4 ДОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ НАДАННЯ ОСВІТНІХ
ПОСЛУГ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ
ПРОГРАМОЮ «ЗВАРЮВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА
4.1 ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У коледжі діє система роботи з кадрами, яка ґрунтується на дотриманні
принципів спадковості та оновлення керівних і педагогічних працівників.
Основною задачею адміністрації та педагогічного колективу є забезпечення
викладання усіх дисциплін навчального плану високопрофесійними
фахівцями.
Формування кадрового складу здійснюється на підставі чинного
законодавства про працю, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту».
У 2017/2018 навчальному році загальна чисельність педагогічних
працівників, які забезпечують освітній процес, складає 79 осіб, з них
61 штатний викладач, 19 керівних та адміністративних працівників коледжу,
11 викладачів-сумісників.
Керівний склад із 12 осіб забезпечує управління педагогічним
колективом коледжу згідно зі Статутом Дніпровського національного
університету ім. О. Гончара та Положенням про коледж.
Усі викладачі мають вищу освіту, яка відповідає навчальним
дисциплінам, що вони викладають, мають досвід педагогічної роботи,
володіють сучасними методами і технологіями підготовки молодших
спеціалістів.
Освітній процес із підготовки фахівців за освітньо-професійною
програмою Зварювальне виробництво зі спеціальності 131 Прикладна
механіка забезпечують 24 штатних викладача та 2 викладача-сумісника, з них:
викладач-методист
старший викладач
викладач вищої категорії
викладач першої категорії
викладач другої категорії
спеціаліст
науковий ступінь
вчене звання

штатні викладачі:
– 4
– –
– 12
– 4
– 6
– 2
1

викладачі-сумісники:
–
–
–
–
–

1
1

Характеристика педагогічного складу та дані про кількісний склад
предметних (циклових) комісій, що забезпечують спеціальність 131
Прикладна механіка для реалізації освітньо-професійної програми
«Зварювальне виробництво», наведені у таблицях 4.1.1, 4.1.2.

Фахову підготовку студентів зі спеціальності забезпечують
2 штатних викладачі з відповідною базовою освітою та 2 викладач-сумісник.
З них:
штатні викладачі:
викладачі-сумісники:
викладач вищої категорії
– 1
–
викладач першої категорії
–
викладач другої категорії
– 1
1
спеціаліст
–
– 1
науковий ступінь
–
вчене звання
–
Голова предметної (циклової) комісії Пучков Віктор Миколайович
закінчив Пермський політехнічний інститут у 1972 році за спеціальністю
«Обладнання і технологія зварювального виробництва» та одержав
кваліфікацію «інженер-механік» – спеціаліст. Після чого в 1975 році закінчив
Пермський державний технічний університет аспірантура кафедри
«Зварювання». Загальний Стаж педагогічної роботи складає 32 роки. За
результатами атестації 2014 р. йому встановлено вища кваліфікаційна
категорія. Проходив підвищення кваліфікації згідно графіку на ДП «ВО
«ПМЗ»
Інженернотехнічний
центр
№320,відділ
головного
зварника,стажування з 01.11.2016р. по 30.11.2016р.,протокол №2 від
16.12.2016р.
Викладачі випускової комісії Давидюк А.В., Пшеченко О.В., Чеберячко
Ю.І. мають базову освіту за дипломом, яка відповідає дисциплінам, які вони
викладають.
Давидюк Анжела Вікторівна закінчила Дніпродзержинський
державний технічний університет у 2010 році за спеціальністю «Технологія
та устаткування зварювання» та отримала кваліфікація: інженерелектромеханік, спеціаліст. Продовжує навчання в аспірантурі ДНУ з 2016 по
2019, ФТФ за спеціальністю «Матеріалознавство». Проходила підвищення
кваліфікації згідно графіку в Дніпродзержинському державному технічному
університеті, кафедра «Технологій та устаткування зварювання» в період з
29.09.2014р. по 29.10.2014р.
У комісії також працює Пшеченко Ольга Валентинівна, яка закінчила
Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора державний
університет ім.300 річчя з’єднання України з Росією 1984 за спеціальністю
«Двигуни літальних апаратів». Пройшла підвищення кваліфікації у
Дніпродзержинському державному технічному університеті., кафедра
«Технологій та устаткування зварювання», у період з 03.10.2016р. по
03.04.2017р. За основним місцем роботи працює
у ДП "Виробниче
об"єднання "Південний машинобудівний завод ім.О.М. Макарова" на посаді
начальника технологічного бюро.
До роботи у випусковій цикловій комісії залучено викладача-сумісника
Чеберячко Юрій Іванович, який закінчив Національний гірничий університет
у 2006 році за спеціальністю «Гірниче обладнання» отримав кваліфікацію
«Гірничий інженер-електромеханік» з дослідницьким рівнем діяльності має

науковий ступінь кандидата технічних наук, вчене звання доцента. За
основним місцем роботи працює в Національному гірничому університеті.
Таким чином, кадрове забезпечення освітнього процесу спеціальності
5.05050401 Зварювального виробництва (131 Прикладна механіка) повністю
відповідає вимогам ліцензування та акредитації.
Якісна характеристика науково-педагогічного складу випускової та
інших предметних (циклових) комісій, а також інформація про голову
випускової циклової комісії наведені у таблицях 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5.
Для рецензування дипломних проектів та участі в роботі
екзаменаційних комісій залучаються керівні працівники та провідні
спеціалісти підприємства ДП «ВО ПМЗ».
Прийом на роботу та звільнення оформляється наказом директора
коледжу відповідно до КЗпП України.
Аналіз тарифікаційних списків викладачів та інших педагогічних
працівників коледжу показав, що середнє педагогічне навантаження складає:
– на кожного педагогічного працівника на навчальний рік – 709 годин;
– на штатного викладача – 820 годин.
Кожен викладач має індивідуальний план роботи, в якому планується
підвищення ділової та професійної майстерності, передбачено вивчення та
впровадження в освітньо-виховний процес активних форм і методів
навчання, інноваційних педагогічних технологій. Ці питання є предметом
обговорення на засіданнях педагогічної та методичної ради, засіданнях
предметних (циклових) комісій. Викладачі беруть участь у роботі міських
методичних об'єднань, де знайомляться з досягненнями своїх колег, новими
педагогічними технологіями. Підвищенню професійної майстерності
сприяють взаємовідвідування занять, їх спільне обговорення, заняття в школі
викладача-початківця.
Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних
працівників, затвердженого Наказом МОН України від 06.10.2010 №930 (зі
змінами, внесеними згідно з Наказом МОНмолодьспорт України № 1473 від
20.12.2011; Наказом МОН України № 1135 від 08.08.2013) щорічно
проводиться атестація викладачів. Порушень у проведенні чергової та
позачергової атестації педагогічних працівників не виявлено.
За наслідками атестації 2017 року педагогічним працівникам присвоєні
та підтверджені кваліфікаційні категорії та педагогічні звання:
‒ спеціаліст вищої категорії – 15, з них 2 – присвоєно, 13 –
відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії; з них 2 –
присвоєно педагогічне звання «старший викладач», 3 – відповідають раніше
присвоєному
педагогічному
званню
«старший
викладач»;
2 – відповідають раніше присвоєному педагогічному званню«викладачметодист»;
‒ спеціаліст першої категорії – 2, з них 1 – присвоєно, 1 – відповідає
раніше присвоєній кваліфікаційній категорії ;
‒ спеціаліст другої категорії – 4, усі присвоєно.
У 2017 році атестувались 2 майстри виробничого навчання на

