 

2003, вчитель 

англійської мови  

Спеціаліст вищої 

категорії 

Іноземна мова  

(560,0 год) 

Іноземна мова за 

проф. спрямуванням 

(372,0 год.) 

 

ФПК КВНЗ «ХАНО», 

англійська мова, 31.10-

09.12.2016, свідоцтво 

№197/20/02-ін від 

09.12.2016. 

 Спецкурс «Підвищення 

компетентності вчителів 

щодо підготовки до 

ЗНО»,   

Педстаж – 16 

років 

пп.13, 14, 15, 

16 



теми: «Організація 

диференційованої роботи 

на заняттях з англійської 

мови», «Ефективність 

використання інтернет-

ресурсів для підвищення 

рівня навчально-

пізнавальної діяльності 

студентів при вивченні 

іноземної мови за 

профспрямуванням», 

довідка   №196/09 від 

04.12.2016 

13 Логінова  

Катерина 

Сергіївна 

Викладач Харківський 

національний 

економічний 

університет, 2013, 

економічна теорія, 

магістр з 

економічної теорії 

Захист дисертації 

за спеціальністю 

«Економіка та 

управління 

підприємствами», 

диплом ДК 

№043927 від 

11.10.2017 

Спеціаліст 

першої категорії, 

кандидат 

економічних наук 

Економіка 

будівництва  

(292,0 год) 

ФПК  у Харківському 

національному 

економічному 

університеті за 

програмою «Розвиток 

комунікативної 

компетентності у 

науково-педагогічних 

працівників вищих 

навчальних закладів», 

17.10.2016-31.05.2017, 

свідоцтво ПК  

02071211/000092-17 

Педстаж – 1 

рік 

 

пп. 2, 13, 15, 

18 

14 Маршала  

Наталія  

Миколаївна 

Викладач Харківський  

державний 

педагогічний 

інститут  

ім. Г.С. Сковороди, 

1987, фізика, 

вчитель 

математики і 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Фізика  

(204,0 год) 

Фізика і астрономія  

(640,0 год) 

Основи будівельної 

фізики (64,0 год.) 

 

Стажування – 

Харківський 

національний університет 

будівництва та 

архітектури, кафедра 

«Фізики», «Основи 

будівельної фізики», 

тема: «Інтегроване 

Педстаж – 31 

рік 

пп.13, 14, 15, 

16 



фізики навчання як засіб 

гармонійного розвитку 

студента коледжу»,  

21.03-08.04.2016, наказ 

№79 від 21.03.2016 

Стажування -– КЗ 

«ХГПА», напрям: 

«Астрономія», тема: 

«Вплив навчання на 

результативність 

навчально-виховного 

процесу»,  

26.02-28.03.2016, 

наказ№01-12/246 від 

29.03.2016 

ФПК - КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти»,  

короткотривалий 

фаховий курс 16.04-

20.04, сертифікат №77/22 

від 20.04.2018. 

Онлайн-курс «Додатки 

Google в професійній 

діяльності 

викладача/адміністрації 

закладу освіти» (60 год), 

сертифікат №БЦ-С-3106 

від 27.10.2018 

15 Москаленко  

Марина  

Миколаївна 

Викладач Харківський 

інститут 

радіоелектроніки, 

1989, електронні 

обчислювальні 

машини, інженер-

системотехнік 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Основи 

комп’ютерних 

технологій   

(122,0  год) 

Основи систем 

автоматизованого 

проектування  

ФПК КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти», напрям: 

«Інформатика», 

 тема: «Використання 

інформаційних 

технологій при виконанні 

Педстаж – 28 

років 

пп.13, 14, 15, 

16,  



 (128,0 год) 

Інформатика  

 (240,0 год.) 

Комп’ютерна техніка 

та основи 

комп’ютерного 

моделювання (208,0 

год.) 

