Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес
зі спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»
освітня програма «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр»
Таблиця 5.3

№
з/п

Прізвище, ім’я,
по батькові
викладача

1.

Аверін Владислав
Валерійович

Викладач

2

Андріанова Ганна
Євгенівна

Викладач,
голова
циклової
комісії
фізичного
виховання і
Захисту
Вітчизни

Найменуванн
я посади

Науковий
ступінь, шифр і
найменування
Найменування
наукової
навчальних
спеціальності,
дисциплін, які
Найменування закладу, який
Відомості про підвищення
тема дисертації,
закріплені за
закінчив викладач, рік закінчення,
кваліфікації викладача
вчене звання, за
викладачем, та
спеціальність, кваліфікація згідно з
(найменування закладу, вид
якою кафедрою
кількість
документом про вищу освіту
документа, тема, дата видачі)
(спеціальністю) лекційних годин з
присвоєно, або
кожної навчальної
категорія,
дисципліни
педагогічне
звання
Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням)
Харківський державний технічний
Спеціаліст
Основи
Стажування –
університет будівництва та
першої категорії
інженерної
Харківський національний
архітектури, 2006,
геодезії
університет будівництва та
промислове і цивільне будівництво,
архітектури,
інженер-будівельник.
кафедра інженерної геодезії,
Українська інженерно-педагогічна
тема: «Методика складання
академія, 2012,
картограми земляних мас»,
педагогіка вищої школи,
«Методика нівелювання по
викладач університетів та вищих
квадратах»,
навчальних закладів.
довідка від 20.02.2017 № 05/365
Харківський спортивний факультет Спеціаліст вищої Фізична культура
Підвищення кваліфікації
Київського державного інституту
категорії
Фізичне
КВНЗ «Харківська академія
фізичної культури,
виховання
неперервної освіти»,
1984,
напрям: фізична культура і
Фізична культура і спорт,
фізичне виховання,
Викладач - тренер з баскетболу
тема: «Методика викладання
варіативних модулей з дисциплін
«Фізична культура» і «Фізичне
виховання».
Свідоцтво від 22.02.2019

Примітки

Педстаж
13 років

Педстаж
36 років
11 міс.

№ ПК 31584378/19/02
3

Безбородова
Надія
Вікторівна

Заступник
директора з
навчальновиробничої
роботи,
викладач

Харківський інститут інженерів
залізнично дорожнього
транспорту, будівництво
залізничних доріг, інженер
шляхів сполучення, будівельник,
1990.
Харківська академія з/д
транспорту, менеджмент
економіки, 2000
Українська інженернопедагогічна академія, факультет
«Міжнародні освітні програми»,
спец. «Управління навчальними
закладами», 2014

Спеціаліст
вищої категорії

Будівельні
конструкції
Облік і звітність
в будівництві

4

Бєлих
Надія
Олександрівна

Викладач,
голова
циклової
комісії
технології і
організації
будівельного
виробництва

Комунарський гірничометалургійний інститут, 1979,
будівництво:
інженер-викладач будівельних
дисциплін

Спеціаліст
вищої
категорії,
викладачметодист

Технологія і
організація
будівельного
виробництва
(390,0 год)

Педстаж
12 років

Стажування – ТОВ «Центр
охорони праці «НОВАТОРСЕРВІС», 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

Педстаж
36 років
10 міс.

будівельного виробництва»,
05.11-05.12.2018,
довідка №05/1701 від
11.12.2018
5

Беляєва
Влада
Станіславівна

Викладач

6

Божко
Віктор
Павлович

Викладач

Харківський національний
університет будівництва та
архітектури, 2020, архітектура та
містобудування, магістр
Українська інженерно-педагогічна
академія, 2003,
Професійне навчання. Електроніка,
радіотехніка, електронна
схемотехніка та зв’язок,
інженер-педагог.

Спеціаліст

Спеціаліст
першої категорії

Українська інженерно-педагогічна
академія, 2006,
педагогіка вищої школи,
професіонал з педагогіки вищої
школи

7

Большаков
Анатолій
Євгенович

Завідувач
архітектурнодизайнерськи
м відділенням

Харківський інститут інженерів
комунального будівництва, 1991,
архітектура,
архітектор.

Спеціаліст вищої
категорії

Малюнок та
живопис
Рисунок та
живопис
Інформатика і
основи
комп’ютерного
моделювання
Комп’ютерне
проектування та
архітектурний
дизайн
Комп’ютерне
проектування та
3D-графіка
Техніка
користування
ЕОМ
Архітектурне
проєктування
Конструкції
будівель і споруд

Харківський національний
університет будівництва та
архітектури, аспірантура

Педстаж
7 міс.

