
 

Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес  

за професією:  4121 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних 
 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

ім’я,  

по батькові 

Найменування 

посади 

Найменування 

закладу, 

який закінчив 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно 

з документом про 

вищу освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне звання 

(для викладачів), 

розряд або 

категорія 

(для майстрів 

виробничого 

навчання, 

інструкторів) 

Педагогічний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за фахом 

(найменування 

закладу, номер, дата 

видачі документа про 

підвищення 

кваліфікації) 

I. Загальнопрофесійна підготовка 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
Основи правових 

знань 

 

Основи трудового 

законодавства 

Квачок Євген 

Геннадійович 
викладач 

Вища, 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Запорізький 

національний 

університет», АР 

№43671142, 2012 

р. 

Магістр історії. 

Історик, викладач 

історії  

 

спеціаліст  

 
2,6 

 

Інформаційні 

технології 

 

Інформаційні 

системи і технології 

обліку 

 

Рябоволенко 

Анатолій 

Миколайович 

викладач Мелітопольський 

педагогічний 

інститут, 1991р. 

кваліфікація: 

вчитель географії, 

біології. 

 

спеціаліст вищої 

категорії 

26 Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,   

№ 1162, 21.03.2013р. 

вчителів інформатики; 

 



Томаківський центр 

творчості молоді, 

2001р., 

кваліфікація: 

оператор 

комп'ютерного 

набору 4 розряду 

 

Інститут 

післядипломної освіти 

інженерно-

педагогічних 

працівників 

м. Донецьк,  

12СПК № 929842, 

08.12.2012р., 

викладачів професійно-

теоретичної підготовки 

ПТНЗ 

Правила дорожнього 

руху 

 

 

Оонопрієнко 

Віктор 

Володимирович  

викладач Бердянський 

державний 

педагогічний 

інститут ім. 

П.Д.Осипенко, 

1988р.  

Кваліфікація: 

вчитель загально 

технічних дисциплін 
  
Нікопольський 

технікум 

гідромеліорації і 

механізації 

сільського 

господарства, 

1976р.,  

кваліфікація: технік-

механік. 

спеціаліст  

першої 

категорії 

          22 підвищення 

кваліфікації в 

Білоцерківському 

інституті неперервної 

 СПК -35946459-

002027-17, 06.10.2017, 

викладачів професійно-

теоретичної підготовки 

 

Атестат спеціаліста за 

напрямом підготовки 

водіїв: Правила 

дорожнього руху, 

Основи керування 

транспортними 

засобами і вимоги 

безпеки дорожнього 

руху, № 056774, 

виданий 15.09.2015 

ГУМВС України в 

Дніпропетровській 

області 

Особи, які працюють за сумісництвом 
- - - - - - - 

II. Професійно-теоретична підготовка 



Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Технології: 

Бухгалтерський облік 

 

Основи 

оподаткування 

 

Економіка 

підприємства 

 

Краснокутська 

Валентина 

Георгіївна 

викладач Київський 

економічний 

інститут, 1979р., 

кваліфікація: 

економіст 

 

  

спеціаліст  

вищої 

категорії 

30 Інститут 

післядипломної освіти 

інженерно-

педагогічних 

працівників 

м.Донецьк,,   

12СПВ № 082811,  

10.10.2014р., 

викладачів професійно-

теоретичної підготовки 

ПТНЗ 

 

 

Основи статистики 

 

Фінанси 

 

Єгорова  

Марина 

Олександрівна 

майстер 

виробничого 

навчання, 

 

викладач 

Вища, 

Запорізькиий 

національний 

технічний 

університет, 

спеціаліст з 

енергетичного 

менеджменту, 

професіонал в галузі 

електротехніки, 

професіонал з 

енергетичного 

менеджменту, 2016,  

С16 № 025083 

 

ДПТНЗ 

«Томаківський 

професійний 

агарний ліцей», 

2010р.,  Оператор 

комп’ютерного 

набору, обліковець з 

реєстрації 

бухгалтерських 

майстер 

виробничого 

навчання 9 

тарифного розряду, 

 

спеціаліст 

 

 

 

1  



даних, секретар 

керівника 

(організації, 

підприємства, 

установи) 

НР № 37580026 

 

Охорона праці 

 

 

 

Каряка 

Надія  

Антонівна 

викладач Харківський 

інститут механізації 

і електрифікації 

сільського 

господарства,  

1973 р., 

кваліфікація: 

інженер-електрик 

сільського 

господарства 

 

спеціаліст  

вищої 

категорії 

44 підвищення 

кваліфікації в 

Білоцерківському 

інституті 

неперервної, 2016р., 

СПК -35946459-

000221-16 

викладачів 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

 

навчання з охорони 

праці, Департамент 

освіти і науки 

облдержадміністрації, 

 № 997, 2016р. 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

- - - - - - - 

III. Професійно-практична підготовка 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Виробниче навчання 

 

Виробнича практика 

Бєлєвцева 

Тетяна 

Миколаївна 

майстер 

виробничого 

навчання 

Державний інститут 

підготовки та 

перепідготовки 

кадрів 

промисловості, 2012, 

кваліфікація: 

майстер 

виробничого 

навчання 10 

тарифного розряду 

11 Міжрегіональний центр 

професійно – 

педагогічної 

майстерності МВПУ 

зв’язку  

м. Києва, 22.05.2015р.,  



бакалавр з обліку і 

аудиту; 

ПТУ № 78, 2006р., 

кваліфікація: 

обліковець 

(реєстрація 

бухгалтерських 

даних), 

 

Дніпропетровський 

індустріально-

педагогічний 

технікум, 2009р., 

кваліфікація: 

майстер 

виробничого 

навчання-менеджер, 

 

Міжрегіональний 

центр професійно – 

педагогічної 

майстерності МВПУ 

зв’язку м. Києва, 

2011р., кваліфікація: 

Оператор 

комп’ютерного 

набору ІІ категорії  

12 СВ № 933041, 

оператор 

комп’ютерного набору 

І категорії, 

 

Міжрегіональний центр 

професійно – 

педагогічної 

майстерності МВПУ 

зв’язку  

м. Києва, 22.05.2015р.,  

сертифікат № 368, 

оволодіння новітніми 

комп’ютерними 

технологіями, 

 

Інститут інтегрованих 

форм навчання ДВНЗ 

«Національна 

металургійна 

академія», заочне 

навчання VI курс, 

напрям підготовки 

«Облік і аудит» 

Виробниче навчання 

 

Виробнича практика 

Гардер 

Алла 

Федосіївна 

майстер 

виробничого 

навчання 

Марганецький 

коледж 

Національного 

гірничого 

університету,  

2010р. кваліфікація: 

молодший 

спеціаліст, 

бухгалтер, 

 

майстер 

виробничого 

навчання 9 

тарифного розряду, 

 

5 Оператор 

комп’ютерного набору 

ІІ категорії,  ДПТНЗ 

«МПЛ», 2013р., № 

002823 

 

Оператор 

комп’ютерного набору 

І категорії, 

ДНЗ «Київський 



ДПТНЗ 

«Марганецький  

професійний ліцей», 

2013р.,   

кваліфікація: 

оператор 

комп’ютерного 

набору ІІ категорії 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою», 2016р.,  

Р16 020384 

Особи, які працюють за сумісництвом 

- - - - - - - 

 