 

курсових проектів у 

програмі ArchiCad», 

12.05.-20.06. 2014, 

свідоцтво № 104/20-ін від 

20.06.2014 

Стажування – 

Харківський 

національний університет 

будівництва та 

архітектури, кафедра 

інноваційних технологій 

дизайну архітектурного 

середовища,  

тема: «Питання роботи в 

сучасних програмах 

систем автоматизованого 

проектування», 09.02-

06.03. 2015, довідка від 

06.03.2015 

16 Неділько  

Тетяна 

Вікторівна 

Викладач Харківська  

національна 

академія міського 

господарства, 

1973, економіка і 

організація 

будівництва, 

 інженер-економіст 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Основи 

підприємницької та 

управлінської 

діяльності (252 год.) 

Оцінка майна  

(40 год.) 

Маркетинг в 

будівництві (40 год.) 

Фінанси підприємства 

(18 год.) 

Стажування - 

Харківський 

національний університет 

міського господарства  

ім. О.М. Бекетова, 

кафедра «Фінансово-

економічної безпеки, 

обліку та аудиту»,  

тема: «Процес прийняття 

управлінських рішень у 

менеджменті бізнесу»,   

10.05.2018-20.06.2018, 

свідоцтво №205; наказ 

№272-02 від 18.04.2018 

Педстаж – 41 

рік 

 

пп.  13, 14, 15, 

16 

  



17 Некрасов 

Микола  

Іванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач Харківський 

інститут інженерів 

залізничного 

транспорту, 1964, 

промислове та 

цивільне 

будівництво, 

інженер-

будівельник 

 

 

 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Будівельне 

матеріалознавство   

(432,0год) 

Інноваційні матеріали 

і технології в 

будівництві (72,0 год) 

Стажування  - 

Харківський 

національний 

університет міського 

господарства ім.  

Бекетова,  кафедра 

«Технології 

будівельного 

виробництва та 

будівельних 

матеріалів», 

 тема: 

«Удосконалення 

викладання 

дисципліни 

«Будівельні 

матеріали», 23.11-

23.12.2015,  

 наказ №1099-02 від 

23.11.2015  

Стажування – ТОВ 

«Центр охорони праці 

«НОВАТОР-СЕРВІС», 

тема: «Поглиблення та 

перевірка знань з питань 

охорони праці», 

посвідчення №03-17/29 

від 20.01.2017 

Педстаж – 47 

років 

 

пп. 13, 14, 16, 

17 

18 Непочатова  

Катерина 

Анатоліївна 

Викладач Українська 

державна академія 

залізничного 

транспорту, 2008, 

промислове і 

цивільне 

будівництво, 

інженер-

Спеціаліст  Вступ до будівельної 

справи (84,0 год.) 

Теоретична механіка  

(216,0 год.) 

Опір матеріалів  

(201,0 год.) 

 

Працює з 2018  



будівельник 

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет, 2017, 

дошкільна освіта, 

організатор 

дошкільної освіти, 

вихователь дітей 

дошкільного віку 

 

19 Ольховик  

Ігор  

Миколайович 

Викладач Київський 

державний 

інститут фізичної 

культури 

(Харківська філія), 

1990, фізична 

культура і спорт, 

викладач-тренер з 

легкої атлетики 

 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Фізичне виховання  

(376,0 год) 

Фізична культура 

(394,0 год) 

 

Стажування – Харківська 

державна академія 

фізичної культури, 

кафедра «Теорії та 

методики фізичного 

виховання»,  

тема: «Розширення 

знань,умінь та навичок 

під час викладання 

предмету «Фізичне 

виховання», 04.05-

08.06.2016, посвідчення 

№284 від 09.06.2016 

Педстаж – 27 

років 

пп.13, 14, 15, 

16 

20 Омельченко  

Лілія  

Іванівна 

Викладач Харківський 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

Г.С. Сковороди, 

1994, українська 

мова та література, 

вчитель 

української мови і 

літератури 

 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Українська мова  

(364,0 год) 

Українська мова  за 

профспрямуванням 

(94,0 год) 

Українська література  

 (126,0 год) 

 

 

 

