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Народилася 20 березня 1960 року в м. Донецьк.
1967 ‒ 1975 рр. ‒ навчалася у восьмирічній школі № 81 у м. Донецьк, яку закінчила з відзнакою.
1975 ‒ 1977 рр. ‒ навчалася в середній школі № 78 у м. Донецьк, яку закінчила із «золотою» медаллю.
1977 ‒ 1982 рр. ‒ студентка математичного факультету Донецького державного університету, який
закінчила з відзнакою.
1982 ‒ 1987 рр. ‒ навчалася в аспірантурі інституту прикладної математики і механіки НАН України.
У 1988 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
зі спеціальності 01.01.01 ‒ Математичний аналіз на тему «Апроксимація сплайн-функціями в областях
з квазіконформною границею».
1988 ‒ 1989 рр. ‒ учитель математики середньої школи № 50 Південної групи військ (Угорська
Республіка).
1989 ‒ 1991 рр. ‒ учитель математики середньої школи № 116 Південної групи військ (Угорська
Республіка).
1991 ‒ 1994 рр. ‒ старший викладач кафедри вищої математики Одеського електротехнічного інституту
зв’язку ім. О.С. Попова.
1994 ‒ 2000 рр. ‒ доцент кафедри вищої математики Української державної академії зв’язку.
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1995 р. ‒ отримала вчене звання доцента кафедри вищої математики Української державної академії
зв’язку ім. О.С. Попова.
2000 р. ‒ заступник декана факультету автоматичного електрозв’язку.
2000 ‒ 2005 рр. ‒ декан факультету автоматичного електрозв’язку.
2005 ‒ 2012 рр. ‒ декан факультету інформаційних мереж, професор кафедри вищої математики
Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.
2010 р. ‒ захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук на тему «Теорія та методи
сплайн-апроксимації в телекомунікаціях», отримала науковий ступінь доктора технічних наук зі
спеціальності 05.12.02 ‒ телекомунікаційні системи та мережі.
2011 р. ‒ отримала вчене звання професора кафедри вищої математики.
2012 ‒ 2014 рр. ‒ декан факультету інфокомунікацій Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.
Попова.
2014 ‒ 2021 рр. ‒ директор навчально-наукового інституту інфокомунікацій та програмної інженерії
Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.
З 2021 р. ‒ по сьогодні ‒ директор навчально-наукового інституту інфокомунікацій та програмної інженерії
Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку.
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Наукова робота
Галузь наукових знань: дослідження аналітичних сплайнів в областях з квазіконформною границею,
застосування сплайн- та вейвлет-апарата в теорії зв’язку, тензорного аналізу для рішення задач
телекомунікацій. Започаткована наукова школа «Теоретичні основи інфокомунікацій на базі
тензорного аналізу, сплайн- та вейвлет-функцій».
Автор 275 публікацій, з них: 10 підручників (з яких ‒ 6 підручників з грифом Міністерства освіти і
науки України, 2 підручники з грифом Міністерства транспорту та зв’язку України), 3 монографії (з яких
‒ 1 видано за кордоном та 2 розділи у 2 Springer-books), 62 навчально-методичних посібники, 82
статті, 114 тез доповідей та матеріалів міжнародних конференцій, 4 патенти України на винахід.
Опубліковані наукові статті індексуються в наукометричних базах: Scopus (27 публікацій, індекс
цитування публікацій Гірша ‒ 5,0, загальна кількість посилань на публікації становить – 71/27 в 28
документах); Web of Science (17 публікацій, h-індекс цитування ‒ 2,0, кількість посилань на публікації
становить – 15); Google Scholar (123 публікації, h-індекс – 8/6, кількість посилань становить – 239).
У 2020 році отримала почесне звання  Senior member Всесвітньої асоціації спеціалістів у галузі техніки 
та розробки стандартів з радіоелектроніки, електротехніки й апаратного забезпечення обчислювальних 
мереж і систем IEEE 96485704 Ukraine Section. 
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Державні нагороди та відзнаки
2003 р. ‒ Почесна грамота Державного комітету зв'язку та інформатизації України
2005 р. ‒ Подяка Кабінету Міністрів України
2007 р. ‒ Почесна грамота Державного департаменту з питань зв'язку та інформатизації
2009 р. ‒ Подяка Міністра транспорту та зв'язку України
2010 р. ‒ Почесний зв’язківець України
2011 р. ‒ Почесна грамота Державної адміністрації зв'язку
2015 р. ‒ Заслужений діяч науки і техніки України
2020 р. ‒ Орден княгині Ольги III ступеня.
Батько ‒ Чебаненко Віктор Іванович, 29.10.1934, пенсіонер, 42 роки працював шахтарем у
м. Донецьк.
Мати ‒ Чебаненко Ніна Петрівна, 11.12.1938, пенсіонерка, працювала викладачем з програмування;
зараз ФОП.
Одружена. Маю доньку та двох онучок.