підтвердження 12 тарифного розряду.
Всього атестовано – 23 педагогічних працівника.
У 2016/2017 роках відповідно до змін, внесених до Типового
положення про атестацію педагогічних працівників наказом МОНУ від 08
серпня 2013 року №1135, пройшли атестацію на відповідність займаній
посаді керівні кадри коледжу: директор, заступник директора з виховної
роботи, заступник директора з навчальної роботи.
Підвищення кваліфікації викладачів у коледжі проводиться відповідно
до затверджених п’ятирічних та річних планів, з розрахунку 1 раз в 5 років.
Основними формами підвищення кваліфікації викладачів коледжу є
навчання на факультетах підвищення кваліфікації, стажування на
відповідних кафедрах вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації
міста і, перш за все, в Дніпровському національному університеті імені Олеся
Гончара, участь в роботі обласних методичних об'єднань, методичних рад,
засідань предметних (циклових) комісій, через індивідуальне наставництво,
шляхом самоосвіти та ін.
Задачами стажування у провідних вищих навчальних закладах є
ознайомлення викладачів коледжу з навчально-методичним і матеріальнотехнічним забезпеченням профільних кафедр, формування нових
професійних компетенцій під час відвідування занять науково-педагогічних
працівників, вивчення досвіду застосування інноваційних форм і методів
організації аудиторної та самостійної роботи студентів. Під час стажування
розглядаються питання реалізації концепції безперервної підготовки
випускників коледжу шляхом інтеграції навчальних планів та змісту
профільних дисциплін зі стандартами вищої освіти відповідного напряму.
Графік підвищення кваліфікацій викладачів, що забезпечують освітньопрофесійну програму «Зварювальне виробництво» зі спеціальності 131
Прикладна механіка, надано в таблиці 4.1.6.
Таким чином, у коледжі систематично проводиться робота з
формування, підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників.
Коледж входить до структури Дніпровського національного
університету ім. Олеся Гончара. Викладачі випускової комісії, а також
викладачі інших комісій, які працюють на спеціальності 131 Прикладна
мезаніка для реалізації освітньо-професійної програми «Зварювальне
виробництво» підтримують тісні зв’язки зі спорідненими кафедрами
університету, разом вирішують питання методичного забезпечення
освітнього процесу, безперервної освіти студентів, розробки інтегрованих
навчальних планів і програм, розробки і затвердження навчальних програм.
У коледжі, на базі навчально-методичного кабінету, відповідно до
плану для молодих викладачів працює школа викладача-початківця.
Поповнення викладацького складу здійснюється за рахунок
досвідчених практиків, що переходять на викладацьку роботу з підприємств,
випускників Дніпровського національного університету ім. О.Гончара, інших
ВНЗ.
Директор коледжу
О. М. Романовський

Таблиця 4.1.1 – Склад предметних (циклових) комісій і характеристика
викладацького
складу,
що
працюють
на
спеціальності
131 Прикладна механіка для реалізації освітньо-професійної програми
«Зварювальне виробництво»

1

2/
66,7%

–

1/
33,3%

–

–

–

2/
8%

2/
100%

–

1/
50%

1/
50%

–

–

–

1/
50%

1/
50%

–

–

–

–

–

–

–

–

Філологічних
2 дисциплін та
українознавства

Викладачі вищої
категорії, осіб, %
Викладачі
першої категорії,
осіб, %

4/
100%

Разом,
осіб / %

4/
12%

Викладачі вищої
категорії,
осіб / %
Викладачі
першої категорії,
осіб / %
Викладачі другої
категорії,
осіб / %

Соціально-історичних
дисциплін

Разом,
осіб / %

Назва
предметної
(циклової) комісії

Професорськовикладацький склад,
осіб / %

№
з/п

З них працюють
На постійній основі
Сумісники
У тому числі
У тому числі

3

Фізичного виховання
та захисту Вітчизни

2/
8%

2/
100%

4

Природничо-наукових
дисциплін

3/
12%

3/
100%

5

Математики та
інформатики

1/
4%

1/
100%

–

–

–

–

–

–

6

Загально-технічних
дисциплін

2/
8%

2/
100%

2/
100%

–

–

–

–

–

7

Електротехніки та
електротехнологій

1/
4%

1/
100%

1/
100%

–

–

–

–

–

8

Обслуговування
верстатів з ПУ і РТК

2/
8%

2/
100%

1/
50%

–

1/
50%

–

–

–

Бухгалтерського
9 обліку та економічних
дисциплін

2/
8%

2/
100%

1/
50%

1/
50%

–

–

–

–

10 Програмної інженерії

1/
4%

1/
100%

–

–

–

–

–

–

2/
1/
66,7% 33,3%

11

Комп’ютерної
інженерії

1/
4%

1/
100%

–

–

1/
100%

–

–

–

12

Зварювального
виробництва

4/
16%

2/
50%

1/
25%

–

1/
25%

2/
50%

–

–

1/
4%

1/
100%

–

–

1/
100%

–

–

–

26/
100%

24/
92%

11/
46%

4/
17%

6/
25%

2/
8%

–

–

13 Виробництва РКЛА
Разом:

Директор коледжу

О. М. Романовський

Таблиця 4.1.2 – Характеристика педагогічного складу, що забезпечує
освітньо-професійну програму «Зварювальне виробництво» зі спеціальності
131 Прикладна механіка
№
Показник
з/п
1 Загальна чисельність професорськовикладацького складу, що працює
на спеціальності (осіб), з них:
– викладачів вищої категорії
– викладачів першої категорії
2 Штатна укомплектованість (всього, %), з них:
– викладачів вищої категорії, (%)
– викладачів першої категорії, (%)
3 Кількість сумісників (всього) в т.ч.
– викладачів вищої категорії
– викладачів першої категорії
4 Середній вік штатних викладачів, в т.ч.
– викладачів вищої категорії
– викладачів першої категорії
5 Кількість викладачів пенсійного віку, в т.ч.
– викладачів вищої категорії
– викладачів першої категорії
6 Частка викладачів, базова освіта яких
не відповідає дисципліні, що викладається,
(%)
7 Середньорічне педагогічне навантаження
викладачів, (год.)
8 Випускаючу предметну комісію очолює
фахівець відповідної спеціальності:
– вищої категорії
– першої категорії
9 Загальна частка викладачів, які пройшли
підвищення кваліфікації за останні
5 років,(%)