ФПК КВНЗ « Харківська 

академія неперервної 

освіти»,  напрям: 

«Українська мова і 

література», «Українська 

мова за 

профспрямуванням», 

тема:  «Формування 

культури мовлення у 

студентів на заняттях з 

української мови за 

професійним 

Педстаж – 24 

роки 

пп.13, 14, 15, 

16 



спрямуванням», 03. 01-

11.11.2016, свідоцтво 

№180/28/02-ін від 

28.10.2016 

21 Осетрова 

Альона 

Володимирівна 

Викладач Харківський 

державний 

технічний 

університет 

будівництва і 

архітектури, 2001, 

промислове і 

цивільне 

будівництво, 

магістр 

будівництва 

Спеціаліст 

першої категорії 

Основи технології і 

організації 

будівельного 

виробництва  

(120,0  год) 

Технологія  

опоряджувальних 

робіт та захисту 

споруд  (252,0 год) 

Організація 

опоряджувальних 

робіт (88,0 год) 

Інноваційні матеріали 

і технології в 

будівництві  

(68,0 год ) 

 

Стажування – 

Харківський 

національний університет 

будівництва та 

архітектури,  

кафедра «Технологія 

будівельного 

виробництва», 

«Організація 

будівельного 

виробництва»,  

тема: «Складові 

педагогічної новатики у 

технології і організації 

опоряджувальних робіт», 

15.09.-15.10.2014,  

наказ №248 від  

16.09.2014 

Стажування – ТОВ 

«Центр охорони праці 

«НОВАТОР-СЕРВІС», 

тема: «Поглиблення та 

перевірка знань з питань 

охорони праці», 

посвідчення №03-17/27 

від 20.01.2017 

 

 

Педстаж – 10 

років 

 

пп. 10, 13,  16, 

17 



22 Осетрова  

Олена  

Миколаївна 

Викладач, 

голова циклової 

комісії 

соціально-

гуманітарних 

дисциплін 

Бєлгородський 

державний 

педагогічний 

інститут  

ім. Ольмінського, 

1978, російська 

мова та література, 

вчитель російської 

мови і літератури 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Художня культура 

(Культурологія) 

(244,0 год) 

Зарубіжна література 

(276,0 год) 

 

Факультет підвищення 

каліфікації – КВНЗ 

«Харківська академія 

неперервної освіти», 

напрям: зарубіжна 

література та російська 

мова, 

 тема: «Використання 

ІКТ вчителем 

філологічних дисциплін у 

професійній діяльності»,  

17.10.- 25.11.2016,  

свідоцтво №189/25/01-ін  

від 25.11.2016 

Стажування – 

Міжгалузевий інститут 

післядипломної освіти 

НТУ «ХПІ», кафедра 

філології,  

тема: «Методика  

 

викладання та методичне 

забезпечення дисципліни 

«Культурологія», 14.09-

13.10.2016, свідоцтво 

№291-05/12 від 

13.10.2016 

Педстаж – 45 

років 

пп. 13, 14, 15, 

16 

23 Подколзіна  

Наталія  

Василівна 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Харківський 

національний 

університет 

будівництва та 

архітектури, 2015, 

спеціальність – 

промислове та 

цивільне 

будівництво, 

Спеціаліст другої 

категорії 

Технологія і 

організація 

будівельного  

168,0 год.) 

Працює  викладачем з 

2015 

Педстаж – 9 

років 

пп.13, 14, 15, 

16 



магістр 

промислового і 

цивільного 

будівництва 

24 Порохня 

Ольга  

Василівна 

Викладач Харківський 

державний 

університет, 1977, 

історик 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

старший 

викладач 

Всесвітня історія 

(60,0 год) 

Історія України  

(480,0 год) 

Географія (182,0 год) 

ФПК КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти», напрям: 

«Історія»,  

тема: «Україна на 

сучасному етапі 

розвитку», свідоцтво № 

33/31-ін. від 04.03.2016 

Стажування – 

Харківський 

національний університет 

будівництва та  

 