Українська інженернопедагогічна академія ,
тема «Створення
дистанційного курсу
«Компютерна техніка і основи
компютерного моделювання за
допомогою LMS Moodle»,
свідотцтво від 30.10.2020 р.
№ ПК02071228/005393-20

Педстаж
18 років

Стажування –
Харківський національний
університет будівництва та
архітектури,
кафедра: архітектурного
проектування та архітектурних
конструкцій,
тема: «Сучасні технології при
викладанні дисципліни
архітектурного профілю»;
«Методика підготовки завдань і
до курсового проектування»,
довідка від 21.03.2018 № 05/483.

Педстаж
12 років
6 міс.

8

Борисюк
Вячеслав
Михайлович

Викладач

9

Власова Ольга
Василівна

Заступник
директора з
виховної
роботи,
викладач

10

Волкова
Ганна
Сергіївна

Викладач

11

Воложинська
Олена
Олександрівна

Заступник
директора з
навчальної
роботи

Харківська військова інженерна
радіотехнічна академія ППО
ім. Говорова,
1988,
радіотехнічні засоби,
радіоінженер
Харківський державний
університет ім. Каразіна,
1993,
українська мова та література,
філолог, викладач української
мови і літератури

Спеціаліст
вищої категорії

Захист України

ФПК КВНЗ «Харківська
академія неперервної освіти»,
№ ПК
31584378/5/04,
свідоцтво від 06.02.2020

Педстаж
25 років
11 міс.

Спеціаліст
вищої категорії

Українська мова
Українська
література

ФПК КВНЗ «Харківська
академія неперервної освіти»,
№ ПК 31584378/65/04,
свідоцтво від 19.04.2019

Педстаж
29 років
8 міс.

Харківський національний
університет ім. В.Н. Каразіна,
2003,
біологія,
біолог, викладач біології та хімії.
Українська інженернопедагогічна академія,
2007,
Педагогіка вищої школи,
професіонал з педагогіки вищої
школи
Харківський державний
технічний університет
будівництва та архітектури, 1998,
інженер-будівельник.
Національний технічний
університет «Харківський
політехнічний інститут», 2011,
викладач університетів та ВНЗ

Спеціаліст
вищої категорії

Біологія
Хімія

ФПК КВНЗ «Харківська
академія неперервної освіти»,
№ 31/48/04-ін,
свідоцтво від 03.03.2017

Педстаж
17 р.

Спеціаліст
вищої
категорії,
викладач методист

Кошторис
будівельних
робіт з ПЕОМ

Стажування – Харківський
національний технічний
університет будівництва та
архітектури,
кафедра «Технологія
будівельного виробництва»
тема: «Ефективність
застосування інноваційних
методів навчання при
викладанні навчальної

Педстаж
10 років

дисципліни Кошторис
будівельних робіт з ПЕОМ ».
05.11-05.12.2018, довідка
№05/1700 від 11.12.2018.
12

Вишня
Ірина
Геннадіївна

Викладач

Харківський національний
педагогічний університет ім. Г.С.
Сковороди,
1973,
математика,
вчитель математики
середньої школи

Спеціаліст

Математика
Вища
математика

ФПК КВНЗ «Харківська
академія неперервної освіти»,
№ ПК 129/11,
сертифікат від 05.11.2020

13

Зунтова
Тетяна
Володимірівна

Голова
циклової
комісії,
викладач

Харківський державний
технічний університет
будівництва та архітектури, 2001,
промислове і цивільне
будівництво, магістр будівництва

Спеціаліст
вищої
категорії,
викладачметодист

Інженерне
креслення,
Будівельні
конструкції

Харківський національний
університет будівництва та
архітектури,
Кафедра архітектурних
конструкцій, тема
«Поглиблення фахової та
методичної компетентності»,
Довідка від 03.03.2021 р №
05/272;
Український державний
університет залізничного
транспорту , сертифікат від
14.03.2020 р. ПК
001116472/000066-20;
Українська інженернопедагогічна академія, тема
«Роль практичних занять в
формуванні професійних
компетентностей фахового
молодшого бакалавра»,
свідотцтво від 10.11.2021 р.
№ ПК 02071228/006503-21

Педстаж
44 роки

14

Грузін
Віталій
Миколайович

Викладач

Харківський інженернобудівельний інститут, 1985,
водопостачання та каналізація,
інженер-будівельник

Спеціаліст
вищої категорії

Інженерна
геодезія

15

Кириленко
Оксана
Юріївна

Викладач

Харківський національний
педагогічний університет ім. Г.С.
Сковороди,
2013,
«Мова і література»
(англійська),
філолог, вчитель англійської
мови

Спеціаліст ІІ
категорії

Іноземнв мова
Іноземна мова за
професійним
спрямуванням

Спеціаліст
першої категорії

Комп’ютерне
проектування та
архітектурний
дизайн
Архітектурне
проектування

Харківський національний
університет будівництва та
архітектури,
Кафедра «Графіки», тема
«Формування професійних
компетенцій з застосуванням
інноваційних, креативних та
дистанційних технологій
навчання», довідка від
16.12.2019 р № 05/2036
ФПК КВНЗ «Харківська
академія неперервної освіти»,
№199/28/01-ін,
свідоцтво від 16.12.2016
(відпустка по догляду за
дитиною по досягненню нею
трирічного віку Наказ від
22.12.2018
№ 115)

Педстаж
25 років
2 міс.