Директор коледжу

2015

Роки
2016

2017

26

27

25

12
5
96,1
48
20
1
–
–
44,4
58,6
40,8
7
6
1

13
3
96,3
50
11,5
1
–
–
43,8
54,8
44,3
5
4
1

12
4
96
50
17,4
2
–
1
43,3
54,9
41,8
5
5

–

–

–

736

745

748

+

+

+

–
–

–
–

+
–

100

100

100

О.М. Романовський

№
з/п

Назва
дисципліни
(кількість
лекційних
годин)

1

2

1

2

Прізвище,
ім’я та по
батькові
викладача

Назва закладу,
який закінчив,
рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація за дипломом

Шилова
Наталія
Анатоліївна

4

Підвищення
кваліфікації
(назва організації,
де відбувалося
підвищення
кваліфікації, кафедра,
дата, вид, тема,
документ)
7

5
6
1 Цикл загальної підготовки
1.1 Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Викладач, Дніпропетровський
Вища категорія, ДНУ, кафедра історії
Історія України Григор’єва
Ольга
голова
державний університет,
викладачУкраїни, з
– 26 год
Вікторівна
предметної 1993 р., спеціальність
методист
16.12.2013 р. по
(циклової) «Історія», кваліфікація
23.01.2014 р.,
комісії
«історик, викладач
стажування,
історії та
довідка № 89-400-82
суспільствознавства»
від 27.01.2014 р.
Наказ ДНУ №757 від
18.12.2013 р.

Культурологія
– 26 год.
Основи
філософських
знань – 26 год.

3

Посада; для
сумісників
місце основної роботи,
посада

Категорія,
педагогічне
звання
(за наявності –
науковий
ступінь, вчене
звання)

Викладач

Дніпропетровський
державний університет,
1996 р., спеціальність
«Історія України»,
кваліфікація «історик,
викладач історії»

Вища категорія,
викладачметодист

Дніпропетровський
державний аграрний
університет, кафедра
філософії, соціології
та історії, травеньлистопад 2013 р.,
підвищення
кваліфікації,

Примітка

Таблиця 4.1.3 – Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес зі спеціальності
131 Прикладна механіка для реалізації освітньо-професійної програми «Зварювальне виробництво»

8
(10)– організаційна
робота на посаді
голови предметної
(циклової) комісії;
(14)– наявність
виданих навчальнометодичних вказівок
/рекомендацій;
(16) – 1керівництво
постійно діючим
студентським
науковим гуртком;
2
виконання
обов'язків куратора
групи
(14) – наявність
виданих навчальнометодичних вказівок
/рекомендацій;
(16) – виконання
обов'язків куратора
групи;
(18) –наявність

1

2

3

4

5

6

3

Іноземна мова
(за
професійним
спрямуванням)
– 38 год.

Шершун
Оксана
Володимирівна

Викладач

Дніпропетровський
національний
університет
імені О.Гончара 2010р.,
спеціальність: «Мова та
література (англійська)»
кваліфікація: «філолог,
вчитель англійської мови
та літератури»

Друга
категорія

7
з навчальних
дисциплін:
«Культурологія»:
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації СПК №
044034, «Основи
філософських знань»:
свідоцтво про
підвищення
кваліфікації СПК №
044017
Дніпропетровський
національний
університет ім. Олеся
Гончара (далі ДНУ),
кафедра філософії та
культурології, грудень
2017 р. – травень 2018
р., (відповідно до
плану підвищення
кваліфікації у
2017/2018 н.р.),
стажування
ДНУ кафедра
перекладу та
лінгвістичної
підготовки іноземців,
стажування з
03.03.15р. по
03.04.15р.
довідка №89-40-185
від 10.04.2015р.
Наказ №109-к
від 10.03.15р.

8
науково-популярних
та/або
консультаційних
(дорадчих) та/або
дискусійних
публікацій з наукової
або професійної
тематики

(14) – наявність
виданих навчальнометодичних вказівок;
(16) – 1керівництво
постійно діючим
студентським
науковим
гуртком;2виконання
обов'язків куратора
групи;
(18) – наявність
науково-популярних
публікацій з
професійної тематики

1
4

2
Економічна
теорія – 20 год.
Соціологія –
20 год.

3
Гавриш
Оксана
Ігорівна

5

Фізичне
виховання –
8 год.

Нечепуренко
Володимир
Миколайович

4
Викладач

Викладач

5
Дніпропетровський
національний
університет ім.
О.Гончара, 2010 р.,
спеціальність «Історія»,
кваліфікація «вчитель
історії та
суспільствознавства»

6
Друга
категорія

7
Дніпропетровський
державний аграрноекономічний
університет (ДДАЕУ),
кафедра економічної
теорії та економіки
сільського
господарства,
з 11.06.2013 р. по
11.12.2013 р.,
стажування
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації СПК №
044009
ДДАЕУ, кафедра
філософії, соціології
та історії, з 23.06.2015
р. по 23.12.2015 р.,
стажування
Свідоцтво № 501
від 23.12.2015 р
Наказ №1371
від 16.06.2015 р.

8
(14) – наявність
виданих навчальнометодичних вказівок
рекомендацій
конспектів лекцій
(16) – виконання
обов'язків куратора
групи;
(18) – наявність
науково-популярних
публікацій з
професійної
тематики

Державний педагогічний
інститут м. Ростов на
Дону, 1990 р.,
спеціальність: «Фізичне
виховання»

Перша категорія

ДНУ , кафедра
фізичного виховання
та спорту, з 05.12.2017
р. по 05.01.2018 р.,
стажування
Довідка № 89-400-148
від 21.02.2018 р.
Наказ №966-к
від 06.12.2017 р.

(14) – наявність
виданих навчальнометодичних
вказівок/рекомендаці
й;
(16) ‒ виконання
обов'язків куратора
групи;
(18) – наявність
науково-популярних
публікацій з
професійної тематики

1
6

2
Фізичне
виховання –
4 год.

3

7

Українська
мова (за
професійним
спрямуванням)
– 20 год.

Півторак
Юлія
Петрівна

Викладач

8

Основи
правознавства
– 24 год.

Григор’єв
Андрій
Миколайович

Викладач

Левіна
Наталія
Семенівна

4
Викладач,
голова
предметної
(циклової)
комісії

5
Дніпропетровський
державний інститут
фізичної культури і
спорту, 1993 р.,
спеціальність
«фізична культура»,
кваліфікація «викладач
фізичної культури,
тренер»

6
Вища категорія,
викладачметодист

7
ДНУ, кафедра
фізичного виховання
та спорту, з 17.03.2015
р. по 17.04.2015 р.,
стажування
Довідка № 89-400-217
від 24.04.2015 р.
Наказ №139-к
від 18.03.2015 р.