архітектури, кафедра 

«Українознавства та  

Євроінтеграції»,  

тема: «Сучасні освітні 

технології при 

викладанні історії», 

08.04-07.05.2016, довідка 

№12-12/1033 від 

16.05.2016 

Педстаж – 45 

років 

пп.13, 14, 15, 

16 

25 Прокопенков 

Олексій  

Валерійович 

Викладач Харківський 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

Г.С. Сковороди, 

педагогіка і 

методика середньої 

освіти, фізична 

культура 

 

Спеціаліст 

першої категорії 

Фізичне виховання  

(426,0 год) 

Фізична культура 

(530,0 год.) 

 

Стажування – Харківська 

державна академія 

фізичної культури, 

кафедра «Теорії та 

методики фізичного 

виховання»,  

тема: «Аналіз змісту та 

структури знань з 

фізичного виховання»,  

04.05-08.06.2016, 

Педстаж – 8 

років 

пп.13, 14, 15, 

16 



посвідчення №285 від 

09.06.2016 

26 Птухіна 

Оксана 

Вікторівна 

Викладач Харківський 

національний 

університет ім. 

В.Н. Каразіна, 

2005, історія, 

викладач історії та 

суспільно-

політичних 

дисциплін, магістр 

Спеціаліст 

першої категорії 

Історія України  

(250,0 год) 

Основи філософських 

знань  (214,0 год) 

Соціологія  

 (282,0 год) 

 

ФПК КВНЗ  «Харківська 

академія неперервної 

освіти»: «Історія»,  

тема: «Сучасні освітні 

технології при 

викладанні історії», 

свідоцтво № 196/33-ін. 

від 26.12.2014. 

Стажування – КЗ 

«Харківська гуманітарно-

педагогічна академія», 

напрям: соціологія,  

тема: «Основні форми 

організації самостійної 

роботи студентів при 

викладанні соціології», 

09.02-07.03.2015, довідка 

№02-12/244 від 

10.03.2015 

Основи філософських 

знань,  соціологію 

викладає з 2018 року. 

Планується у 2019 році 

Педстаж – 20 

років 

пп.13, 14, 15, 

16 

27 Рябоконь  

Віра  

Олексіївна 

Викладач Харківський 

державний 

університет  

ім. О.М. Горького, 

1975, фізика, фізик 

 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

старший 

викладач 

Екологія (Основи 

екології) 

 (248,0 год) 

Фізика  (56,0 год) 

Фізика і астрономія  

(480,0 год) 

 

ФПК  КВНЗ  «Харківська 

академія неперервної  

освіти», напрям: «Фізика 

та астрономія»,  

тема: «Методика 

викладання розділу 

«Електродинаміка», 

свідоцтво №200/31, 

25.12.2015; 

 стажування -  «Основи 

будівельної фізики» - 

Педстаж – 41 

рік 

пп.13, 14, 15, 

16 



ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова,   

тема: «Впровадження 

інноваційних технологій 

при вивченні курсу 

«Будівельна фізика», 

18.01-18.02.2016,  

довідка  

№ 102 від 18.02.2016 ;  

стажування -  ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова,  кафедра  

«Інженерна екологія 

міст»,  

тема:  «Роль екологічної 

освіти», 27,02-27.03.2017,  

довідка №05-186 від 

27.08.2017 

28 Селезньова 

Віталіна 

Юріївна 

Викладач Харківська 

державна академія 

фізичної культури, 

2004, фізичне 

виховання, 

викладач 

фізичного 

виховання та 

спорту в 

навчальних 

закладах, 

2006  - магістр 

спортивної 

психології 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Фізичне виховання  

(128,0 год) 

Фізична культура 

(62,0 год.) 

