Автобіографія
Я, Янчук Віра Василівна, народилася 27 листопада 1952р. в с.Мизово Старовижівського
району Волинської області в сім'ї робітників. У 1961р. сім'я переїхала до м.Ковеля Волинської
області за місцем роботи батька.
У 1969 році закінчила середню школу № 3 м.Ковеля. У 1970 році вступила до Київського
державного університету на факультет кібернетики, який закінчила з направленням в аспірантуру
Інституту кібернетики АН України.
Батько, Бобела Василь Кирилович, 1912 року народження, будівельник за фахом, учасник
ВВВ, помер у 1997році.
Мати, Бобела Наталія Іванівна, 1923 року народження, швея за фахом, померла у 2010 році.
Склад сім’ї:
Чоловік, Янчук Вячеслав Антонович, 1946 року народження, пенсіонер.
Син, Янчук Антон Вячеславович, 1978 року народження, закінчив КПІ, одружений, має 2
сина, працює в ІТ компанії.
Син, Янчук Артем Вячеславович, 1981 року народження, закінчив КПІ, одружений, має 1
сина, працює в ІТ компанії.
Трудову діяльність розпочала в 1975 році в Інституті кібернетики АН України на посаді
інженера у відділі обробки даних під керівництвом академіка Сергієнка І.В.
|
У 1993 році з групою фахівців була направлена в Інститут надтвердих матеріалів АН України
для роботи над проектом "Автоматизація процесів синтезу алмазів".
|
У 1996 році отримала пропозицію з Управління містобудування та архітектури КМДА для
участі в роботі над створенням бази даних містобудівного кадастру м.Києва.
,
У 1996-2000 роках - Госпрозрахункове інвестиційне управління Головкиївархітектури,
начальник відділу інформаційно-програмного забезпечення.
У 2000 році перейшла на роботу в Базовий центру ГІС Інституту "Діпромісто" на посаду
головного фахівця. Приймала участь в розробці "Генеральної схеми планування території
України", Схем планування територій областей, генеральних планів населених пунктів.
У 2012-2014 роках в Інституті "УкрНДІпроектреставрація" працювала начальником відділу
"Впровадження інформаційно-аналітичних систем ІАС ЗМД", приймала участь у,розробці на
новому програмно-технологічному рівні Містобудівного кадастру м.Києва.
У 2012-2016 роках приймала участь у створенні "Схеми зонування м.Козятина Вінницької
області" у фірмі ТОВ " Бломїнфо-Юкрейн " на посаді головного спеціаліста.
За професійну діяльність нагороджена Грамотою Міністерства регіонального розвитку,
грамотами Київського міського Голови, грамотами інституту "Діпромісто".
Маю сертифікати "Основні можливості програмних продуктів Вепїіеу МісгоБіаІіоп 95",
"АгсОІ8 Оезкіор 1", "Внутрішній аудитор систем менеджменту якості 180 9001:2008,180
19011:2011", Свідоцтво про реєстрацію авторського права №53552 від 08.02.2014 на науковий
твір «Система класифікації та класифікатор просторових об’єктів містобудівної діяльності»
(автори: Янчук Віра Василівна, Айлікова Ганна Вітольдівна).
На цей час працюю на громадській посаді - секретар ГС "Асоціація місцевого
самоврядування", член ГО "Струм" (самоврядування територій), член ініціативної групи при ГР
КМДА "За відновлення самоврядування в м.Києві".
Приймала участь в міжнародних конференціях "Геоінформаційні технології у
територіальному управлінні" (м.Євпаторія,АР Крим, 2012р.), "Містобудування і планування
територіального розвитку" (м.Томськ, Росія, 2013р.).
Досідчений користувач комп'ютера та техніки, працюю в офісних програмах, графічних
пакетах АбоЬе Ргоїеззіопаї, РЬоІозЬор, СогеШгалу, М8 Уізіо. Маю досвід роботи з базами даних,
картографічними, геоінформаційними та САПР технологіями.
Вільно володію українською, російською мовами, вище середнього англійською, німецькою,
польською мовами.
Зараз проживаю за адресою: 03187, м. Київ, вул. Теремківська, 14, кв. 65. Тел. 093 270 2703.
Паспорт серія СО №870814, виданий Голосіївським РУ ГУМВС України в м.Києві 21 березня
2002 року.