Дніпропетровський
національний
університет,
2004 р., спеціальність
«Українська мова і
література та мова і
література (англійська)»,
кваліфікація «філолог,
викладач української
мови і літератури,
викладач англійської
мови і літератури»

Перша
категорія

ДНУ, кафедра
української мови, з
03.11.2015 р. по
03.12.2015 р.,
стажування,
довідка № 849-400-29
від 03.12.2015 р.
Наказ №741-к від
04.11.2015 р.

Дніпропетровський
державний університет,
1993 р., спеціальність
«Історія», кваліфікація
«історик, викладач
історії та
суспільствознавства»

Спеціаліст

ДНУ,кафедра теорії
держави та права,
конституційного
права та державного
управління, з
28.09.2017 р. по
28.02.2018 р.
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(10)–організаційна
робота на посаді
голови предметної
(циклової) комісії;
(14) – наявність
виданих навчальнометодичних
вказівок/рекомендаці
й;
(16) – виконання
обов'язків куратора
групи;
(18)– наявність
науково-популярних
публікацій з
професійної тематики
(14)– наявність
виданих навчальнометодичних
вказівок/рекомендаці
й;
(16) – 1керівництво
постійно діючим
студентським
науковим гуртком;
2
виконання обов'язків
куратора групи;
(18) – наявність
науково-популярних
публікацій з
професійної тематики
(16) – виконання
обов'язків куратора
групи
(працює на
педагогічній посаді з
вересня 2017 року)

1

2

3

4

–
9

–

–

–
Викладач

10

Вища
математика –
24 год.

Коба
Юлія
Валеріївна

Фізика –
30 год.

Дено
Наталія
Петрівна

Викладач,
методист

5

6

1.2 Особи, які працюють за сумісництвом
–
–
Державний вищий
Спеціаліст
навчальний заклад
«Криворізький
національний
університет»
2014 р., спеціальність
«Математика»,
кваліфікація «математик,
вчитель математики»

Одеський національний
університет імені
І.І. Мечникова,
2004
Спеціальність: Фізика
Кваліфікація: бакалавр з
фізики
Одеський національний
університет імені
І.І. Мечникова,
2005
Спеціальність:
Астрономія
Кваліфікація: астроном
Дніпропетровський
національний
університет

Перша
категорія

7
стажування
Довідка №89-400-151
від 02.03.2018 р.

8

–
Закінчила заклад
вищої освіти у
2014 р.

–
(14) – наявність
виданих навчальнометодичних
вказівок/рекомендаці
й;
(16) – виконання
обов'язків куратора
групи;
(18) – наявність
науково-популярних
публікацій з
професійної
тематики.

ДНУ, кафедра
теоретичної фізики з
01.12.2015р. по
04.01.2016р.,
стажування,
Наказ ДНУ № 833-к
від 03.12.15 р.

(10) організаційна
робота на посаді
навчальнометодичного
кабінету
(16) – керівництво
постійно діючим
студентським
науковим гуртком;
(18) – наявність
науково-популярних
публікацій з
професійної
тематики

1

2

3

11

Електротехніка
з основами
електроніки –
42 год.

Переходник
Михайло
Григорович

12

Хімія –
40 год.

Ісаєва
Алла
Юріївна

4

Викладач,
голова
предметної
(циклової)
комісії

Викладач

5
імені О. Гончара,
2011
Спеціальність:
Педагогіка вищої школи
Кваліфікація: викладач
університетів та ВНЗ
магістр
Дніпропетровський
ордена Трудового
Червоного Прапора
гірничий інститут імені
Артема, 1973 р,
спеціальність
«Автоматика і
телемеханіка»,
кваліфікація «інженерелектрик»

Карагандинський
державний університет,
1985 р., спеціальність
«Хімія», кваліфікація
«хімік, викладач»

6

7

8

Вища
категорія

ДВНЗ «НГУ», кафедра
метрології та
інформаційновимірювальних
технологій,
з 10.04.2016 р. по
10.05.2016 р.
стажування
Довідка №1/23-211
Наказ ДВНЗ «НГУ»
№514-Л від 31.03.2016
р.

(10) –організаційна
робота на посаді
голови предметної
(циклової) комісії
(14) –наявність
виданих навчальнометодичних
вказівок/рекомендаці
й
(16) – керівництво
постійно діючим
студентським
науковим гуртком
(14) – наявність
виданих навчальнометодичних
вказівок/
рекомендацій
(16) – 1керівництво
постійно діючим
студентським
науковим гуртком;
2
виконання
обов'язків куратора
групи;
(18) – наявність
науково-популярних
публікацій з
професійної
тематики

Вища категорія

ДНУ, кафедра
фізичної та
неорганічної хімії, з
16.12.2013 р. по
20.01.2014 р.,
стажування.
Довідка №89-400-91
від 05.02.14 р.
Наказ ДНУ №757
від 18.12.2013 р.

1
13

2
Інженерна
графіка –
18 год.

3
Попова
Вікторія
Владиленівна

14

Технічна
механіка – 18
год.

Мікаілова
Маргарита
Леонідівна

15

Інформатика та
обчислювальна
техніка –
27 год.

Халецька
Юлія
Юріївна

4
Викладач

5
Дніпропетровський
хіміко-технологічний
інститут
ім. Ф.Є. Дзержинського,
1991 р., спеціальність
«Автоматизація і
комплексна механізація
хіміко-технологічних
процесів», кваліфікація
«інженер по
автоматизації»

6
Вища
категорія

7
ДВНЗ «НГУ», кафедра
основ конструювання
механізмів і машин, з
16.11.2015 р. по
16.05.2016 р.,
підвищення
кваліфікації
довідка №1/23-207
Наказ ДВНЗ «НГУ»
№2063-л від 13.11.2015
р.

Викладач
голова
предметної
(циклової)
комісії

Дніпропетровський
ордена Трудового
Червоного Прапора
металургійний інститут
імені Л.І. Брежнєва
1984 р., спеціальність
«Металоведення,
обладнання і технологія
термічної обробки
металів», кваліфікація
«інженер-металург»

Вища
категорія,
викладачметодист

НМетАУ, кафедра
прикладної механіки,
кафедра теоретичної і
будівельної механіки,
з 02.09.2013р. по
02.03.2014р.,
стажування
довідка №558/19
Наказ НМетАУ №
558-1-к від
02.09.2013р.

Викладач

Дніпропетровський
національний
університет
імені О.Гончара, 2009 р.,

Друга
категорія

ДНУ, кафедра
комп’ютерних
технологій
з 01.11.2015 р. по
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(14) –наявність
виданих навчальнометодичних
вказівок/
рекомендацій
(16) –1керівництво
постійно діючим
студентським
науковим гуртком;
2
виконання
обов'язків куратора
групи;
(18) –наявність
науково-популярних
публікацій з
професійної
тематики
(10) –організаційна
робота на посаді
голови предметної
(циклової) комісії
(14) –наявність
виданих навчальнометодичних вказівок/
рекомендацій
(16) –1керівництво
постійно діючим
студентським
науковим гуртком;
2
виконання обов'язків
куратора групи
(18) –наявність
науково-популярних
публікацій з
професійної тематики
(14) – наявність
виданих навчальнометодичних
вказівок/рекомендаці
й

1

2

3

16

Безпека
життєдіяльност
і – 26 год.

