
 



2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників  у 2018-2019 н.р. 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім'я 

та по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади 

Повне найменування 

закладу, який закінчив 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, педагогічне 

звання (рік 

встановлення, 

підтвердження) 

Педагогічний 

стаж (повних 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за фахом 

(найменування закладу 

або іншої юридичної 

особи, що має право на 

підвищення 

кваліфікації, номер, 

вид документа, дата 

видачі) 

Примітки 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

 

Математика 

Крамарьова 

Наталія 

Михайлівна 

викладач 

математики 

Криворізький 

педагогічний інститут,  

1978р., 

спеціальність 

«Математика та 

фізика», 

вчитель математики та 

фізики середньої 

школи 

  

 

Відповідає займаній 

посаді  та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагагічному званню 

«викладач-методист» 

2016р.  

40 

КВНЗ «ДОІППО» 
спк №  596 

13.02.2015 р., 

 

«Учителів 

математики» 

 

 

 

методист коледжу 

 

Садовська 

Ольга 

Миколаївна 

методист 

коледжу 

 

Криворізький 

державний 

педагогічний інститут, 

1996 р, 

спеціальність 

"Українська мова та 

література", 

вчитель української 

мови та літератури 

Відповідає займаній 

посаді 2017р. 

 

21 р. 

 

Університет 

менеджменту освіти 

Національної академії 

педагогічних наук 

сп № 3580447/0465-17 

17.02.2017р. 

«Для методистів 

коледжів, технікумів» 

 
КВНЗ «ДОІППО» 

спк № ДН 

24983906/8466 

 

Українська мова 

 

Українська література 

 

Зарубіжна література 

 

Людина і світ 

 

викладач 

української 

мови, 

української 

літератури, 

зарубіжної 

літератури, 

людина і світ 

Відповідає займаній 

посаді  та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» та 

присвоєно педагогічне 

звання «викладач-

методист» 2016р. 
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17.11.2017 р.  

 

«Викладачів 

української мови і 

літератури, зарубіжної 

літератури, російської 

мови» 

Фізика і астрономія 

Інформатика 

Федан Світлана 

Миколаївна 

викладач 

фізики і 

астрономії, 

інформатики 

 

Дніпропетровський 

державний 

університет,  

1993 р., 

спеціальність 

"Фізика", 

фізик, викладач 

 

Відповідає займаній 

посаді  та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

2014р. 

25 

КВНЗ «ДОІППО» 
спк № ДН 

24983906/3052 

21.04.2017 р. 

«Вчителів фізики, 

астрономії та 

інформатики» 

 

Керівник фізичного 

виховання 

Лобеко 

Олександр 

Іванович 

Керівник 

фізичного 

виховання 

Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної культури, 

1990 р., 

спеціальність 

«Фізична культура і 

спорт",  

викладач-організатор 

фізично-оздоровчої 

роботи і туризма 

Відповідає займаній 

посаді  та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

присвоєне педагогічне 

звання «старший 

викладач» 2014р. 

28 

КВНЗ «ДОІППО»  
спк № ДН 

24983906/6926-16 

28.10.2016 р. 

«Викладачів фізичної 

культури та фізичного 

виховання» 

 

Фізична культура 

викладач 

фізичної 

культури 

Захист Вітчизни  

 

 

Фізична культура 

 

Ткачук 

Микола 

Олегович 

викладач 

фізичної 

культури, 

захисту 

Вітчизни 

Класичний 

приватний 

університет,2009 р. 

спеціальність 

"Фізичне виховання, 

викладач вищих 

навчальних закладів, 

Відповідає займаній 

посаді та  присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

першої категорії», 

2018р. 7 

КВНЗ «ДОІППО» 
спк № ДН 

24983906/7815 

27.10. 2017 р., 

«Вчителів предмету 

«Захист Вітчизни» 
 

КВНЗ «ДОІППО» 
спк № ДН 

24983906/8783 

24.11.2017 р. 

