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Я, Романенко Вікторія Миколаївна, українка, 

народилася 13 серпня 1976 року у смт. Буча, Київської обл..  

1983-1991 р.р. навчалася в Ірпінській середній школі №4.  

1991-1993 р.р.  навчалася в Республіканській спеціалізованій школі-інтернат 

фізико-математичного профілю при Київському університеті ім. Т. Шевченка. 

У 1993 році вступила на механіко-математичний факультет Київського 

університету ім. Т. Шевченка. В 1997 році одержала диплом бакалавра з 

відзнакою за спеціальністю «Математика». 

1997-1998 р.р. навчалася в магістратурі  механіко-математичного факультету 

Київського університету ім. Т. Шевченка, одержала диплом магістра  з відзнакою 

за спеціальністю «Математика». 

1998-2003 р.р. навчалася в аспірантурі механіко-математичного факультету 

Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 

З червня 1991 року по серпень 1997 року працювала  оператором-

програмістом в науково-технічному кооперативі «Диабаз».  

З вересня 1997 року  по жовтень 1998  працювала вихователем у Фізико-

математичному ліцеї при КУ ім. Т. Шевченка.  

1999-2002 р.р. викладала математику у Гімназії № 56 м. Києва.  

З вересня 2001 року по червень 2002 працювала на посаді асистента кафедри 

вищої математики в Національному університеті харчових технологій.  

З квітня  по липень 2003 року працювала менеджером «Правекс-Банку». 

З лютого 2004 року продовжила роботу асистентом кафедри вищої 

математики Національного університету харчових технологій.  

У 2011 році захистила дисертацію «Наближення обмежених розв’язків 

різницевих та диференціальних рівнянь в абстрактних просторах розв’язками 

відповідних задач Коші» та одержала ступінь  кандидата фізико-математичних 

наук зі спеціальності «Диференціальні рівняння».  

У 2013 році була переведена на посаду доцента кафедри вищої математики 

Національного університету харчових технологій, де працюю по сьогоднішній 

день. 

У 2014 році одержала диплом доцента кафедри вищої математики. 



2014-2017 р.р.  на громадських засадах виконувала обов’язки заступника 

декана з виховної роботи серед студентів на факультеті автоматизації і 

комп’ютерних систем.  

В жовтні 2015 за дорученням керівництва організувала роботу відділу 

працевлаштування випускників Національного університету харчових технологій 

і успішно керувала ним до березня 2019 року.  

Приймаю активну участь у впровадженні інновацій в університеті. Зокрема, 

ініціювала перші пілотні проекти здобуття освіти за дуальною формою. Є членом 

робочої групи з реалізації І та II етапів Концепції підготовки фахівців за дуальною 

формою здобуття освіти у вищій та фаховій передвищій освіті, утвореної наказом 

Міністерства освіти і науки України у лютому 2019 року. 

Нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України за бездоганну 

працю та вагомий особистий внесок у формування та забезпечення реалізації 

державної політики у сфері освіти і науки України.  

Нагороджена Почесною грамотою Національного університету харчових 

технологій за вагомий особистий внесок у розбудову університету.  

Нагороджена нагрудним знаком «Подяка ректора Національного 

університету харчових технологій». 

Безперервно підвищую свою професійну компетентність та професіоналізм. 

Відвідую різноманітні тренінги та семінари. Володію англійською мовою. З 28 

жовтня по 22 грудня 2019 року пройшла міжнародне стажування у Китайській 

народній республіці у філії технологічного університету QLUT м. Цзінань, де 

вивчала інноваційні методи роботи зі студентами та практикувала викладання 

англійською мовою. 

Сімейний стан –  одружена. 

Чоловік – Романенко Сергієм Миколайовичем, 1976 р.н., працює інспектором 

Київської митниці Держмитслужби.  

Зараз ми разом виховуємо двох дочок, Катерину, 1999 р.н., та Надію, 2007 

р.н., а також  з січня 2012 року виховуємо дитину-сироту, Дмитренка Антона, 

2002 р.н.. 

Батьки – Коновалов Микола Григорович,1937 р.н., та Коновалова Валентина 

Феодосіївна, 1943 р.н., мали вищу освіту і працювали інженерами, обоє батьків 

померли. 

Маю брата Коновалова Сергія Миколайовича, 1968 р.н.,  та сестру Вовк 

Тамару Миколаївну, 1964 р.н.. Сестра  на пенсії,  за фахом лікар стоматолог. Брат 

працює начальником сектору в  АТ «ОТП БАНК». 

  Судимостей ні я, ні мої рідні не мали, під слідством не перебували. 

 

13.02.2020                _______________________       В.М. Романенко 