Педстаж
9 років

Харківський національний
педагогічний університет ім. Г.С.
Сковороди,
2012,
Українська мова і
література,
філолог, викладач української
мови і літератури
16

Кльований
Андрій
Володими-рович

Викладач

Харківський державний технічний
університет будівництва та
архітектури, 2000,
архітектура будівель і споруд,
архітектор.

Стажування Харківський національний
університет будівництва та
архітектури,
кафедри: архітектурних конструкцій, архітектурного проектування
та основ архітектури,
тема: «Інноваційні технології
викладання дисциплін

Педстаж
10 років
2 міс.

17

Лахматова
Наталія
Олександрів-на

Викладач

Харківський державний педагогіч- Спеціаліст вищої
ний університет ім. Г.С. Сковороди,
категорії
2003,
Педагогіка і методика середньої
освіти. Мова та
література(англійська, турецька),
вчитель англійської мови і турецької
мови та зарубіжної літератури.

Іноземна мова
Іноземна мова за
професійним
спрямуванням

18

Лігутіна
Валентина
Федорівна

Викладач,
методист
коледжу

Харківський державний інститут
культури,
1973,
бібліотекознавство і
бібліографія, бібліотекарбібліограф вищої кваліфікації.
Глухівське медичне училище,
1969,
медична сестра

Спеціаліст
вищої категорії
педагогічне
звання
«старший
викладач»

Захист України

19

Логінова
Катерина
Сергіївна

Викладач

Харківський національний
економічний університет, 2013,
економічна теорія,
магістр з економічної теорії.

Спеціаліст вищої
категорії,
кандидат економічних наук
08.00.04 «Економіка та
управління
підприємствами
(за видами
еконо-мічної

Основи економіки
будівництва
Економіка
будівництва
Нормування праці
і кошторис
Економіка і
планування
виробництва

діяльності)»,

архітектурного спрямування»,
довідка від 06.011.2017 № 05/1690
Стажування –
Харківський національний
університет будівництва та
архітектури,
кафедра іноземних мов,
тема: «Методика використання
мультимедійних програм на
заняттях з англійської мрви за
професійним спрямуванням»,
довідка від 15.01.2019 №05/64

Українська інженернопедагогічна академія,
№ ПК 02071228/006181-21,
свідоцтво від
26.05.2021
ФПК КВНЗ «Харківська
академія неперервної освіти»,
№ 131/32,
сертифікат від
05.11.2020

Стажування
Харківський національний
економічний університет ім.
Семена Кузнеця,
Відділ заочної, дистанційної та
післядипломної освіти,
тема: «Розвиток комунікативної
компетентності у науковопедагогічних працівників вищих
навчальних закладів»,
свідоцтво від 31.05.2017р.

Педстаж
17 років

Педстаж
45 років

Педстаж
3 роки

20

Маршала
Наталія
Миколаївна

Викладач

Харківський
державний педагогічний інститут
ім. Г.С. Сковороди, 1987,
фізика і математика,
учитель фізики і математики

21

22

23

тема:
«Теоретикометодичне забезпечення оцінювання
прихованих
витрат».
Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист

ПК02071211/000092-17

Фізика і
астрономія

ФПК - КВНЗ «Харківська
академія неперервної освіти»,
№ ПК31584378/77/13,
свідоцтво від 10.05.2019

Педстаж
34 роки

Спеціаліст вищої
категорії,

Інформатика
Комп’ютерна
техніка та основи
комп’ютерного
моделювання

ФПК КВНЗ «Харківська
академія неперервної освіти»,
№ ПК31584378/78/17,
свідоцтво від 10.05.2019.

Педстаж
30 років
10 міс.

Харківський національний
університет міського господарства
ім. О.М.Бекетова , кафедра
фінансово-економічної безпеки,
обліку і аудиту,
Тема «Застосування інноваційних
методів навчання при викладанні
дисцтплін економічного
спрямування»
свідотцтво від 20.06.2018 № 205
Підвищення кваліфікації
КВНЗ «Харківська академія
неперервної освіти»,
напрям «Правознавство»,
тема: «Практична медіаграмотність як складова професійної
компетентності педагогів»,

Педстаж

Москаленко
Марина
Миколаївна

Викладач

Харківський інститут
радіоелектроніки,
1989,
електронні обчислювальні
машини,
інженер-системотехнік

Неділько
Тетяна
Вікторівна

Викладач

Харківський інститут інженерів
комунального будівництва, 1973,
економіка та організація
будівництва,
інженер-економіст.