Колесник
Віра
Євгеніївна

17

Основи
екології –
20 год.

Гуменюк
Любомира
Михайлівна

4

5
спеціальність
«Гідроаеродинаміка»,
кваліфікація «магістр з
гідроаеродинаміки»

6

Викладач

Дніпропетровський
ордена Трудового
Червоного Прапора
гірничий інститут імені
Артема, 1977 р.,
спеціальність «Гірничі
машини і комплекси»,
кваліфікація «гірничий
інженер-механік»

Вища
категорія

НМетАУ, кафедра
безпеки
життєдіяльності,
з 16.12.2013 р. по
16.06.2014 р.
стажування,
довідка № 828/1.1.
від 16.12.2013 р.
Наказ № 828-1-к
від 16.12.2013 р.

Тернопільський
державний педагогічний
університет ім.
В.Гнатюка,
2001 р.,
спеціальність:
«педагогіка і методика
середньої освіти.
Географія. Біологія»
Дніпропетровський
національний
університет
імені О. Гончара,
2010 р.
спеціальність
«Географія»

Вища
категорія

ДНУ, кафедра
фізіології людини і
тварини,
з 01.11.2016р. по
01.12.2016р.
стажування,
довідка № 89-400-41
від 15.12.2016р.
Наказ ДНУ №942к
від 04.11.2016р.

Викладач

7
01.06.2016 р.
стажування
довідка №89-400-141
від 05.04.2016
Наказ ДНУ №647к
від 28.09.2015р.

8
(16) – 1керівництво
постійно діючим
студентським
науковим гуртком;
2
виконання обов'язків
куратора групи;
(18) –наявність
науково-популярних
публікацій з
професійної тематики
(10) – організаційна
робота на посаді
завідувача
відділення;
(14) – наявність
виданих навчальнометодичних вказівок/
рекомендацій;
(16) – виконання
обов'язків куратора
групи
(14) – наявність
виданих навчальнометодичних вказівок/
рекомендацій;
(16) – виконання
обов'язків куратора
групи
(18) – наявність
науково-популярних
публікацій з
професійної
тематики

1
18

2
Основи
менеджменту
та маркетингу–
30 год.

–

–

1

Технологія та
обладнання
зварювання
тиском – 62
год.
Газотермічна
обробка
матеріалів – 40
год.

3
Галевич
Оксана
Анатоліївна

4
Викладач

5
Дніпропетровський
державний університет,
1999 р., спеціальність:
«Фінанси і кредит»

6
Вища
категорія

7
ДНУ, кафедра
фінансів,
з 03.11.2015 по
03.12.2015р.
стажування,
довідка № 89-400-43
від 08.12.2015р.
Наказ ДНУ № 741-к
від 04.11.15

2.2 Особи, які працюють за сумісництвом
–
–
–
2 Цикл професійної підготовки
2.1 Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Давидюк
Викладач Дніпродзержинський
Друга
Дніпродзержинський
Анжела
державний технічний
категорія
державний технічний
Вікторівна
університет,
університет, кафедра
2010 р.,
технологій та
спеціальність:
устаткування
«технологія та
зварювання
устаткування
з 29.09.2014р. по
зварювання»
29.10.2014р.
стажування
–

–

8
(10) – організаційна
робота на посаді
голови предметної
(циклової) комісії;
(14) – наявність
виданих навчальнометодичних
вказівок/рекомендац
ій;
(16) – виконання
обов'язків куратора
групи;
(18) – наявність
науково-популярних
публікацій з
професійної
тематики.
(19) – поєднання
науковопедагогічної роботи
та практичної
фахової діяльності.
–
(2) наявність
наукових публікацій
у наукових
виданнях,
включених до
переліку наукових
фахових видань
України;
(10) організаційна

1

2

3

2
3
Технологічні
основи
зварювання
плавленням –
111 год.
Зварні
конструкції –
106 год.
Обладнання
електричного
зварювання
плавленням– 64
год.
Взаємозамінніс Довганюк
ть,
Геннадій
стандартизація Миколайович
та технічні
вимірювання –
24 год.

Контроль
якості
зварювання –
50 год.

Сєдачова
Катерина
Григорівна

4

5

6

7
довідка
№91/24.10.2014
Наказ №657
від 24.09.14р.

Завідувач ВНЗ Державний інститут
лабораторії підготовки та
перепідготовки кадрів
промисловості, 2013р.,
спеціальність: «Якість,
стандартизація та
сертифікація»,
кваліфікація: «Фахівець з
якості, спеціаліст з
металургійного
обладнання
Викладач

Дніпропетровський
національний
університет імені Олеся
Гончара,
2011 р., спеціальність
«Проектування та
виробництво ракетнокосмічних літальних
апаратів», кваліфікація
«інженер-механік»

Друга
категорія

Друга
категорія

Закінчив заклад вищої
освіти у 2013 р.
заплановано
стажування
(відповідно до плану
підвищення
кваліфікації на
2017/2018 н.р.)
березень 2018р.,
ДНУ, кафедра
технологія
виробництва
ДНУ, кафедра
технології
виробництва,
з 26.10.2017 по
27.11.2017 р.
стажування
довідка №89-400-47
від 11.12.2017 р.
Наказ ДНУ №853к від
26.10.2017 р.

8
робота на посаді
голови ПЦК
(14) наявність
виданих навчальнометодичних
вказівок/рекомендац
ій;
(18) наявність
науково-популярних
публікацій з
професійної
тематики.
(14) – наявність
виданих навчальнометодичних вказівок /
рекомендацій /
конспектів лекцій;
(16) – керівництво
постійно діючим
студентським
науковим гуртком;
(18) – наявність
науково-популярних
публікацій з
професійної тематики
(7) – робота у складі

робочих груп з
розроблення
стандартів вищої
освіти України;
(9) – керівництво
студентом, який
зайняв призове місце
у Всеукраїнській
олімпіаді «Авіатор –

1

2

4

Охорона праці–
20 год.

3

Романовський
Олександр
Михайлович

4

5

6

7
Навчання в
аспірантурі ДНУ з
2013 по 2017, кафедра
технології
виробництва

Викладач,
директор

Мінське вище інженерне
зенітне ракетне училище
ППО, 1975 р.,
спеціальність
«Радіотехнічна»,
кваліфікація «військовий
інженер з радіотехніки»
Диплом кандидата
технічних наук за
спеціальністю «» , номер
(Рішення Ради при
Військовій інженерній
радіотехнічній академії
ПВО імені Говорова Л.А.
від 27 травня1982року,
протокол №4)
Атестат доцента номер,
вчене звання доцента
кафедри антеннофідерних пристроїв и РЕБ
(Рішення державного
Комітету СРСР з народної
освіти від 16 лютого
1989року, протокол
№29/д)

Вища категорія,
К.т.н.,
доцент

НМетАУ, кафедра
інженерної екології та
охорони праці, з
01.09.2015р. по
01.03.2016р.,
стажування
довідка №605/1.5-1
Наказ № 605-1-к
від 01.09.2015р.