 



«Вчителів фізичної 

культури» 

Історія України 

Всесвітня історія 

 

 

 

 

 

 

 

Географія  

 

 

 

 

 

 

 

Культорологія 

Доброгорська 

Наталія 

Володимирівна 

 

викладач 

історії 

України, 

всесвітної 

історії, 

географії, 

культорології 

Дніпропетровський 

національний 

університет, 2004 р. 

спеціальність 

"Історія", 

історик, викладач 

історії та 

суспільствознавства 

 

Відповідає займаній 

посаді та  присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

першої категорії», 

2016р. 

10 

КВНЗ «ДОІППО»  
спк № 1303 

13.03.2015 р. 

«Вчителів історії, 

правознавства та 

суспільних дисциплін» 

 
КВНЗ «ДОІППО» 

спк № 1012 

20.02.2015 р. 

«Вчителів географії, 

економіки, основ 

споживчих знань» 

 

Інститут 

післядипломної освіти 

Дніпропетровського 

державного аграрно-

економічного 

університету, кафедра 

«Філософії, соціології 

та історії». 

свідоцтво №467 

23.11.2015р. 

 

 

Біологія і екологія 

 

 

 

 

 

 

 

Ботаніка 

 

Фурман 

Наталія 

Ярославівна 

викладач 

біології і 

екології, 

ботаніки 

Криворізький 

державний 

педагогічний 

університет,  2010, 

спеціальність 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. 

Біологія», викладач 

біології, вчитель 

валеології та основ 

Відповідає займаній 

посаді та  присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

першої категорії», 

2017р 

8 КВНЗ «ДОІППО» 
спк №826 

13.02.2015 р., 

«Учителів біології, 

екології, 

природознавства», 

 

Інститут 

післядипломної освіти 

Дніпропетровського 

 



 

 

 

Фізіологія рослин з 

основами 

мікробіології 

екології, практичний 

психолог 

державного аграрно-

економічного 

університету 

свідоцтво № 454 від 

23.11.2015р. 

«Застосування 

інноваційних 

технологій при 

викладанні дисципліни 

«Ботаніка з основами 

фізіології рослин». 

Іноземна мова 

Тарасенко 

Софія 

Олександрівна 

 

викладач 

іноземної 

мови 

Приватний вищий 

навчальний заклад 

«Київський 

міжнародний 

університет», 2013 р. 

спеціальність 

«Перекладач 

(англійська мова)»,  

філолог, перекладач-

референт, перекладач 

англійської мови. 

 

 

Відповідає займаній 

посаді та встановлена 

кваліфікаційна 

категорія «Спеціаліст» 

за дипломом 

 
Проходження курсів 

планується в 2018 р 
 

Сільскогосподарська 

меліорація  

 

 

Агрометеорологія 

 

Шандала 

Оксана 

Дмитрівна 

викладач 

агрономічних 

дисциплін 

Київський 

національний 

аграрний 

університет1988 р. 

спеціальність  

«Агрономія» , 

вчений агроном 

 

Національний 

аграрний 

університет, 2000 р. 

спеціальність  

«Професійне 

Відповідає займаній 

посаді  та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

2012 р. 

18 

Інститут 

післядипломної освіти 

Дніпропетровського 

державного аграрно-

економічного 

університету кафедра 

сільськогосподарських 

гідротехнічних 

меліорацій 

спк № 

00493675/048303-17 

13.11.2017 р. 

 

 



навчання», 

 агроном-педагог 

 

 

кафедра екології та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

спк № 350 

18.11.2013р. 

проходження курсів  

планується в 2018 р. 

Завідувач  

методичним 

кабінетом 

Литовченко 

Галина 

Василівна 

Завідувач  

методичним 

кабінетом 

Дніпропетровський 

ордена Трудового 

Червоного Прапора 

сільськогосподарський 

інститут, 1987 р. 

спеціальність  

"Агрономія", 

вчений-агроном 

 

Відповідає займаній 

посаді  та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії», 

присвоєно педагогічне 

звання «викладач-

методист» 

2018 р. 

21 Інститут 

післядипломної освіти 

Дніпропетровського 

державного аграрно-

економічного 

університету кафедра 

рослинництва  

спк № 

00493675/048291-17 

 14.10.2017 р. 