Спеціаліст вищої
категорії,
старший
викладач

Основи
підприємницької
та управлінської
діяльності
Економіка
будівництва
Основи
менеджменту

Нікуліна
Катерина
Валеріївна

Викладач,
юрисконсульт

Міжнародний науково-технічний
університет, 2004,
правознавство,
магістр права.

Спеціаліст
другої категорії

Основи
правознавства

44 роки
6 міс.

Педстаж
5 років

24

Непочатова
Катерина
Анатоліївна

Викладач

Українська державна академія
залізничного транспорту, 2008,
промислове і цивільне
будівництво, інженербудівельник
Харківський національний
педагогічний університет, 2017,
дошкільна освіта, організатор
дошкільної освіти, вихователь
дітей дошкільного віку

25

26

27

Спеціаліст
другої категорії

Теоретична
механіка
Опір матеріалів
Основи
розрахунку
будівельних
конструкцій

свідоцтво від 29.03.2018
ПК 31584378/53/19
Хпрківський національний
університет будівництва та
архітектури, кафедра
«Залізобетонних та камяних
конструкцій», «Будівельної та
теоретичної механіки»,
Тема «Оволодіння сучасними
передовими методами ведення
навчальних занять».
Довідка від 03.03.2021 р.№ 05/270

Педстаж
3 роки

Спеціаліст
першої категорії

Біологія

Українська інженернопедагогічна академія,
№ ПК 02071228/006183-21,
свідоцтво від
26.05.2021

Педстаж
10 років
11 міс.

Фізичне
виховання
Фізична культура

Підвищення кваліфікації –
КВНЗ «Харківська академія
неперервної освіти»,
напрям: фізична культура,
тема: «Крок фізичної культури –
основна форма організації
фізичного виховання»,
свідоцтво від 12.05.2019
№ ПК 31584378/80/24

Педстаж

Непіпенко
Євгенія
Валеріївна

Викладач

Харківський національний
педагогічний університет
ім. Г.С. Сковороди, 2010,
Педагогіка і методика середньої
освіти. Біологія,
викладач біології

Ольховик
Ігор
Миколайович

Викладач

Харківський державний інститут
фізичної культури , 1990,
фізична культура і спорт,
викладач-тренер з легкої атлетики

Спеціаліст вищої
категорії

Омельченко
Лілія
Іванівна

Викладач

Харківський державний педа гогічний університет ім. Г.С. Сковороди,
1994,
українська мова та література,
вчитель української мови та

Спеціаліст вищої
категорії,
старший
викладач

Українська мова
Українська мова
за професійним
спрямуванням
Українська

30 років
4 міс.

Педстаж

Харківський національний
педагогічний університет ім.
Г.С. Сковороди,
ПК 02125585

27 років

літератури

28

29

30

Осетрова
Олена
Миколаївна

Викладач,
голова
циклової
комісії
соціальногуманітарних
дисциплін

Осетрова
Альона
Володимирівна

Викладач

Ольшевська
Тетяна
Миколаївна

Викладач

Бєлгородський державний
педагогічний інститут
ім. Ольмінського, 1978,
російська мова та література,
вчитель російської мови та
літератури

Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист

література

№ 004297-21,
свідоцтво від
10.03.2021

Культурологія
Зарубіжна
література
Соціологія

Українська інженернопедагогічна академія,
№ ПК 0207/228/006177-21
свідоцтво від 26.05.2021

Педстаж

Українська інженернопедагогічна академія ,
тема «Методична розробка до
виконання технологічної карти
на тему «Улаштування підлоги
з ламінату», свідотцтво від
26.05.2021 р.
№ПК 0207/228/006177-21

Педстаж
13 років

Науково-методичний центр
вищої та фахової передвищої
освіти,
Тема «проектування онлайнкурсів та створення
відеолекцій», сертифікат від
04. 11.2020 СС 3828
стажування Харківський
національний університет
будівництва та архітектури
на кафедрі архітектурного

Педстаж
8 років

Спеціаліст вищої Основи технології
Харківський державний
категорії
і організації
технічний університет
будівельного
будівництва і архітектури, 2001,
виробництва
промислове і цивільне
Технологія
будівництво, магістр будівництва

Харківський інженерно-будівельний
інститут, 1986,
архітектура,
архітектор.

Спеціаліст
першої категорії

опоряджувальних
робіт та захисту
споруд
Організація
опоряджувальних
робіт
Інноваційні
матеріали і
технології в
будівництві
Конструкції
будівель і споруд
Архітектурне
проектування
Планування та
благоустрій
населених місць

48 років
1 міс.