8
2017»
(10) – організаційна
робота на посаді
голови предметної
(циклової) комісії;
(16) –виконання
обов’язків куратора
групи;
(18) – наявність
науково-популярних
публікацій з
професійної тематики
(7) – робота у складі
робочих груп з
розроблення
стандартів вищої
освіти України;
(10) – організаційна
робота на посаді
директора коледжу;
(14) – наявність
виданих навчальнометодичних
вказівок/рекомендаці
й

1
5

2
Виготовлення
зварних
конструкцій –
174 год.

6

Економіка і
організація
зварювального
виробництва –
20 год.

7

3

4
Викладач
спецдисцип
лін,
голова
предметної
(циклової)
комісії

5
Пермський політехнічний
інститут, 1972 р.,
спеціальність
«Обладнання і технологія
зварювального
виробництва»
Пермський державний
технічний університет
аспірантура кафедри
Зварювання, 1975 р.

6
Вища категорія

7
ДП «ВО «ПМЗ»
Інженерно- технічний
центр №320,відділ
головного зварника,
стажування з
01.11.2016р. по
30.11.2016р.
протокол №2
від 16.12.2016р.

Болваненко
Людмила
Володимирівна

Викладач

Перша
категорія

ДНУ, кафедра
економіки та
управління
підприємством,
з 03.10.2015р. по
04.11.2015р.,
стажування
довідка № 89-400-37
від 08.12.2015р.
Наказ № 741-к
від 04.11.15 р.

Системи
Бешляга
автоматизованої Людмила
обробки
Володимирівна
інформації – 26
год.

Викладач

Дніпропетровський
регіональний інститут
державного управління
Національної академії
державного управління
при Президентові
України, 2007 р.,
спеціальність
«Менеджмент
організацій»,
кваліфікація «менеджерекономіст»
Дніпропетровський
національний
університет ім.
О.Гончара, 2013 р.,
спеціальність
«Комп’ютерні системи
та мережі», кваліфікація
«інженер з
комп’ютерних систем»

Спеціаліст

ДНУ, кафедра
математичного
забезпечення ЕОМ,
з 05.12.2017 р. по
05.01.2018р.
стажування
довідка №89-400-93
від 12.01.2018 р.
наказ ДНУ № 966к
від 06.12.2017 р.

Пучков
Віктор
Миколайович

8
(10) ‒ організаційна
робота на посаді
голови ПЦК
(14) ‒ наявність
виданих навчальнометодичних
вказівок/рекомендаці
й
(16) ‒ керівництво
постійно діючим
студентським
науковим гуртком
(14) – наявність
виданих навчальнометодичних
вказівок/рекомендаці
й;
(16) – виконання
обов'язків куратора
групи;
(18) – наявність
науково-популярних
публікацій з
професійної тематики
(14) – наявність
виданих навчальнометодичних вказівок/
рекомендацій;
(16) – виконання
обов'язків куратора
групи;
(18) – наявність
науково-популярних
публікацій з
професійної тематики

1
1

2

3

4

Матеріалознавс Пшеченко
тво та термічна Ольга
обробка
Валентинівна
металів і
зварних
з'єднань – 46
год.
Технологічне
устаткування –
68 год.

5
6
7
3.2 Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом
Начальник Дніпропетровський
Друга
Дніпродзержинський
технологіч- ордена Трудового
категорія
державний технічний
ного бюро, Червоного Прапора
університет., кафедра
ДП
державний університет
технології та
«Виробниче ім.300 річчя з’єднання
устаткування
об"єднання України з Росією,
зварювання, з
«Південний 1984 р.
03.10.2016р. по
машинобуді спеціальність «Двигуни
03.04.2017р.,
вний завод літальних апаратів»
стажування
ім.О.М.
довідка № 05/632/17
Макарова»
Наказ № 632
від 30.09.2016р.

8
(14) ‒ наявність
виданих навчальнометодичних
вказівок/рекомендац
ій
(16) ‒ керівництво
постійно діючим
студентським
науковим гуртком
(19) ‒ поєднання
науковопедагогічної роботи
та практичної
фахової діяльності

Всього лекційних годин за навчальним планом
1298
Всього лекційних годин, які викладають спеціалісти вищої категорії, працівники, які мають
494/38%
науковий ступінь та/або вчене звання, кількість/%
Цикл загальної підготовки
487
Всього лекційних годин, які викладають спеціалісти вищої категорії, працівники, які мають
300/62%
науковий ступінь та/або вчене звання, кількість/%
Цикл професійної підготовки
811
Всього лекційних годин, які викладають спеціалісти вищої категорії, працівники, які мають
194/24%
науковий ступінь та/або вчене звання, мають досвід практичної роботи за фахом, кількість/%
* Зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника (відповідно до
пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти)

Директор коледжу

О. М. Романовський

Таблиця 4.1.4 – Якісний склад науково-педагогічного персоналу випускової предметної (циклової) комісії
зі спеціальності 131 Прикладна механіка для реалізації освітньо-професійної програми «Зварювальне виробництво»

№
з/п

Прізвище, ім’я
та по батькові

1

2

1

Пучков
Віктор
Миколайович

2

Давидюк
Анжела
Вікторівна

Найменування
навчальних
Категорія,
дисциплін, які
Відомості про
педагогічне
закріплені за
підвищення
звання (в разі
викладачем, та
кваліфікації викладача
наявності –
кількість
(найменування закладу,
науковий
лекційних
вид документа, тема,
ступінь, вчене
годин
з
кожної
дата видачі)
звання)
навчальної
дисципліни
3
4
5
6
7
1 Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Голова
Пермський
Вища категорія Виготовлення
ДП «ВО «ПМЗ»
предметної
політехнічний
зварних
Інженерно- технічний
(циклової)
інститут, 1972 р.
конструкцій –
центр №320,відділ
комісії,
спеціальність
140 год.
головного зварника,
викладач
«Обладнання і
стажування з
технологія
01.11.2016р. по
зварювального
30.11.2016р.
виробництва»
протокол №2
Пермський
від 16.12.2016р.
державний технічний
університет
аспірантура кафедри
Зварювання, 1975 р.
Викладач
Дніпродзержинський
Друга
Технологія та
Дніпродзержинський
державний
категорія
обладнання
державний технічний
технічний
зварювання
університет, кафедра
університет,
тиском – 64
технологій та
2010 р.,
год.
устаткування
спеціальність:
зварювання
Газотермічна
«Технологія та
з 29.09.2014р. по
обробка
устаткування
матеріалів – 40 29.10.2014р.,
зварювання»
стажування,
год.
Найменування
Найменування
закладу, який
посади (для
закінчив викладач (рік
сумісників –
закінчення,
місце основної
спеціальність,
роботи,
кваліфікація згідно з
найменування
документом про вищу
посади)
освіту)

