
 

Козлов Валерій Володимирович 

Телефон (моб.):  

е-mail: kozlov733@ukr.net 

 

Особиста інформація 

Дата народження: 26 березня 1955  

Освіта: Вища 

Місто проживання: Київ 

Досвід роботи 

Загальний стаж: 43 роки 

Науково-

педагогічний стаж: 

 

38 років 

 

Період роботи: З вересня 2015 по вересень 2020 

 Доцент кафедри інформаційних систем та технологій Національної 

академії статистики, обліку та аудиту 

Період роботи: З березня 2008 по вересень 2015 

Завідувач кафедрою інформаційних систем та технологій 

Національної академії статистики, обліку та аудиту 

Період роботи: З вересня 2005 по березень 2008 

Доцент кафедри інформаційних систем та технологій Національної 

академії статистики, обліку та аудиту 

Період роботи: З вересня 2000 по травень 2005 

 Викладач кафедри інформатизації штабів Національної академії 

оборони України 

Період роботи: З лютого 1999 по вересень 2000 

 Викладач кафедри військової кібернетики ВІКІС Національної 

академії оборони України 

Період роботи: З жовтня 1994 по лютий 1999 

 Викладач кафедри електрообладнання Київського інституту 

сухопутних військ 

Період роботи: З серпня 1993 по жовтень 1994 

 Старший помічник начальника науково-організаційного відділу 

Київського інституту сухопутних військ 

Період роботи: З вересня 1992 по серпень 1993 

Помічник начальника науково-дослідницького відділу Київського 

вищого танкового інженерного училища 



Період роботи: З березня 1990 по вересень 1992 

Молодший науковий співробітник науково-дослідницької 

лабораторії Київського вищого танкового інженерного училища 

Період роботи: З серпня 1984 по березень 1990 

Помічник начальника науково-дослідницького відділу Київського 

вищого танкового інженерного училища  

Період роботи: З липня 1983 по серпень 1984 

Начальник майстерні з ремонту артилерійського озброєння 

Київського вищого танкового інженерного училища 

Період роботи: З серпня 1981 по липень 1983 

Командир взводу управління артилерійської батареї 

артилерійського дивізіонна 

Період роботи: З жовтня 1977 по серпень 1981 

Інженер-наладчик Спеціалізованого шахто-монтажного 

управління 

Освіта 

Навчальний заклад: Карагандинський політехнічний інститут, м. Караганда 

(Казахстан) 

Дата закінчення: 1977 рік 

Спеціальність:  Електрифікація та автоматизація гірничих робіт 

Навчальний заклад: Київське вище танкове інженерне училище, м. Київ  

Дата закінчення: 1991 рік 

Спеціальність:  Бронетанкове озброєння та техніка  

Ступінь: Кандидат технічних наук 

Спеціальність:  Військова кібернетика, системи управління та зв’язок 

Вчене звання: Доцент кафедри інформаційних систем і технологій 

Додаткове 

Підвищення кваліфікації: жовтень 2017 
 

Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1988 році 

Маю більш 50 науково-методичних праць. З них: 1 авторське свідоцтво; 

             1підручник; 

              4 навчальних посібника. 

Маю державні нагороди. 

 

Ветеран військової служби, пенсіонер. 

 