проектування та архітектурних
конструкцій
тема «Методика викладання
дисципліни Конструкції будівель і
споруд»,
довідка від 23.11.2021 р.
№05/1453
31

Подколзіна
Наталія
Василівна

Завідувач
відділенням,
викладач

Спеціаліст
другої категорії

Технологія і
організація
будівельного
виробництва

Харківський національний
університет будівництва та
архітектури, 2015, спеціальність
– промислове та цивільне
будівництво, магістр
промислового і цивільного
будівництва

32

Попова
Анна
Олександрівна

Викладач

Порохня

Викладач

Харківський національний
університет будівництва та
архітектури , 2019, Будівництва
та цивільна інженерія, магістр
Українська інженернопедагогічна академія , 2019,
професійна освіта , професіонал
в галузі машинобудування,
педагог-дослідник

33

Харківський державний

стажування Харківський
національний університет
будівництва та архітектури
на кафедрі «Технології
будівельного виробництва» та
«Організації
будівельного виробництва»,
тема

Педстаж
12 років

Інноваційні технології навчання

Спеціаліст

Конструкції
будівель і споруд,
інженерне
креслення

Спеціаліст
вищої категорії

Всесвітня історія

Довідка №05/1615 від 22
жовтня 2019
року про підвищення
кваліфікації у
формі стажування з
16.09.2021р. по
16.10.2021р.
Українська інженернопедагогічна академія, тема
«Необхідність застосування
інноваційних технологій
надавання навчального
матеріалу під час викладання
дисципліни «Будівельні
конструкції», свідотцтво від
18.11.2021 р.
№ ПК 0207228/006508-21
Харківський національний
педагогічний університет

Педстаж
2 роки 6
місяців

Педстаж
47 років

Ольга
Василівна

університеті м. Горького,
1977,
історія,
історик. Викладач історії та
суспільствознавства

педагогічне
звання
«старший
викладач»

Географія

ім. Г.С. Сковороди,
ПК 02125585
№ 003718-21,
свідоцтво від
28.01.2021

11 м.

34

Прокопенков
Олексій
Валерійович

Викладач

Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди,
педагогіка і методика середньої
освіти. Фізична культура.
викладач фізичної культури

Спеціаліст
першої категорії

Фізичне
виховання
Фізична культура

Підвищення кваліфікації
КВНЗ «Харківська академія
неперервної освіти»,
напрям: фізична культура,
тема: «Розвиток фізичних якостей
підлітків»,
свідоцтво від 10.05.2019
№ ПК 31584378/80/28

Педстаж
11 років

35

Птухіна
Оксана
Вікторівна

Викладач

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2005,
історія,
викладач історії та суспільнополітичних дисциплін.

Спеціаліст вищої
категорії

Історія України

ФПК КВНЗ «Харківська
академія неперервної освіти»
№ ПК 31584378/79/21
свідоцтво від 10.05.2019

Педстаж

Пихтін
Сергій
Анатолійович

Викладач

Харківський державний технічний
університет
будівництва
та
архітектури,
1995,
Архітектура будівель і споруд,
архітектура

Спеціаліст
вищої категорії

Архітектурне
проектування,
Макетування

Педстаж
13 років
4 міс.

Радченко
Владислав
Володимирович

Викладач

Державний заклад «Луганський
національний університет
ім.Т.Шевченка», 2020,
Середня освіта,
магістр середньої освіти,
викладач української мови і
літератури, викладач закладів
вищої освіти

Спеціаліст
другої категорії

Зарубіжна
література

Харківський національний
університет міського
господарства ім. О.М.
Бекетова,
Кафедра Архітектури будівель
і споруд та дизайну
архітектурного середовища,
Свідоцтво від 11.12.2017 р.
ФПК КВНЗ «Харківська
академія неперервної освіти»
№ ПК 31584378/95/27
свідоцтво від 13.05.2020

36

37

Українська
література
Українська мова

22 роки
11 міс.

Педстаж
7 років

38

39

40

41

Романюк
Михайло
Олександрович

Викладач

Рябоконь
Віра
Олексіївна

Викладач

Самусенко
Наталія
Степанівна

Викладач

Селезньова
Віталіна
Юріївна

Викладач,
керівник
фізичного
виховання

Київський ордена трудового
Червоного прапора інженернобудівельний інститут, 1985,
архітектура, архітектор

Спеціаліст
другої категорії

Кольоровий та
просторовий
дизайн
Основи
архітектурного
проектування
Основи
архітектурного
проектування
Екологія
Фізика і
астрономія

Харківський державний університет
ім. О.М. Горького, 1975,
фізика,
фізик.

Спеціаліст вищої
категорії,
старший
викладач

Санкт-Петербурзький державний
академічний інститут живопису,
скульптури і архітектури
ім. І.Є. Рєпіна, 1996,
історія та теорія образотворчого
мистецтва,
мистецтвознавець.

