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)

1

2

3

4

Кваліфікаційна
категорія, педагогічне
звання
(рік встановлення,
підтвердження)

Педагогічний стаж
(повних років)

2 Інформація про якісний склад педагогічних працівників

5

6

7

38 р.

Національний університет
біоресурсів і
природокористування України
ННІ післядипломної освіти
Свідоцтво СС 00493706/00953619 від 12.04.2019р.
Дніпропетровський державний
аграрно-економічний
університет, кафедра механізації
виробничих процесів у
тваринництві,
свідоцтво № 434, 10.03.2015

Підвищення кваліфікації за
фахом (найменування закладу
або іншої юридичної особи,
Примітка
що має право на підвищення
кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

Особи, які працюють за основним місцем роботи

Цоколенко
Микола
Петрович

Економіка

Вербіцька
Олена
Тадеушівна

Директор

Українська
сільськогосподарська
академія, 1981р.
електрифікація сільського
господарства,
інженер-електрик

Заступник
директора з
навчальної
роботи.
Викладач

Дніпропетровський
державний аграрний
університет, 1999 р.,
аграрний менеджмент,
економіст - організатор
сільськогосподарського
виробництва;
Державний ВНЗ
«Національний гірничий
університет», 2014 р.,
магістр «Педагогіка вищої
школи», викладач
університетів та ВНЗ

Відповідає займаній
посаді директора
Наказ департаменту
освіти і науки
Дніпропетровської
облдержадміністрації
№144-к /тр від
21.04.2016р.
Підтверджено
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
вищої категорії» 2015 р
Відповідає займаній
посаді заступника
директора з навчальної
роботи
Наказ департаменту
освіти і науки
Дніпропетровської
облдержадміністрації
№144-к /тр від
21.04.2016р.
Підтверджено
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
вищої категорії» 2015 р

Національний університет
біоресурсів і
природокористування України
ННІ післядипломної освіти
Свідоцтво СС 00493706/00147916 від 02.12.2016р.
17 р.

Львівський національний
аграрний університет Навчальнонауковий інститут заочної та
післядипломної освіти,

свідоцтво про підвищення
кваліфікації 12 СПК 905887
від 09.10.2015 р.

8

1

2

3

Історія
України
Всесвітня
історія

Дяченко
Ігор
Анатолійович

Викладач

4
Дніпропетровський
державний університет,
1982 р., історик,
викладач історії та
суспільствознавства

Географія

5

6

Відповідає займаній
посаді,
підтверджено
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
вищої категорії»
2016 р

36р.

посвідчення СПК
№1493,19.12.2014р.

Українська
мова
Українська
література

Чернега
Людмила
Юріївна

Викладач

Зарубіжна
література

Математика

Дніпропетровський
національний університет,
2003 р. ,
«Українська мова і
література. Соціальна
педагогіка»,
викладач української мови
і літератури

Відповідає займаній
посаді,
присвоєно
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
вищої категорії»
2018 р

7
Дніпропетровський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти,
за фахом вчитель історії,
правознавства та суспільних
дисциплін,

13 р.

Департамент освіти і науки
Дніпропетровської обласної
державної адміністрації
комунальний заклад вищої
освіти «Дніпровська академія
непереривної освіти»
Дніпропетровської обласної ради
за фахом: «Фахівці української
мови і літератури, які одночасно
викладають російську мову і
зарубіжну літературу»,
свідоцтво СПК № ДН
41682253/3007, 12.04.2019р.

Гостєва
Олександра
Костянтинівна

Викладач

Дніпропетровський
національний університет
імені Олеся Гончара,
2008 р., математика,
вчитель математики.

Відповідає займаній
посаді,
присвоєно
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
другої категорії»
2015 р

10 р.

Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів
Полтавського університету
економіки і торгівлі, за
програмою «Методика
викладання у вищій школі»
Сучасні методики викладання
дисциплін «Вища математика»,
«Математика»,
свідоцтво про підвищення
кваліфікації
ПК № 01597997/01089-18,
21.12. 2018 р.

8

1

Інформатика

2
Вдовиця
Неоніла
Андріївна

3

Викладач

4
Дніпропетровський
державний університет,
1965 р., математичний
факультет,
викладач математики

Дніпропетровський
державний аграрний
університет, 1993 р.,
агрономія,
вчений-агроном;

Біологія
та екологія
Потапова
Олена
Володимирівна

Викладач

Хімія

Фізика і
астрономія

Грищенко
Юлія
Василівна

Викладач

Державний ВНЗ
«Національний гірничий
університет», 2014 р.,
магістр «Педагогіка вищої
школи» викладач
університетів та ВНЗ

Харківський
національний технічний
університет сільського
господарства ім. Петра
Василенка, 2015р.,
магістр, «Енергетика с.-г.
виробництва»,
інженер-дослідник
з енергетики сільського
господарства

5
Відповідає займаній
посаді,
підтверджено
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
першої категорії»
2015 р.