 

 Стажування – 

Харківська державна 

академія фізичної 

культури, кафедра теорії 

та методики фізичного 

виховання,  

тема: «Розширення знань, 

умінь та навичок під час 

викладання предмету 

«Фізичне виховання», 

04.05-08.06.2016, 

посвідчення №286/15  від 

09.06.2016 

ФПК КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти», напрям: фізична 

культура і фізичне 

виховання,  

тема: «Методика 

Педстаж – 15 

років 

пп.10, 13, 14, 

15, 16 



викладання варіативних 

модулей з дисциплін 

«Фізична культура» і 

«Фізичне виховання», 

28.01.-22.02.2019,  

свідоцтво  

№ ПК 31584378/19/36  

від 22.02.2019 

29 Сидорова 

Ольга 

Євгенівна 

Викладач, 

голова циклової 

комісії 

природничо-

математичних 

дисциплін 

Харківський 

інститут 

радіоелектроніки, 

1972, автоматика 

та телемеханіка, 

інженер-електрик 

 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

старший 

викладач 

Основи 

комп’ютерних 

технологій   

(124,0 год) 

Основи систем 

автоматизованого 

проектування  

(204,0 год) 

Інформатика  

(320,0 год) 

Інформатика та 

основи 

комп’ютерного 

моделювання 

 (184,0 год) 

 

ФПК КВНЗ  «Харківська 

академія неперервної 

освіти», напрям: 

інформатика,  

тема: «Основи вивчення 

програм загального 

призначення 

(інтегрований пакет MS 

Office)»,  

03.10-11.11.2016, 

свідоцтво №178/33/02 від 

11.11.2016. 

Стажування - Харківська 

інженерно-педагогічна 

академія, 

 теми: «Комп’ютерні 

системи обробки 

інформації», 

«Інформаційні системи 

моделювання 

архітектурно-будівельних 

об’єктів», «Інформаційні 

технології проектування 

промислових та 

житлових будівель», 

23.11-23.12.2015, 

посвідчення №0017 від 

24 12.2015 

Педстаж – 32 

роки 

пп.13, 14, 15, 

16 



30 Собіна  

Віра  

Іванівна 

Викладач Харківський  

політехнічний  

інститут 

 ім. В.І. Леніна, 

1977, хімічна 

технологія 

в’яжучих 

матеріалів, 

інженер-хімік- 

технолог 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Хімія (624,0 год) 

 

ФПК КВНЗ « Харківська 

академія неперервної 

освіти», напрям: хімія, 

тема: «Застосування 

комп’ютерних засобів 

для проведення занять з 

хімії»,  

11.09-20.10.2017,  

свідоцтво №149/20 від 

20.10.2017, напрям: хімія 

Стажування – 

Харківський 

національний університет 

будівництва та 

архітектури, кафедра 

хімії,  

тема: «Освоєння 

інноваційних методів 

проведення занять з 

метою підвищення 

кваліфікаційного рівня», 

довідка №05/678 від 

26.04.2018 

Педстаж – 40 

років 

пп. 13, 14, 15, 

16 

31 Солдатенко 

Світлана 

Сергіївна 

Викладач Харківський 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

Г.С. Сковороди, 

1988, математика, 

вчитель 

математики 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Математика  

(388,0 год) 

Вища математика  

(170,0 год) 

Основи вищої 

математики  

(60,0 год.) 

 

Стажування - 

Харківський 

національний 

автомобільно-дорожній 

університет. Центр 

підвищення кваліфікації. 

Напрям  

тема: «Методичні 

особливості викладання 

розділу «Комплексні 

числа», свідоцтво 12 СПК 

№92498 від 29.02.2016. 

ФПК КВНЗ «ХАНО», 

Педстаж – 14 

років 

пп.13, 14, 15, 

16 



напрям – математика, 

тема: «Особливості 

підготовки учнів до ЗНО 

з математики»,  

 

12.11-07.12.2018, 

свідоцтво № ПК 

31584378/177/28 від  

07.12. 2018 

32 Спутай  

Ірина  

Анатоліївна 

Викладач Харківська 

державна академія 

міського 

господарства, 

2002, промислове 

та цивільне 

будівництво, 

магістр 

промислового та 

цивільного 

будівництва 

Спеціаліст другої 

категорії 

Безпека 

життєдіяльності  

(282,0 год.) 

