Якісний склад випускової предметної (циклової) комісії фізико-математичних та комп'ютерних дисциплін
зі спеціальності 5.05010101 “Обслуговування програмних систем і комплексів”

№
з/п

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Найменування
посади;
для сумісників –
місце основної
роботи,
найменування
посади

1

Вершигора
Валерія
Григорівна

викладач

2

Забідовська
Людмила
Євгенівна

викладач

Найменування закладу,
Категорія,
який закінчив викладач
Найменування навчальних
педагогічне
(рік закінчення,
дисциплін, які закріплені
Відомості про підвищення кваліфікації
звання
спеціальність,
за викладачем, та кількість
викладача (найменування навчального
(в разі наявності –
кваліфікація згідно з
лекційних годин з кожної
закладу, вид документа, тема, дата видачі)
науковий ступінь,
документом про вищу
навчальної дисципліни
вчене звання)
освіту)
1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Чернівецький державний
спеціаліст першої Вища математика (122)
Інститут післядипломної педагогічної освіти
університет, 1981р.
категорії;
Чернівецької області
Теорія ймовірностей (34)
Свідоцтво №1267 від 19.04.2013р. про
спеціальність “Фізика”
кандидат фізикопідвищення кваліфікації викладача
математичних
Математичні методи
математики
кваліфікація “фізик,
наук,
дослідження операцій (26)
викладач фізики”
Чернівецький національний університет
доцент
Електротехніка та основи
імені Юрія Федьковича
електроніки (20)
Факультет математики та інформатики
Кафедра диференціальних рівнянь
Фізика (54)
Довідка про підвищення кваліфікації
(стажування) №2/13-1880 від 03.07.2014р.
Тема: Варіаційні числення і методи
оптимізації
Чернівецький державний
спеціаліст вищої
Введення в спеціальність
Інститут післядипломної педагогічної освіти
університет, 1975р.
категорії
(30)
Чернівецької області
Свідоцтво №330 від 13.02.2015р. про
спеціальність
підвищення кваліфікації викладача
“Математика”
інформатики
кваліфікація “математик”

Примітки

3

Артеменко
Ольга
Іванівна

викладач
голова циклової
комісії

Чернівецький
торговельно-економічний
інститут КНТЕУ, 2007р.
спеціальність “Економічна
кібернетика”

спеціаліст вищої
категорії

Дискретна математика
(46)

кандидат
технічних наук,

Теорія алгоритмів (22)
Чисельні методи (22)

Національний технічний університет “КПІ”
Українсько-корейський навчальний центр
інформаційних технологій
Сертифікат ПК №124 про навчання з
23.03.2015р. до 30.04.2015р. за програмою
“Грід-технології та метакомп'ютинг”

доцент
кваліфікація “магістр з
економічної кібернетики,
економіст-кібернетик”
4

Гусак
Олена
Михайлівна

викладач

Чернівецький державний
університет імені Юрія
Федьковича, 1990
спеціальність “Оптичні і
оптико-електронні
системи”
кваліфікація “інжерен,
оптик-дослідник”
Чернівецький
національний університет
імені Юрія Федьковича,
2005
спеціальність
“Інформаційні мережі
зв’язку”
кваліфікація “магістр
телекомунікацій”

Web-технології та webдизайн (18)

спеціаліст першої
категорії

Алгоритмізація та
програмування (36)
Комп'ютерна схемотехніка
та архітектура
комп'ютерів (20)
Навчальна практика з
операційних систем
Навчальна практика з
web-технологій та webдизайну

Інститут післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області
Свідоцтво №2694 від 27.11.2015р. про
підвищення кваліфікації викладача
інформатики

5

Веклич
Мар'яна
Миколаївна

викладач

Чернівецький
національний університет
імені Юрія Федьковича,
2007р.

спеціаліст другої
категорії

Фізика (практ.)

Інститут післядипломної педагогічної
освіти Чернівецької області
Свідоцтво №3017 від 01.12.2017р. про
підвищення кваліфікації викладача фізики
та астрономії

кандидат
технічних наук

Розробка клієнт-сервісних
застосувань (18)

Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Факультет математики та інформатики
Кафедра системного аналізу і страхової та
фінансової математики Довідка про
підвищення кваліфікації (стажування)
№13/1879 від 3.07.2014р.
Тема: “Проектування інформаційних
систем та системний аналіз”

спеціальність “Фізика”
кваліфікація “фізик,
викладач фізики”
6

Заньковська
Валентина
Григорівна

викладач

Чернівецький державний
університет, 1972р.
спеціальність
„Обчислювальна
математика”

Операційні системи (22)
Тестування програмних
систем і комплексів (10)

кваліфікація “математикобчислювач”
7

Гаць
Богдан
Миколайович

викладач

Чернівецький
торговельно-економічний
інститут КНТЕУ, 2007р.
спеціальність “Економічна
кібернетика”
кваліфікація “магістр з
економічної кібернетики,
економіст-кібернетик”

кандидат
технічних наук

Навчальна практика з
програмування
Інтернет-маркетинг (10)
Технологія створення
програмних продуктів (26)
Адміністрування
програмних систем і
комплексів (24)

Національний технічний університет “КПІ”
Українсько-корейський навчальний центр
інформаційних технологій
Сертифікат ПК №123 про навчання з
23.03.2015р. до 30.04.2015р. за програмою
“Грід-технології та метакомп'ютинг”

Об'єктно-орієнтоване
програмування (40)
Комп'ютерна графіка (26)

Президент університету

М.І.Маниліч

