
 

 

ВІДОМОСТІ 

ДПТНЗ «Томаківський професійний аграрний ліцей» 

 

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної 

загальної середньої освіти, необхідного для виконання   вимог державного стандарту  

 повної  загальної середньої освіти відповідного рівня 

 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення діяльності  за певним освітнім рівнем повної загальної середньої освіти 

 

Педагогічні працівники Необхідна кількість, осіб Фактична кількість, осіб Відсоток потреби 

Педагогічні працівники, усього 10 10 0 % 

у тому числі ті, що:    

мають відповідну освіту 9 9 0 % 

працюють у закладі освіти за сумісництвом      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників 
 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

викладача 

Найменува-  

ння посади 

Найменування закладу, 

який закінчив (рік 

закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту 

Кваліфікаційна категорія, 

педагогічне звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педагогі

чний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за 

фахом 

(найменування 

закладу або іншої 

юридичної особи, 

що має право на 

підвищення 

кваліфікації, 

номер, дата видачі 

документа про 

підвищення 

кваліфікації) 

Примітки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи – 9 

 Філь Валерій 

Анатолійович 

Директор Вище Ташкентське  

танкове командне 

училище, 1989р., 

«Командна тактична  

танкових військ», інженер 

з експлуатації 

бронетанкової та 

автомобільної техніки; 

 

ДНВЗ «Університет 

менеджменту освіти», 

2011р., «Управління 

навчальним закладом», 

керівник підприємства, 

установи та організації (у 

сфері освіти та 

виробничого навчання) 

Відповідає займаній 

посаді, 2015р. 

29 БІНПО, 

директоров, 

24.12.2016р., 

СПК-35946459-

000830-16 

основна 

Фізична 

культура 

 

Викладач 

фізичної 

культури 

Відповідає раніше 

присвоєній категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та присвоїти 

педагогічне звання 

«старший викладач», 

2016р. 

 

 

(кандидат в 

майстри спорту з 

військово-

спортивного 

комплексу, 

1989р.), 
 

ДАНО, вчителів 

фізичної 

культури, 

23.11.2018р., СПК 

№ ДН 

41682253/7884 

 Оксенюк 

Олег 

Валентинович 

Заступник 

директора з 

навчально-

виробничої 

роботи 

Дніпропетровський 

державний аграрний 

університет, 1998р., 

«Механізація сільського 

господарства» інженер-
механік 

Відповідає займаній 

посаді, 2015р. 

20 БІНПО, заст. 

директорів, 

18.12.2015р., 

СПК 86673 

основна 



 Квачок 

Євген 

Геннадійович 

 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної 

роботи 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Запорізький 

національний 

університет», 2012р., 

«Історія», 

магістр історії, 

історик, викладач історії 

- 3 - основна 

ДАНО, вчителів 

Історії, 

правознавства та 

суспільних 

дисциплін: 

громадянська 

освіта, 

19.10.2018р., СПК 

№ ДН 

41682253/6410 

Громадянська 

освіта, 

 

Історія 

України, 

 

Всесвітня 

історія 

Викладач 

історії 

України, 

всесвітньої 

історії, 

громадянс-кої 

освіти 

Присвоїти кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії», 2018р. 

Англійська 

мова 

 

Козиряцька 

Вікторія 

Петрівна 

 

 

 

 

 

Викладач 

англійської 

мови 

Дніпропетровський 

державний університет, 

1992р., «Німецька мова та 

література», філолог, 

викладач німецької мови 

та літератури 

Присвоїти кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

вищої категорії», 2015р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 ДВНЗ ЗНУ 

Центр вивчення 

іноземних мов, 

Мовна підготовка 

викладачів  

(англійська мова), 

15.06.2015р.,  

№ 215; 

основна 

 

Зарубіжна 

література 

 

 

 

 

Викладач 

зарубіжної 

літератури 

 

ДО ІППО, 

вчителів світової 

літератури, 

24.10.2014р., 

СПК № 277; 

 

Українська 

мова і 

література 

 

Викладач 

української 

мови і 

літератури 

ДАНО, 

викладачів 

української мови 

та літератури, 

14.09.2018р.  

СПК № ДН 

41682253/4875 



Художня 

культура  

Викладач 

художньої 

культури 

 

Встановлено 11 тарифний 

розряд, 2018р. 

- 

 

 

 

Людина і світ Викладач  

людини і 

світу 

 

Встановлено 11 тарифний 

розряд, 2018р. 