Технологія і 

організація робіт при 

ремонті та 

реконструкції  

(116,0 год.) 

Кошторис 

будівельних робіт з 

ПЕОМ (38,0 год.) 

Основи технології і 

організації 

будівельного 

виробництва  

(168,0 год) 

ФПК Департамент науки 

і освіти ХОДА, напрями: 

«Охорона праці», 

«Безпека 

життєдіяльності»,  

тема: «Безпека 

життєдіяльності у 

виробничій сфері та 

побуті», посвідчення 

№35/17-24 від 10.02.2017 

Стажування – ТОВ 

«Центр охорони праці 

«НОВАТОР-СЕРВІС», 

тема: «Поглиблення та 

перевірка знань з питань 

охорони праці», 

посвідчення №03-17/28 

від 20,01.2017 

Стажування – 

Харківський  

національний технічний 

університет будівництва 

та архітектури кафедра 

«Технологія 

будівельного 

виробництва»,  

тема: «Удосконалення 

Педстаж – 12 

років 

пп.13, 14, 15, 

16 



викладання  дисциплін 

«Технологія і організація 

будівельного 

виробництва», 

«Технологія і організація 

робіт при ремонті і 

реконструкції», 05.11-

05.12.2018, довідка 

№05/1703 від 11,12.2018 

33 Третьякова  

Наталія  

Михайлівна 

Викладач Харківський  

державний  

університет  

ім. О.М. Горького, 

1978, політична 

економія, викладач  

політекономії,  

економіст 

Спеціаліст 

першої категорії 

Економіка 

(Економічна теорія) 

(234,0 год) 

Географія  (455,0 год) 

Основи філософських 

знань  (68,0 год) 

 

 

ФПК КВНЗ  «Харківська 

академія неперервної 

освіти», напрям: 

«Людина і світ», 11.05-

12.06.2015. 

ФПК КВНЗ  «Харківська 

академія неперервної 

освіти», напрям: 

географія та економіка, 

тема: «Використання ІКТ 

при викладанні географії 

та економічної теорії», 

свідоцтво №23/27ф від 

12.06.2015. 

Стажування – 

Харківський 

національний університет 

будівництва та 

архітектури, кафедра 

філософських наук,  

тема: «Використання 

тестового контролю при 

вивченні основ 

філософських знань», 

22.01-16.02.2018, 

свідоцтво №ПК 

31584378/14/24 від 

Педстаж – 34 

роки 

пп.13, 14, 15, 

16 



16.02.2018 

34 Фаріна  

Галина 

Миколаївна 

Викладач Харківський 

інженерно-

будівельний 

інститут, 1978, 

водопостачання і 

каналізація, 

інженер-

будівельник; 

Український 

заочний 

економічний 

інститут, 2002, 

менеджер. 

Українська 

інженерно-

педагогічна 

академія, 

педагогіка вищої 

школи,магістр, 

2011 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Санітарно-технічне 

обладнання будівель і 

споруд  (168 год.) 

Інженерне 

обладнання  будівель 

(40 год) 

Котельні установки і 

водо підготовка (120 

год) 

Монтаж, наладка і 

експлуатація 

теплотехнічного  

обладнання (66 год) 

Основи 

газопостачання (50 

год) 

Розрахунок теплових 

схем котелень (44 

год) 

Опалення, вентиляція 

і кондиціювання 

повітря (66 год) 

 

Стажування – 

Харківський 

національний університет 

будівництва та 

архітектури,  

кафедра: 

«Водопостачання, 

каналізація та 

гідравліка»,  

тема: «Розрахунок 

каналізаційної мережі 

житлового будинку», 

10.09-14.10.2014, наказ  

№ 283 від 14.10 2014;  

кафедра: 

«Теплогазопостачання, 

вентиляція та 

використання ТВЕР», 

тема: «Паливне 

господарство», наказ 

№282 від 12.11.2015;  

кафедра: 