 

 викладач  

агрономічних 

дисциплін  

 

Технології: 

Вступ у спеціальність 

 

 

 

Механізація і 

автоматизація 

сільськогосподарськог

о виробництва 

Рассоха Сергій 

Васильович 

зав. 

майстернею, 

викладач 

механізації, 

 

Харківський 

автомобільно-

дорожній інститут, 

1988 р.,  

спеціальність 

«Автомобілі та 

автомобільне 

господарство»,  

інженер-механік 

Відповідає займаній 

посаді  та присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

першої категорії», 

2017р 

10 

ДДАЕУ, кафедра 

«Трактори і 

автомобілі», 

свідоцтво № 471 

 від 02.11.2015   

Дзюба  

Григорій 

Володимирович 

Викладач 

механізації 

Дніпропетровський 

ордена Трудового 

Червоного Прапора 

сільськогосподарський 

інститут, 1984 р., 

«Механізація 

сільського 

господарства», 

інженер-механік, 

Відповідає займаній 

посаді  та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

 «спеціаліст  першої 

категорії», 2018р. 

27 ДДАЕУ, кафедра 

«Сільськогосподарські 

машини». Свідоцтво 

№ 1 від 08.01.2016 

«Ознайомлення з 

науково-методичним 

забезпеченням 

навчального процесу з 

дисципліни 

 



Українська ордена 

Трудового Червоного 

Прапора 

сільськогосподарська 

академія, 1987 р., 

педагогічний 

факультет по 

спеціальності 

«Механізація 

сільського 

господарства», 

викладач 

сільськогосподарських  

технікумів, шкіл по 

спеціальності 

«Механізація 

сільського 

господарства» 

«Сільськогосподарські 

машини і їх 

використання» 

Безпека 

життєдіяльності  

Дзюба  

Григорій 

Володимирович 

Викладач 

механізації  

Дніпропетровський 

ордена Трудового 

Червоного Прапора 

сільськогосподарський 

інститут, 1984 р., 

«Механізація 

сільського 

господарства», 

інженер-механік, 

Українська ордена 

Трудового Червоного 

Прапора 

сільськогосподарська 

академія, 1987 р., 

педагогічний 

факультет по 

спеціальності 

«Механізація 

сільського 

Відповідає займаній 

посаді  та раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

 «спеціаліст  першої 

категорії», 2018р. 

27 

ДДАЕУ, кафедра 

«Безпека 

життєдіяльності» 

 спк №0493675/048167-

16  

«Освоєння іноваційних 

методів та ефективних 

програм викладання 

дисципліни «Безпеки 

життєдіяльності» 

28.11.2016  

 



господарства», 

викладач 

сільськогосподарських  

технікумів, шкіл по 

спеціальності 

«Механізація 

сільського 

господарства» 

Громадянська 

освіта: 

 

Основи правознавства  

Доброгорська 

 Аліна 

Миколаївна 

юрисконсульт, 

викладач  

правознавства 

0,5ст. 

Національний 

юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого, 

2014 р. 

 спеціальність 

«Правознавство», 

юрист 

Відповідає займаній 

посаді  та 

встановлено 

кваліфікаційну 

категорію «Спеціаліст» 

за дипломом 

1 ДДАЕУ, кафедра 

«менеджменту і права» 

 спк №0493675/048330-

18 

«Ознаки та 

призначення права, 

джерела та структура 

права» 

16.02.2018р. 

 

 

Основи економічної 

теорії 

Дейнеко Раїса 

Григорівна  

провідний 

бухгалтер, 

викладач  

основ 

економічної 

теорії 

0,5ст. 

Дніпропетровський 

державний аграрно-

економічний 

університет, 

спеціальність 

«Агрономія», 

агроном-дослідник, 

2014р. 

 

Інститут 

післядипломної освіти 

Дніпропетровського 

державного аграрно-

економічного 

університету, 2015 р. 

спеціальність 

«Обдік і аудит», 

Відповідає займаній 

посаді  та 

встановлено 

кваліфікаційну 

категорію «Спеціаліст» 

за дипломом 

1 

Проходження курсів 

планується в 2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