Спеціаліст
першої
категорії

Дизайн
архітектурного
середовища
Теорія та
методика дизайну
Технічний
рисунок і основи
графічного
дизайну
Креслення і
перспектива
Основи дизайну

Харківська державна академія
фізичної культури, 2005,
олімпійський і професійний спорт,
спортивний психолог.

Спеціаліст вищої
категорії

Фізичне
виховання
Фізична культура

Стажування
Харківський національний
університет будівництва та
архітектури, кафедра:
каф. «Графіки», з 01.11.207 по
01.12.2017
довідка № 05/1844 від 04.12.17.

Педстаж
10 років
5 міс.

Онлайн-освіта EdEra,
сертифікат від 29.11.20

Педстаж

Стажування –
Харківський національний
університет будівництва та
архітектури,
кафедра образотворчого та
декоративного мистецтва,
тема: «Сучасні прийоми та
техніки»,довідка від 26.05.2017 р.;
кафедра графіки,
тема: «Побудова падаючих тіней
на перспективних зображеннях
архітектурних споруд»,
довідка від 04.12.2017 № 05-1844.
Підвищення кваліфікації
КВНЗ «Харківська академія
неперервної освіти»,
напрям: фізична культура,
тема: «Методика викладання
варіативних модулей з дисциплін
«Фізична культура»,
свідоцтво від 22.02.2019
№ ПК 31584378/19/36

Педстаж

ФПК КВНЗ «Харківська

44 роки

17 років
6 міс.

Педстаж
17 років

академія неперервної освіти
№19/36
свідоцтво від 22.02.2019
42

Сидорова
Ольга
Євгенівна

Викладач,
голова
циклової
комісії
природничоматематичних
дисциплін

Харківський інститут радіоелектроніки, 1972,
автоматика і телемеханіка,
інженер-електрик

Спеціаліст вищої
категорії,
старший
викладач

Інформатика і
основи
комп’ютерного
моделювання
Інформатика
Основи систем
автоматизованого
проектування

Українська інженернопедагогічна академія,
№ ПК 02071228/005392-20,
свідоцтво від
30.10.2020

Педстаж
34 роки

43

Скориніна
Ірина
Станіславівна

Викладач,
голова
циклової
комісії
архітектурнодизайнерськи
х дисциплін

Харківський інженерно-будівельний
інститут, 1986,
архітектура,
архітектор.

Спеціаліст вищої
категорії

Основи
реконструкції та
реставрації
Рисунок та
живопис
Історія мистецтв
Кольоровий та
просторовий
дизайн
Малюнок і
живопис

Стажування Харківський національний
університет будівництва та
архітектури,
кафедра основ архітектури,
образотворчого та декоративного
мистецтва, дизайну
архітектурного середовища,
тема: «Виконання дизайн-проектів
суспільних будівель»;
довідка від 12.05.2017
№ 05/858;
кафедра образотворчого та
декоративного мистецтва,
тема: «Акварельний живопис»,
довідка від 20.12.2017 № 05/1935;
кафедра реконструкції та
реставрації архітектурних
об’єктів»,
тема: «Реконструкція міської
забудови в історичних центрах
великих міст»,
довідка від 24.04.2019 № 05/60

Педстаж
14 років

44

Скрипник
Дмитро
Володимирович

Викладач

Харківська національна академія
міського господарства, 2010,
спец. «Містобудівництво»,
архітектор

Спеціаліст
другої категорії

Конструкції
будівель і
споруд
Моделювання
та макетування в
матеріалах
Кольоровий та
просторовий
дизайн

45

Солдатенко
Світлана
Сергіївна

Викладач

Харківський державний
педагогічний інститут ім. Г.С.
Сковороди, 1988,
математика,
вчитель математики
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.
Сковороди, 2013,
Управління навчальним закладом,
керівник підприємств, установ та
організацій (у сфері освіти та
виробничого навчання).

46

Собіна
Віра
Іванівна

47

Спутай
Ірина
Анатоліївна

Викладач

Викладач

Харківський ордена Леніна
політехнічний
інститут
ім. В.І. Леніна,
1977,
хімічна технологія в’яжучих
матеріалів, інженер-хіміктехнолог
Харківська державна академія
міського господарства, 2002,
промислове та цивільне
будівництво,
магістр промислового та цивільного

Спеціаліст вищої
категорії

Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист

Спеціаліст
другої категорії

Математика
Вища математики
Основи вищої
матеиатики

Хімія

Безпека
життєдіяльності
Основи технології
і організаціі
будівельного

Харківський національний
університет будівництва та
архітектури, кафедра
архітектурного проектування та
архітектурних конструкцій,
Тема «Інноваційні методи
навчання»
Довідка від 21.03.2018 № 05/484

Педстаж
6 років

ФПК КВНЗ
«Харківська академія
неперервної освіти»
№ПК 31584378/177/28
свідоцтво від 07.12.2018

Педстаж

ФПК КВНЗ
«Харківська академія
неперервної освіти»
ПК 31584378 №149/20
свідоцтво від 20.10.2017

Підвищення кваліфікації
Департамент науки і освіти
ХОДА, напрями: «Охорона
праці», «Безпека
життєдіяльності»,

15 років
7 міс.
пп.13, 14,
15, 16

Педстаж
43 роки

Педстаж
15 років

будівництва.