«Теплогазопостачання, 

вентиляція та 

використання ТВЕР», 

тема: «Вентиляція 

промислових будівель», 

11.04 – 11.05.2016,  наказ 

№98 від 05.04.2016 

Педстаж – 12 

років 

пп.13, 14, 15, 

16, 17 

35 Филипенко  

Ганна 

Іванівна 

Директор 

коледжу, 

викладач 

Чернігівський 

державний 

педагогічний 

університет 

ім. Т.Г. Шевченка, 

1979, математика 

Спеціаліст вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Вища математика 

(173,0 год) 

Математика (96,0 год) 

 

ФПК КВНЗ  «Харківська 

академія неперервної 

освіти», «Математика», 

теми: «Інноваційні 

технології при 

викладанні курсу 

Педстаж – 39 

років 

пп.10, 13, 14, 

15 



 математики», «Про 

організацію рейтингової 

оцінки роботи 

педагогічних працівників 

І-ІІ рівнів акредитації», 

05.09-13.10.2016, 

свідоцтво №129/26/02-ін 

від13.10.2016; 

Стажування - 

Харківський 

національний університет 

будівництва та 

архітектури, кафедра 

математики, 

тема: «Ознайомлення з 

методикою викладання 

вищої математики», 02-

04.-30.04.2018 ,  довідка 

№05/675  від 26.04.2018 

36 Хажевська 

Євгенія  

Миколаївна 

Викладач Харківський  

державний  

педагогічний  

університет  

ім. Г.С. Сковороди, 

2011, викладач 

англійської мови, 

магістр  

Спеціаліст 

першої категорії 

Іноземна мова за 

проф. спрямуванням 

(300,0 год) 

Іноземна мова  

(302,0 год) 

ФПК КВНЗ  « Харківська 

академія неперервної 

освіти», англійська мова, 

тема: «Володіння 

іноземною мовою – 

запорука формування 

висококваліфікованого 

фахівця», 07.11-

16.12.2016, свідоцтво 

№199/30/03-ін від 

16.12.2016   

Педстаж – 7 

років 

пп.13, 14, 15, 

16 

37 Черевик 

Юлія 

Олександрівна 

Викладач Українська 

інженерно-

педагогічна 

академія, 2012, 

«Професійна 

освіта. 

Спеціаліст другої 

категорії 

Електротехніка в 

будівництві  

(236,0 год.) 

Основи 

електротехніки  

(48,0 год) 

Стажування – Українська 

інженерно-педагогічна 

академія, кафедри: 

фізики, електротехніки і 

електроенергетики; 

педагогіки, методики та 

Педстаж – 6 

років 

пп.13, 14, 15, 

16 



Енергетика», 

професіонал в 

галузі енергетики, 

викладач 

дисциплін в галузі 

енергетики 

Інженерне 

обладнання будівель 

(44,0 год) 

менеджменту освіти, 

тема: «Вибір та 

випробування 

автоматичних 

вимикачів», 13.03-

13.04.2018, посвідчення 

№ СТ 02071228/000061-

18 від 13.04.2018 

38 Черенкова 

Інна 

Василівна 

Викладач  Харківський 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

Г.С. Сковороди, 

1987, українська 

мова та література, 

вчитель 

української мови і 

літератури 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Українська мова  

(420,0 год) 

Українська мова  за 

професійним 

спрямуванням 

(102,0 год) 

Українська література  

(189,0  год) 

 

 

 

ФПК КВНЗ  « Харківська 

академія неперервної 

освіти» за напрямами: 

«Українська мова та 

література»,  «Українська 

мова за 

профспрямуванням», 

тема: «Використання 

сучасних інноваційних та 

комп’ютерних технологій 

у навчальному процесі», 

03.10-11.11.2016, 

сертифікат № 180/28/02-

ін від 28.10.2016 

Педстаж – 32 

роки 

пп.13, 14, 15, 

16 

39 Черкасов 

Юрій 

Анатолійович 

Викладач  Харківський 

інженерно-

будівельний 

інститут, 1972, 

промислове та 

цивільне 

будівництво, 

інженер – 

будівельник 

Спеціаліст 

першої категорії 

Основи розрахунку 

будівельних 

конструкцій  

(552,0 год.) 

