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Данькевич Юлія  

Володимирівна 

 

В.о. завідувача кафедри інформаційної діяльності та 

документознавства 

 

Освіта:  

Київський університет імені Тараса Шевченка, 1996 р., 

спеціальність - філолог, кваліфікація – викладач української 

мови та літератури 

 

Кандидат філологічних наук, 10.01.01 – українська література, 

2008 р. «Художня проза Ґео Шкурупія: проблеми поетики». 

Доцент кафедри української та сітової культури та літератури, 

2011 р. 

Мельничук Леся Іванівна 

К.пед.н., доцент, доцент кафедри інформаційної діяльності та 

документознавства 

 

Освіта:  

Київський державний педагогічний інститут ім. Горького 

1985р. Спеціальність – географія-іноземна мова, кваліфікація 

-  вчитель географії та іноземної мови середньої школи. 

 

Кандидат педагогічних наук, спеціальність 13.00.01  теорія і 

історія педагогіки, тема дисертації «Становлення і розвиток 

географічної освіти в середній школі                   (1 половина 

ХХ століття)»,2005 р. Доцент кафедри іноземних мов 

 

 

Заікіна Олена Олександрівна 

К.е.н., доцент, доцент кафедри інформаційної діяльності та 

документознавства 

Освіта:  

Київський інститут народного господарства, 1984, 

Спеціальність «Механізована обробка економічної 

інформації», кваліфікація - інженер-економіст. 

 

Кандидат економічних наук, спеціальність 08.10.01 – 

розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, 

тема: «Розвиток продовольчого комплексу великого міста і 

забезпечення населення великого міста продуктами 

харчування», 1998 р. Доцент кафедри світового господарства і 
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міжнародних економічних відносин 

Семенко Сергій 

В’ячеславович 

К.держ.упр., доцент кафедри інформаційної діяльності та 

документознавства 

 

Освіта:  

Київський національний торговельно-економічний ун-т,  

2001, спеціальність – Менеджмент організацій, каліфікація – 

магістр з менеджменту організацій. 

 

Кандидат наук з державного управління, спеціальність – 

25.00.02- механізми державного управління, “Механізми 

вдосконалення державної системи захисту прав споживачів”, 

2008 р. 

Кобиліна Юлія Миколаївна 

Старший викладач кафедри інформаційної діяльності та 

документознавства 

 

Освіта: 

Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка, 1999р., 

спеціальність: Філолог, кваліфікація: Магістр з 

української мови та літератури; 

 

Академія муніципального управління, 2014 р., 

спеціальність: адміністративний менеджмент, 

кваліфікація: Менеджер (управитель) з адміністративної 

діяльності, магістр; 

 

Таврійській національний університет імені В.І. 

Вернадського, 2017р., спеціальність – право, спеціаліст 

Колотигіна Ірина Анатоліївна 

Старший викладач кафедри інформаційної діяльності та 

документознавства 

 

Освіта: 

Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка, 1992, спеціальність - 

філолог, кваліфікація - викладач української мови та 

літератури. 

Головченко Марія Михайлівна 

Викладач кафедри інформаційної діяльності та 

документознавства 

 

Освіта: 

Міжрегіональна академія управління персоналом, 2014 р. 

Спеціальність: практична психологія. Кваліфікація: психолог, 

викладач вищого навчального закладу. 
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Академія муніципального управління, 2017 р. Спеціальність: 

менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Кваліфікація: 

магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності; 

менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності 

 

Таврійський національний університет імені В.І. 

Вернадського, 2018 р. Спеціальність: інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа. Кваліфікація: магістр з 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи, освітня 

програма Документознавство та інформаційна діяльність 

Ппрофесійна кваліфікація: Документознавець. Аналітик 

консолідованої інформації. Викладач вищого навчального 

закладу. 

 

 