48

49

Тітаренко Ксенія
Олександрів-на

Третьякова
Наталія
Михайлівна

Викладач

Викладач

виробництва

Харківський національний університет міського господарства
ім. О.М. Бекетова, 2017,
Містобудування,
Ступінь вищої освіт магістр

Спеціаліст
другої категорії

Харківський державний університет
ім. О.М. Горького, 1978,
політична економія,
економіст , викладач політекономії.

Спеціаліст
першої категорії

Макетування
Креслення та
основи нарисної
геометрії

Основи
економічної теорії
Географія
Основи
філософських
знань

тема: «Безпека життєдіяльності у
виробничій сфері та побуті»,
посвідчення від 10.02.2017
№ 35/17-24.
ТОВ «Центр охорони праці
«НОВАТОР-СЕРВІС»,
тема: «Поглиблення та перевірка
знань з питань охорони праці»,
посвідчення
від 20,01.2017 № 03-17/28;
Харківський національний
університет будівництва та
архітектури,
кафедра технології будівельного
виробництва,
тема: «Удосконалення викладання дисциплін «Технологія і
організація будівельного
виробництва», «Технологія і
організація робіт при ремонті і
реконструкції»,
довідка від 11.12.2018 № 05/1703
МОНУ Науково-методичний
центр вищої та фахової
передвищої освіти,
онлайн курс проектування
електронних освітніх ресурсів,
участь у педагогічному тренінгу,
«Інтеграція LMS Moodle в
інформаційно-освітнє середовище
коледжу»;
сертифікат від 16.10.2019
НМ 38282994 № 1102-19
Підвищення кваліфікації
КВНЗ «Харківська академія
неперервної освіти»,
напрям: «Географія. Економіка»,
тема: «Викладання предмета
«Фінансова грамотність»,

Педстаж
2 роки
11 міс.

Педстаж
–
37 років
1 міс.

50

Фаріна
Галина
Миколаївна

Викладач

Харківський інженерно-будівельний
інститут, 1978,
водопостачання та каналізація,
інженер-будівельник;
Український інженерно-педагогічна
академія, 2002,
Управління навчальним закладом,
Керівник підприємства, установи та
організації (у сфері освіти та
виробничого навчання).

Спеціаліст вищої
категорії

Інженерне
обладнання
будівель
Котельні
установки і
водопідготовка
Монтаж, наладка і
експлуатація
теплотехнічного
обладнання
Опалення,
вентиляція і
кондиціювання
повітря
Основи
газопостачаня
Розрахунок
теплових схем
котелень
Санітарно-

свідоцтво від16.02.2018
№ПК 31584378/14/24;
КВНЗ «Харківська академія
неперервної освіти»,
напрям: «Людина і світ»,
тема: «Використання ІКТ при
викладанні навчальних предметів
соціально-гуманітарного циклу»,
свідоцтво від 12.06.2015 №23/27ф.
Стажування –
Харківський національний
університет будівництва та
архітектури,
кафедра філософських наук,
тема: «Використання тестового
контролю при вивченні основ
філософських знань»,
свідоцтво від 16.02.2018
№ ПК 31584378/14/24
Стажування –
Харківський національний
університет будівництва та
архітектури,
кафедра: водопостачання,
каналізації і гідравліки;
теплогазопостачання, вентиляції
та використання теплових
вторинних ресурсів;
тема: «застосування ІКТ при
викладанні фахових дисциплін»,
довідка від 11.06.2019 р.,
№ 05/890;
довідка від 08.04.2019 р. №05/577

Педстаж
14 років
11 міс.
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Спеціаліст
вищої категорії

Филипенко
Ганна
Іванівна

Директор
коледжу,
викладач

Чернігівський державний
педагогічний
університет
ім. Т.Г. Шевченка, 1979,
математика,
вчитель математики середньої
школи

Хажевська
Євгенія
Миколаївна

Викладач

Спеціаліст
першої категорія

53

Христоєва ольга
Валеріївна

Голова
циклової
комісії,
викладач

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди,
2011,
Педагогіка і методика середньої
освіти. Мова та література
(англійська),
викладач англійської мови.
Харківський інженерно-будівельний
інститут , 1993 р., водопостачання,
каналізація, раціональне
використання охоронних ресурсів,
інженер-будівельник
Інженерно-педагогічна академія.
2010. Управління навчальним
закладом, керівник підприємства,
установи а організації (у сфері
освіти та виробничого навчання)

54

Черевик
Юлія
Олександрівна

Викладач

Українська інженерно-педагогічна
академія, 2012,
професійна освіта. Енергетика,
професіонал в галузі енергетики,
викладач дисциплін в галузі
енергетики.