 

Стажування - 

Харківський державний 

технічний університет 

будівництва та 

архітектури, кафедра 

«Залізобетонні і кам’яні 

конструкції»,  

тема: «Удосконалення 

форм і методів навчання 

та виховання студентів 

відповідно  до сучасних 

вимог рівня освіти», 

05.11-05.12.2015, 

протокол №4 від 

Педстаж – 42 

роки 

пп.13, 14, 15, 

16 



08.12.2015;  

кафедра «Будівельна 

механіка»,  

тема: «Активізація 

пізнавальної діяльності 

студентів на основі 

самостійної та 

дослідницької роботи на 

заняттях з будівельної 

механіки», 09.11-

09.12.2016, наказ №260 

від 09.11.2016 

40 Шаталова 

Клара  

Іванівна 

 

Викладач Харківський  

інститут інженерів 

комунального 

будівництва, 1975, 

економіка та 

організація 

будівництва, 

інженер-економіст 

Спеціаліст 

першої категорії 

Економіка 

будівництва 

 (223,0  год.) 

Нормування праці і 

кошторис (116,0 год.) 

Економіка і 

планування 

виробництва 

 (62,0 год) 

Стажування – 

Харківський 

національний університет 

міського господарства  

ім. О.М. Бекетова,  

тема: «Ціноутворення в 

будівництві»,  

19.05-30.06.2014, довідка 

№1778  від 30.06.2014 

Педстаж – 27 

років 

пп.13, 14, 16, 

17 

41 Шепелева  

Ірина  

Олександрівна 

Викладач Харківська 

національна 

академія міського 

господарства, 

2010, промислове і 

цивільне 

будівництво, 

магістр 

Спеціаліст другої 

категорії 

Охорона праці в 

галузі (138,0 год.) 

Основи охорони праці 

(253,0 год.) 

Охорона праці в 

будівництві (44,0 год) 

Технологія і 

організація 

будівельного 

виробництва 

(76,0  год.) 

 

 

ФПК Департамент науки 

і освіти ХОДА, напрям: 

охорона праці та БЖД,  

тема: «Підвищення 

кваліфікації та знань 

новітніх документів з 

охорони праці»,  

02.04-19.04.2018, 

посвідчення №93-32 від 

19.04.2018; 

стажування – 

Харківський 

національний технічний 

університет будівництва 

та архітектури,   

Педстаж – 3 

роки 

пп.13, 14, 15, 

16 



кафедра «Технологія 

будівельного 

виробництва», 

 тема: «Вдосконалення 

професійної підготовки, 

поглиблення і 

розширення знань» 

05.11-05.12.2018, довідка 

№05/1702 від 11,12.2018 

42 Ширяєва 

Людмила 

Анатоліївна 

Викладач Харківський інже-

нерно-будівельний 

інститут, 1963, 

промислове та 

цивільне 

будівництво; 

інженер-

будівельник 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Будівельна механіка 

 (168,0  год.) 

Експлуатація 

будівель і споруд  

(238,0 год.) 

Основи розрахунку 

будівельних 

конструкцій  

(102,0 год.) 

Підсилення елементів 

конструкцій при 

ремонті і 

реконструкції  

(110,0 год.) 

 

Стажування – 

Харківський 

національний університет 

будівництва та 

архітектури, кафедра 

залізобетонних 

конструкцій,  

тема:  «Використання  

інтерактивних форм 

контролю знань 

студентів», 

 05.11-05.12.2015,наказ 

№265 від 02.11.2015; 

кафедра будівельної 

механіки,  

тема: «Удосконалення 

інтерактивних методів 

при викладанні 

будівельної механіки», 

09.11.-09.12.2016,  

наказ №260 від 

09.11.2016 

Педстаж – 40 

років 

 

пп. 13, 14, 15, 

16 

 

Директор коледжу          Г.І. Филипенко 

 


