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Назва циклової комісії

Викладацький
склад,
осіб (% від
загальної
чисельності
викладачів)

Циклова комісія
моделювання та конструювання виробів

8 (17,4%)

№
з/п
1

Прізвище,ім’я, по–батькові,
рік народження,
(штатний, сумісник)
2

ВІХРОВА
1. Ольга Олександрівна,
1977 р.н., штатний
ГУКАСЯН
2. Крістина Артурівна
1994 р.н., сумісник

КУЧУМОВА
3. Ніна Іванівна
1947 р.н., штатний

МОЛОФІЙ
4. Анна Іллівна
1978 р.н., штатний

НАВОЛЬСЬКА
5. Лілія Василівна
1978 р.н., штатний
ХМЕЛЬНИЦЬКА
6. Тетяна Сергіївна
1994 р.н., штатний

Разом,
осіб (%)

7 (87,5%)

Дисципліни, які викладає
3
Основи технології виробів
Устаткування для
виготовлення виробів
Основи конструювання виробів
Рисунок
Живопис
Художнє проектування виробів

Основи конструювання виробів

Основи креслення

Основи конструювання виробів

Основи конструювання виробів
Основи САПР технологічних
процесів швейних виробів

Художнє проектування виробів
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З них працюють
На постійній основі
У тому числі:
Доктори наук, Кандидати
Без наукових
професори, наук, доценти,
ступенів і
осіб (%)
осіб (%)
вчених звань,
осіб (%)
0

0

7 (100%)

Освіта (освітньо–кваліфікаційний рівень,
найменування навчального закладу, рік
закінчення, спеціальність, кваліфікація)
4
Спеціаліст, Київський національний
університет технологій та дизайну, 2006;
«Швейні вироби»; інженер–технолог–
конструктор

Разом,
осіб (%)

1 (12,5%)

Сумісники
У тому числі:
Доктори наук, Кандидати
професори, наук, доценти,
осіб (%)
осіб (%)
0

Дата та результати
попередньої атестації

0

Підвищення кваліфікації протягом останніх
п’яти років

5

6
Центральний інститут післядипломної
26.04.2019, присвоєно
педагогічної освіти ДВНЗ «Університет
кваліфікаційну категорію менеджменту освіти» НАПН України, 2018 р.;
«спеціаліст вищої категорії» ННІСТН Київського національного
університету технологій та дизайну, 2019 р.

Дата чергової
атестації
7
–

Бакалавр, Вижницький коледж прикладного
мистецтва імені В.Ю. Шкрібляка, 2018;
«Образотворче мистецтво, декоративне
мистецтво, реставрація»; бакалавр образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва

–

–

–

Спеціаліст, Київський технологічний інститут
легкої промисловості, 1972; «Конструювання
швейних виробів»; інженер–конструктор–
технолог

28.04.2020, відповідає
раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії
«спеціаліст вищої категорії»,
педагогічному званню
«викладач–методист»

Науково–методичний центр професійно–
технічної освіти та підвищення кваліфікації
інженерно–педагогічних працівників у
Хмельницькій області, 2016 р.;
Центральний інститут післядипломної
педагогічної освіти ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, 2018 р.;

–

Магістр, Державний вищий навчальний заклад
«Переяслав–Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія
Сковороди», 2006; «Педагогіка і методика
середньої освіти. Трудове навчання»; викладач
загальнотехнічних дисциплін

Науково–методичний центр професійно–
04.05.2016, присвоєно
технічної освіти та підвищення кваліфікації
кваліфікаційну категорію інженерно–педагогічних працівників у
«спеціаліст вищої категорії» Хмельницькій області, викладач професійно–
теоретичної підготовки, 2016 р.

–

Спеціаліст, Київський державний університет
технологій та дизайну, 2001; «Швейні вироби»;
інженер–конструктор–технолог

ННІСТН Київського національного
04.05.2016, присвоєно
університету технологій та дизайну, 2016 р.;
кваліфікаційну категорію Центральний інститут післядипломної
«спеціаліст вищої категорії» педагогічної освіти ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, 2018 р.
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Магістр, Київський національний університет
технологій та дизайну, 2020; «Моделювання,
конструювання та художнє оздоблення виробів
легкої промисловості»; дизайнер одягу,
дослідник

–

–

–
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1

2

3

ЧЕРВІНСЬКА
7. Тетяна Володимирівна
1987 р.н., штатний

Основи конструювання виробів

ЯВОРСЬКА
8. Тетяна Дмитрівна
1994 р.н., штатний

Рисунок

Історія дизайну костюма і
матеріальної культури

Живопис
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4
Магістр, Хмельницький національний
університет, 2011; «Швейні вироби»; магістр
швейних виробів
Спеціаліст, Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича, 2017;
«Образотворче мистецтво»; художник
образотворчого мистецтва, декоративного
мистецтва, реставрації, викладач

5

6
Науково–методичний центр професійно–
26.03.2015, присвоєно
технічної освіти та підвищення кваліфікації
кваліфікаційну категорію інженерно–педагогічних працівників у
«спеціаліст другої категорії» Хмельницькій області, викладач професійно–
теоретичної підготовки, 2016 р.
30.03.2020, присвоєно
кваліфікаційну категорію
«спеціаліст другої категорії»

–

7

2021

–