Спеціаліст
другої категорії

52

технічне
обладнання
будівель
Математика

педагогічне
звання
«викладачметодист»
Іноземна мова
Іноземна мова за
професійним
спрямуванням

Викладач вищої
категорії

Електротехніка в
будівництві
Інженерне
обладнання
будівель
Фізика і

ФПК КВНЗ «Харківська
академія неперервної освіти»
№129/26/02-ін свідоцтво від
13.10.2016
(Короткотривалі курси з
10.12.2021

Педстаж
46 років

Українська інженернопедагогічна академія,
№ ПК 02071228/006180-21,
свідоцтво від
26.05.2021

Педстаж

Стажування Харківський
національний університет
будівництва, архітектури та
дизайну
Кафедра теплогазопостачання,
вентиляції та використання
теплових вторинних
енергоресурсів
Тема порядок організації та
проведення дистанційного
навчання, вппровадження в
навчальний процес сучасних
інтерактивних методів

Педстаж
17 років
7 міс.

Стажування –
Українська інженерно-педагогічна
академія,
кафедри: фізики, електротехніки і
електроенергетики; педагогіки,
методики та менеджменту освіти,

Педстаж

10 років
1 міс.

8 років
11 міс.
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56

57

Черенкова
Інна
Василівна

Викладач

Чорнобай
Надія
Іванівна

Викладач

Чуйко
Ірина
Анатоліївна

Адміністратор ЄДЕБО,
викладач

астрогомія

тема: «Вибір та випробування
автоматичних вимикачів»,
посвідчення від 13.04.2018
№ СТ 02071228/000061-18

Українська мова
Українська мова
за професійним
спрямуванням
Українська
література

Українська інженернопедагогічна академія,
№ ПК 02125585
№ 004296-21,
свідоцтво від
10.03.2021

Педстаж

Стажування Харківський національний
університет будівництва та
архітектури,
кафедри: містобудування та основ
архітектури,
тема: «Ознайомлення з
методикою організації й
проведення лекційних,
семінарських та
практичних занять, використання
сучасних інноваційних технологій
викладання».
довідка від 06.11.2017 №05/1688

Педстаж

ФПК КВНЗ
«Харківська академія
неперервної освіти
№ ПК 31584378 170/27
свідоцтво від 03.11.2017

Педстаж
21 рік 9
міс.

Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди,
1987,
українська мова та література,
учитель української мови і
літератури.

Спеціаліст вищої
категорії

Харківський інститут інженерів
комунального будівництва, 1989,
міське будівництво,
інженер-будівельник

Спеціаліст
першої
категорії

Архітектурна
графіка і
будівельне
креслення
Креслення та
основи нарисної
геометрії
Планування та
благоустрій
населених місць
Основи типології
будівель

Харківський ордена Леніна
політехнічний інститут ім. В.І.
Леніна,
1984,
Електричні обчислювальні
машини,
Інженер-електрик

Спеціаліст вищої
категорії

Інформатика

35 років
1 міс.

10 років
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Шепелева
Ірина
Олександрівна

Викладач

Харківська національна академія
міського
господарства,
2010,
промислове і цивільне будівництво,
магістр будівництва.

Спеціаліст

Охорона праці в
будівництві
Основи охорони
праці
Охорона праці в
галузі
Інноваційні
матеріали і
технології

59

Шишкіна
Надія
Костянтинівна

Викладач

Комунарський гірничометалургійний інститут,
1983,
Промислове та цивільне
будівництво,
Інженер-будівелник

Спеціаліст вищої
категорії

Будівельне
матеріалознавство
Основи
розрахунку
будівельних
конструкцій
Основи технічної
механіки

Підвищення кваліфікації
Департамент науки і освіти
ХОДА,
напрям: охорона праці та БЖД,
тема: «Підвищення кваліфікації та
знань новітніх документів з
охорони праці»,
посвідчення від 19.04.2018
№ 93-32.
Стажування –
Харківський національний
університет будівництва та
архітектури,
кафедра технологія будівельного
виробництва та організації
будівельного виробництва;
тема: «Вдосконалення професійної підготовки, поглиблення і
розширення знань»,
довідка від 11.12.2018 № 05/1702.
Харківський національний
університет міського господарства
ім. О.М. Бекетова,
Кафедра «Теоретичної і
будівельної механіки», «Міське
будівництво»,
тема «Поглиблення фахової та
методичної компетентності»
3 08.11.2021 р. по 18.12.21 р.

Педстаж
5 років
7 міс.

Педстаж
25 років
4 міс.