Примітка
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(10) ‒ організаційна
робота на посаді
голови ПЦК
(14) ‒ наявність
виданих навчальнометодичних
вказівок/рекомендацій
(16) ‒ керівництво
постійно діючим
студентським
науковим гуртком
(2) наявність
наукових публікацій
у наукових виданнях,
включених до
переліку наукових
фахових видань
України;
(10) організаційна
робота на посаді

1

2

3

3

Лемешко
Артем
Григорович

Завідувач
лабораторії

1

Пшеченко
Ольга
Валентинівна

Начальник
технологічного бюро,
ДП
«Виробниче
об"єднання
«Південний

4

Дніпродзержинський
державний
технічний
університет,
2009 р.
спеціальність
«Технологія та
устаткування
зварювання»

5

спеціаліст

6
Технологічні
основи
зварювання
плавленням –
115 год.
Зварні
конструкції –
102 год.
Обладнання
електричного
зварювання
плавленням–
64 год.
Дроблення
лабораторних
робіт

2 Особи, які працюють за сумісництвом
Друга
Матеріалознавс
Дніпропетровський
категорія
тво та термічна
ордена Трудового
обробка
Червоного Прапора
металів і
державний
зварних
університет ім.300
з'єднань – 46
річчя з’єднання
год.
України з Росією,

7
довідка
№91/24.10.2014
Наказ №657
від 24.09.14р.

8
голови ПЦК
(14) наявність
виданих навчальнометодичних
вказівок/рекомендаці
й;
(18) наявність
науково-популярних
публікацій з
професійної
тематики.

Дніпродзержинський
державний технічний
університет, кафедра
технологій та
устаткування
зварювання
стажування з
16.02.2015р. по
16.03.2015р

(10) ‒ організаційна
робота на посаді зав.
лабораторією
(14) ‒ наявність
виданих навчальнометодичних
вказівок/рекомендаці
й;
(16) ‒ керівництво
постійно
діючим
студентським
науковим гуртком

Дніпродзержинський
державний технічний
університет., кафедра
технології та
устаткування
зварювання, з
03.10.2016р. по

(14) ‒ наявність
виданих навчальнометодичних
вказівок/рекомендаці
й
(16) ‒ керівництво
постійно діючим

1

2

3
машинобудівн
ий завод
ім.О.М.
Макарова»

4
1984 р.
спеціальність
«Двигуни літальних
апаратів»

5

6
Технологічне
устаткування –
68 год.

7
03.04.2017р.,
стажування
довідка № 05/632/17
Наказ № 632
від 30.09.2016р.

8
студентським
науковим гуртком
(19) ‒ поєднання
науково-педагогічної
роботи та практичної
фахової діяльності

1
2

2
Чеберячко
Юрій
Іванович

3
Викладач,
Державний
вищий
навчальний
заклад
«Національний
гірничий
універ-ситет»,
докторант
кафедри
аерології та
охорони праці

4
Національний
гірничий
університет,2006 р.,
спеціальність
«Гірниче
обладнання»,
кваліфікація
«гірничий інженерелектромеханік з
дослідницьким рівнем
діяльності»
Диплом кандидата
технічних наук зі
спеціальності
«Охорона праці»
ДК №057275 (рішення
президії Вищої
атестаційної комісії
України від
10 лютого 2010 року,
протокол №22/08/1)
Атестат доцента
12ДЦ №041997, вчене
звання доцента
кафедри аерології та
охорони праці
(рішення
Атестаційної колегії
Міністерства освіти і
науки України від 28
квітня 2015 року
(протокол №2/02-Д)

Директор коледжу

5
Спеціаліст,
к.т.н.,
доцент

6
Охорона праці

7
Присвоєно вчене
звання доцента кафедри
аерології та охорони
праці (рішення
Атестаційної колегії
Міністерства освіти і
науки України від 28
квітня 2015 року
(протокол №2/02-Д),
Атестат доцента 12ДЦ
№041997)
Державне підприємство
«Національний
науково-дослідний
інститут промислової
безпеки», науководослідний відділ
інформаційних
технологій, з 14.11.2016
р. по 30.12.2016 р.,
стажування
довідка №40-д
наказ №44-о
від 21.11.2016 р.

О. М. Романовський

8
(1) – наявність
наукової публікації у
періодичному виданні,
яке включено до
наукометричних баз;
(2) – наявність
наукових публікацій у
наукових виданнях,
включених до
переліку наукових
фахових видань
України;
(11) – участь в
атестації наукових
кадрів як офіційного
опонента або члена
спеціалізованої вченої
ради;
(13) – наявність
авторських свідоцтв
та/або патентів
загальною кількістю
два досягнення

Таблиця 4.1.5 – Інформація про голову випускової предметної (циклової)
131 Прикладна механіка (освітньо-професійної програми «Зварювальне виробництво»)

№
з/п

1
1

Прізвище,
ім’я, по
батькові

2
Пучков
Віктор
Миколайович

Найменування закладу,
який закінчив викладач
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з документом про
вищу освіту)
3
Пермський
політехнічний інститут,
1972 р.
Спеціальність:
Обладнання і технологія
зварювального
виробництва
Кваліфікація: інженермеханік
спеціаліст
Пермський державний
технічний університет
аспірантура кафедри
Зварювання, 1975 р.

Науковий ступінь, шифр
і найменування наукової
спеціальності, тема
дисертації, вчене звання,
за якою кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно,
категорія, педагогічне
звання
4
Вища категорія

Директор коледжу

Педагогічний
(науковопедагогічний)
стаж
(повних років)

5
32,6 р.

комісії

Інформація про попередню
роботу
(період (років), найменування
організації, займана посада)

спеціальності

Примітка
(з якого часу
працює у закладі
освіти за основним
місцем роботи або
сумісництвом)

6
7
01.12.1975 – 27.08.1979 рр.
03.09.2012 р. – за
Пермський політехнічний
основним місцем
інститут, посада старшого
роботи
наукового співробітника кафедри
зварювального виробництва.
31.08.1979–11.05.2010 рр.
Дніпродзержинський
індустріальний інститут, посада
старший викладач кафедри
технології устаткування
зварювання.

О.М. Романовський

Таблиця 4.1.6 – Графік підвищення кваліфікації викладачів, що
забезпечують освітньо-професійну програму «Зварювальне виробництво» зі
спеціальності 131 Прикладна механіка
№
з/п

Прізвище та
ініціали
викладача

1
1

2
Григор’єва
Ольга
Вікторівна
Шилова Наталія
Анатоліївна

2

3

4

5

6

7

Назви навчальних
дисциплін, які закріплені
за викладачем на
спеціальності
3
Історія України; Основи
правознавства.