Відповідає займаній
посаді,
присвоєно
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
вищої категорії» 2017 р

Відповідає займаній
посаді,
спеціаліст,
2016р.

6

31р.

7
Дніпропетровський державний
аграрно-економічний
університет,
кафедра інформаційних систем
та технологій,
свідоцтво № 405, 22.12.2014 р.

24р.

Дніпропетровський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти, за фахом
вчитель біології, екології, та
природознавства,
свідоцтво СПК № ДН 8942,
23.12.2016 р.
Міністерство освіти і науки
України Інститут
післядипломної освіти
Дніпропетровського державного
аграрно-економічного
університету, кафедра хімії .
Свідоцтво про підвищення
кваліфікації
ПК № 00493675/048226-17,
24.03.2017 р.

4р.

Міжгалузевий інститут
підвищення кваліфікації та
перепідготовки спеціалістів
Полтавського університету
економіки і торгівлі, з курсу
методика викладання дисциплін
у вищій школі, основи
викладання фізики і астрономії,
свідоцтво про підвищення
кваліфікації
ПК № 01597997/00084-18,
02.02.2018 р.
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1

Іноземна
мова

Фізична
культура

Фізична
культура

Художня
культура

Захист
Вітчизни

2
Зеленська
Олена
Андріївна

Кручко
Іван
Денисович

Бондар
Сергій
Анатолійович

Пахоменков
Юрій
Геннадійович

Каліберда
Юрій
Юрійович

3

4

Викладач

Дніпропетровський
державний університет,
1985 р.
Англійська мова і
література, філолог,
викладач

Викладач

Сімферопольський
державний університет,
1975 р., факультет
фізичного виховання,
викладач фізичного
виховання

Викладач

Викладач

Дніпропетровський
державний інститут
фізкультури і спорту,
2000 р., фізичне виховання
і спорт,
викладач фізичного
виховання і спорту
Дніпропетровський
державний університет,
1998 р., історик,
викладач історії та
суспільствознавства

Викладач

Дніпропетровське вище
зенітно ракетне командне
училище військ
протиповітряної оборони,
радіотехнік командир
тактичної ланки, 1983 р.
Дніпропетровський
державний університет,
історик, викладач історії та
суспільствознавства, 1997р

5
Відповідає займаній
посаді,
підтверджено
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
вищої категорії»
2014 р.
Відповідає займаній
посаді,
підтверджено
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
вищої категорії»
2017 р.
Відповідає займаній
посаді,
присвоєно
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
першої категорії»,
2015 р

Відповідає займаній
посаді,
спеціаліст, 2017р.

Відповідає займаній
посаді,
спеціаліст, 2017р

6

34р.

51р.

14р.

7
Університет митної справи та
фінансів, стажування на
кафедрі іноземної філології,
перекладу та професійної
мовної підготовки,
довідка від 29.04.2019 № 21/67
Дніпропетровський державний
аграрно-економічний
університет кафедра фізичного
виховання,
свідоцтво про стажування №
408 від 20.01.2015 р.
Дніпропетровський державний
аграрно-економічний
університет кафедра фізичного
виховання,
свідоцтво про стажування №
385 від 30.05.2014 р.

19р.

Державний заклад
«Дніпропетровська медична
академія МОЗ України» з циклу
«Методика викладання
гуманітарних дисциплін у вищій
школі», стажування на кафедрі
гуманітарних наук, посвідчення
№ 123 від 12.05.2017 р.

37р.

Працює другий рік.
Підвищення кваліфікації
заплановано
на вересень 2019 року

8

1

Технологія
(Вступ до
фаху)

2

Нестеренко
Людмила
Павлівна

3

Викладач

4

5

Дніпропетровський
гірничий інститут, 1967 р.,
автоматика і телемеханіка,
інженер-електрик

Відповідає займаній
посаді,
підтверджено
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
вищої категорії»
2018 р.

6

51р.

7
Дніпропетровський державний
аграрно-економічний
університет,
кафедра технології зберігання і
переробки зерна,
свідоцтво ПК №
00493675/048334-18,
02.03.2018 р.

8

