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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Посада:
директор ВП
"Технікум промислової автоматики Одеської
національної академії харчових технологій".
Номенклатурна група посади: керівник
Число, місяць і рік народження: 27.12.1970 р.
Місце народження: м. Ананьїв Одеської області
Освіта (назва ВНЗ, рік закінчення):
Вища, Ізмаїльський державний
педагогічний інститут, 1992 р.
Спеціальність за освітою, кваліфікація: Українська мова і література, учитель
української мови і літератури.
Науковий ступінь, вчене звання: немає.
Володіння мовами: українською, російською, німецькою.
Державні, Урядові нагороди, почесні звання: немає.
Стаж роботи на керівних посадах (років) – 16 років.
Депутат Ради: не обиралась.
Вищий державний навчальний заклад І рівня акредитації.
Освітня діяльність здійснюється на підставі державної ліцензії та
сертифікатів з підготовки молодших спеціалістів денної форми навчання за
такими спеціальностями:






029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа";
121 "Інженерія програмного забезпечення";
122 "Комп’ютерні науки";
133 "Галузеве машинобудування";
151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології".
У технікумі промислової автоматики працює 48 штатних викладачів та 5
внутрішніх предметних сумісників, з них 4 мають педагогічне звання
"Викладач-методист", 3 викладача – кандидати технічних наук. За
результатами атестації 22 викладач мають кваліфікаційні категорії

"Спеціаліст вищої категорії". До здійснення освітньої діяльності залучаються
викладачі Одеської національної академії харчових технологій, вищого
навчального закладу IV рівня акредитації, що забезпечує високий рівень
підготовки молодших спеціалістів.
Технікум має два навчальні корпуси загальною площею 5432,4 м2, до
яких входять спортивна та актові зали, бібліотека з двома читальними залами
та навчально-виробничі майстерні. Навчальний заклад має матеріальнотехнічну базу, достатню для успішної організації освітнього процесу. В
технікумі функціонують кабінети та лабораторії з належним обладнанням,
навчально-методичною
і
довідковою
літературою.
Джерелами
інформаційного забезпечення викладачів і студентів є бібліотека та
електронні засоби інформації. Бібліотека навчального закладу має два
книгосховища, абонементну та дві читальні зали на 100 місць. Загальний
бібліотечний фонд складає понад 55 тисяч примірників.
У навчальному закладі належна увага приділяється новітнім засобам
отримання інформації – всі лабораторії обчислювальної техніки, навчальнокомп’ютерний комплекс підключено до мережі Інтернет, на території
технікуму організовано Wi-Fi-зону з вільним доступом до мережі.
Студенти забезпечені гуртожитком на 140 місць.
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