- 

Математика 

 

 

 

Федоренко 

Валентина 

Петрівна 

Викладач 

математики 

Криворізький 

педагогічний інститут, 

1974р., «Математика», 

вчитель математики 

середньої школи  

 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої  

категорії», 2017р. 

43 ДО ІППО, 

вчителів 

математики, 

19.12.2013р.,  

№ 10023; 

 

Фізика та 

астрономія 

 

Викладач 

фізики та 

астрономії 

ДАНО, вчителів 

математики, які 

додатково 

викладають 

фізика та 

астрономію, 

16.11.2018, 

СПК № ДН 

41682253/7580 

Географія, 

 

Біологія і 

екологія, 

 

 

Рябоволенко 

Анатолій 

Миколайович 

Викладач 

географії, 

біології і 

екології 

Мелітопольський 

педагогічний інститут, 

1991р., «Географія і 

біологія» 

вчитель географії і 

біології середньої школи  

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої  

категорії», 2018р. 

28 ДАНО, вчителів 

географії, біології, 

22.06.2018р.,  

СПК № ДН 

41682253/4045; 

 

основна 

Інформатика, 

 

Технології: 

«Комп’ютерна 

інженерія» 

Викладач 

інформатики, 

технології: 

«Комп’ютерн

а інженерія» 

ДАНО, вчителів 

інформатики   

19.10.2018р.,  

СПК № ДН 

41682253/4490 

 

 

 



 Русанова 

Світлана 

Григорівна 

Методист 

 

Кіровоградський 

державний педагогічний 

університет імені 

Володимира Винниченка, 

2012р., «Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Хімія», 

вчитель хімії  та екології 

основної  

і старшої школи 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої  

категорії», 2018р. 

23 ДВНЗ «УМО» 

ЦІППО, 

методистів, 

17.11.2017р., 

СП 

35830447/2684-17 

основна 

Хімія, 

 

Біологія і 

екологія, 

 

Екологія 

Викладач 

хімії, біології 

та екології 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої  

категорії» та 

педагогічному званню 

«викладач-методист», 

2018р. 

 

ДО ІППО, 

вчителів хімії, які 

одночасно 

викладають 

біологію, 

екологію та 

природознавство, 

02.06.2017р.,  

СПК № ДН 

24983906/3903 

 Орлов 

Володимир 

Олександрович 

Керівник 

фізичної 

культури 

Повна вища, 

Дніпропетровський  

державний інститут 

фізичної культури і 

спорту, 2005р., «Фізичне 

виховання», 

викладач фізичного 

виховання і спорту, 

Встановлено 13 тарифний 

розряд, 2018р. 

2 - основна 

Фізична 

культура 

 

 

 

Викладач 

фізичної 

культури  

Спеціаліст, 2016р. ДО ІППО, 

вчителів фізичної 

культури, 

26.01.2017р., СПК 

№ ДН 

24983906/381-17 

Захист 

Вітчизни 

 

Викладач 

Захисту 

Вітчизни 

військовий квиток 

СО 087417, 

старший солдат; 

КП «Патріот», 

2018р., 

сертифікат, 

«Цивільний 

захист, 

топографія та 

орієнтування на 

місцевості, 

сучасна зброя, 

тактика малих 

підрозділів, 



тактична 

медицина, перша 

долікарська 

допомога»; 

підвищення 

кваліфікації  

заплановано в  

ДАНО, вчителів 

захисту Вітчизни 

на 2019р. 

 Поляков 

Валентин 

Павлович 

Вихователь Кримський державний 

педагогічний інститут, 

1976р., «Історія», вчитель  

історії і 

суспільствознавства 

середньої школи 

Встановлено 11 тарифний 

розряд, 2016р. 

44 - основна 

Захист 

Вітчизни 

 

Викладач 

Захисту 

Вітчизни 

Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст першої 

категорії», 2016р. 

військовий квиток 

АР 041867, 

капітан 

 Третяк 

Наталія 

Іванівна 

Медична 

сестра 

Нікопольське медичне 

училище, 1994р., 

«Сестринська справа», 

медична сестра 

Встановлено 7 тарифний 

розряд, 2018р. 

13 КЗ «Криворізьке 

училище ПК та 

перепідготовки 

молодших 

медичних та і 

фармацевтичних 

спеціалістів», 

29.11.2013р., ЗН 

№ 011211, 

«Терапія»,  

Медсестри 

терапевтичних 

відділень і  

кабінетів 

основна 

Захист 

Вітчизни 

(дівчата) 

Викладач 

Захисту 

Вітчизни 

Встановлено 11 тарифний 

розряд, 2016р. 

- 

 

 

 