Підвищення
кваліфікації
(назва організації,
де відбувалося
підвищення
кваліфікації, кафедра)
4
ДНУ кафедра історії
України

Дніпропетровський
державний аграрний
університет, кафедра
філософії, соціології
та історії
ДНУ, кафедра
філософії та
культурології
(відповідно до плану
підвищення
кваліфікації у
2017/2018 н.р.)
Шершун Оксана Іноземна
ДНУ кафедра
Володимирівна
мова (за професійним перекладу та
спрямуванням)
лінгвістичної
підготовки іноземців
Гавриш
Соціологія
Дніпропетровський
Оксана
Економічна теорія
державний аграрноІгорівна
економічний
університет (ДДАЕУ),
кафедра економічної
теорії та економіки
сільського
господарства
ДДАЕУ, кафедра
філософії, соціології
та історії
Григор’єв
Основи правознавства ДНУ,кафедра теорії
держави та права,
Андрій
конституційного
Миколайович
права та державного
управління
ДНУ, кафедра
Нечепуренко
Фізичне виховання.
фізичного виховання
Володимир
та спорту
Миколайович
Левіна
Фізичне виховання.
ДНУ, кафедра
Наталія
фізичного виховання
Семенівна
та спорту
Культурологія ;
Основи філософських
знань.

Термін

5
грудень
2013 р.січень 2014 р.
травень –
листопад
2013 р.
грудень 2017 р.
‒ травень
2018 р.

березеньквітень 2015р.
червень –
грудень 2013 р.

червень –
грудень 2015 р.
вересень
2017 р. –
лютий 2018 р.
грудень 2017р.
– січень 2018р.
березень –
квітень 2015 р.

1
8

9

10
11

12

2
Півторак
Юлія
Петрівна
Коба Юлія
Валеріївна

3
Українська мова (за
професійним
спрямуванням)
Математика
Вища
математика
Математичний аналіз
Дено
Фізика
Наталія Петрівна Астрономія
Основи електротехніки
Переходник
(Електротехніка з
Михайло
основами електроніки
Григорович
Електротехніка та
електроніка Теоретичні
основи електротехніки
Загальна електротехніка
з основами електроніки)
Основи промислової
електроніки, МПТ та
автоматики Промислова
електроніка
Ісаєва
Хімія
Алла Юріївна

13

Попова
Вікторія
Владиленівна

14

Мікаілова
Маргарита
Леонідівна

15

Халецька
Юлія Юріївна

16

Колесник
Віра Євгеніївна

Нарисна геометрія
Інженерна графіка
Нарисна геометрія та
інженерна графіка
Нарисна геометрія,
інженерна та
комп'ютерна графіка
Комп'ютерна графіка
Інженерна та
компютерна графіка
Технічна механіка

Термодинаміка і
теплообмін
Інформатика
(Інформатика.
Інформатика і
комп'ютерна техніка.
Інформатика і
обчислювальна техніка)
Комп’ютерна техніка та
програмування
Безпека життєдіяльності

4
ДНУ, кафедра
української мови

5
листопад –
грудень 2015 р.

Закінчила заклад
вищої освіти у 2014 р.

–

ДНУ, кафедра
теоретичної фізики
ДВНЗ «НГУ», кафедра
метрології та
інформаційновимірювальних
технологій

грудень 2015р.
‒ січень 2016р.
квітень –
травень
2016 р.

ДНУ, кафедра
фізичної та
неорганічної хімії
Державний вищий
навчальний заклад
«Національний
гірничий університет»
(далі ДВНЗ «НГУ»),
кафедра основ
конструювання
механізмів і машин

грудень
2013 р.січень 2014 р.
листопад
2015 р. –
травень
2016 р.

НМетАУ, кафедра
прикладної механіки,
кафедра теоретичної і
будівельної механіки
ДНУ, кафедра
комп’ютерних
технологій.

вересень
2013 р. –
березень
2014 р.
листопад
2015 р. –
червень 2016 р.

ДНУ, кафедра
аерогідродинаміки та
енергомасопереносу.

листопад
2016р. –
грудень 2016р.

НМетАУ, кафедра
безпеки
життєдіяльності

грудень
2013 р. –
червень
2014 р.

1
17

18

2
Гуменюк
Любомира
Михайлівна
Галевич
Оксана
Анатоліївна

19

Давидюк
Анжела
Вікторівна

20

Довганюк
Геннадій
Миколайович

21

Сєдачова
Катерина
Григорівна

3
Біологія
Екологія
Основи екології
Інформаційні системи і
технології в обліку
Основи менеджменту та
маркетингу
Казначейська справа
Гроші та кредит
Технологія та
обладнання зварювання
тиском Технологічні
основи зварювання
плавленням
Газотермічна обробка
матеріалів Обладнання
електричного
зварювання плавленням
Зварні конструкції
Основи дискретної
автоматики, МПТ та
програмування Верстати
з ПУ і РТК
Взаємозамінність,
стандартизація та
технічні вимірювання
Інформаційні устрої
верстатів з ПУ

4
ДНУ, кафедра
фізіології людини і
тварини.
ДНУ, кафедра
фінансів.

5
листопад
2016р. –
грудень 2016 р.
листопад
2015р. –
грудень 2015 р.

Дніпродзержинський
державний технічний
університет, кафедра
технологій та
устаткування
зварювання.

вересень
2014р. –
жовтень 2014 р

ДНУ, кафедра
технологія
виробництва

Технологія виготовлення
РКЛА Контроль якості
та випробовування
виробів
Контроль якості
зварювання

Дніпродзержинський
державний технічний
університет, кафедра
технологія та
устаткування
зварювання.
ДНУ, кафедра
технології
виробництва
Заплановане
стажування з
дисципліни контроль
якості зварювання:
ДНУ, кафедра
технології
виробництва

Закінчив
заклад вищої
освіти у
2013 р.
заплановано
стажування
(відповідно до
плану
підвищення
кваліфікації на
2017/2018 н.р.)
березень
2018р.,
травень 2013 р.
– листопад
2013 р.

грудень 2017 р.
– травень 2018
р.

1
22

2
Романовський
Олександр
Михайлович

3
Охорона праці

23

Пучков
Віктор
Миколайович

Виготовлення зварних

24

Болваненко
Людмила
Володимирівна

25

Бешляга
Людмила
Володимирівна

26

Пшеченко
Ольга
Валентинівна

4
НМетАУ, кафедра
інженерної екології та
охорони праці

ДП «ВО «ПМЗ»
Інженерно- технічний
центр №320,відділ
головного зварника.
ДНУ, кафедра
Економіка і організація
економіки та
зварювального
управління
виробництва.
підприємством
Операційні системи
ДНУ,кафедра
Системне програмування математичного
Системи
забезпечення ЕОМ
автоматизованої обробки
інформації
Технологічне
Дніпродзержинський
устаткування.
державний технічний
Матеріалознавство та
університет., кафедра
термічна обробка
технології та
металів і зварних
устаткування
з'єднань
зварювання

Директор коледжу

5
вересень
2015 р. –
березень
2016 р.
листопад
2016р.
жовтень –
листопад
2015 р.
грудень
2017 р. –
січень
2018 р.
жовтень 2016р.
– квітень
2017р.

О. М. Романовський

