
Інформація про якісний склад педагогічних працівників Олександрівського професійного аграрного ліцею

(професійно-теоретична підготовка ).

Найменування навчальної 
дисципліни

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Найменування
посади

Найменування закладу, 
який закінчив 

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація 
згідно з документом про вищу освіту)

Кваліфікацій 
на категорія, 
педагогічне 
звання(для 
викладачів), 
розряд або 
категорія 

(для майстрів 
виробничого 

навчання, 
інструкторів)

Педагогічний
стаж

(повних
років)

1.
Трактори, с\г машини; 

комплексні системи 
ТО

Камак
Олександр

Миколайович
Викладач

Повна вища, Харківський державний технічний 
університет сільського господарства, 1994р., 

диплом КЕ №901162, спеціальність "Механізація 
сільського господарства", кваліфікація- інженер- 

механік"

Спеціаліст 
І категорії, 

27.03.2020р.
8 років

2.
Правила дорожнього 

руху
Пшиченко

Микола
Васильович

Викладач,
майстер

виробничого
навчання

Повна вища, Слов'янський державний 
педагогічний інститут, 1995р., диплом 

ЛЕ№001728, спеціальність Праця та професійне 
навчання", кваліфікація-вчитель трудового і 

професійного навчання

Спеціаліст, 
14 тарифний 

розряд, 
16.04.2020р.

26 років

* / 

3. Будова автомобіля
Молодика

Валерій
Анатолійович

Викладач, 
майстер 

. виробничого 
навчання

■V,

Повна вища, ВП "Слов'янський технікум 
Луганського національного аграрного 

університету",2015р., 
диплом Е15 №023666, спеціальність 

"Експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва" кваліфікація- 
технік-механік с\г виробництва; Луганський 
національний аграрний університет, 2018р., 

диплом МІ8№  182005, спеціальність 
"Менеджмент”, кваліфікація -  менеджер 
підприємств, установ, організацій та їх 

підрозділів, дослідник

Спеціаліст,
11 тарифний 

розряд, 
28.03.2016р.

8 років



4. Обладнання.
Матеріалознавство

Холіч
Оксана

Вікторівна

Викладач, 
майстер 

виробничого 
навчання

Базова вища, Донецький індустріально- 
педагогічний технікум, 1997р., диплом ІС 

ВЕ№006893, спеціальність "Технологія 
зварювального виробництва", кваліфікація- 

технік-технолог, майстер виробничого навчання

Спеціаліст,
11 тарифний 

розряд, 
09.09,2020р.

3 місяці

5. Бухгалтерський облік
Воронова

Ольга
Павлівна

Викладач,
майстер

виробничого
навчання

Повна вища, Донбаський державний 
педагогічний університет, 2013р., диплом НК № 

45579802, спеціальність "Облік і аудит", 
кваліфікація- спеціаліст з обліку і аудиту

Спеціаліст 
II категорії, 
23.03.2018р. 12 років

6.
Слюсарна справа

Алієв
Рашид

Магеррамович
Викладач

Повна вища, Харківський державний технічний 
університет сільського господарства, 1998р. 

диплом ЛБ В С №000301, спеціальність 
"Механізація сільського господарства" 

кваліфікація- інженер -  механік

Спеціаліст 
II категорії, 
27.03.2020р.

20 років

7.
Економіка 

підприємства. Основи 
економічного аналізу

Арбузова
Наталя

Миколаївна
Викладач

Повна вища, Харківський державний аграрний 
університет ім.В.В.Докучаєва, 1992р., 

диплом УВ№816769, 
спеціальність "Економіка та організація 
сільського господарства", кваліфікація- 
економіст-організатор с\г виробництва.

Спеціаліст 
І категорії, 

27.03.2020р.
24 роки

8.
Комп'ютеризація. 
Облік інформації. 
Контроль і ревізія

Шевченко
Інна

Михайлівна
Викладач

Повна вища, Донецький національний 
технічний університет, 2005р., диплом 

НК№28100734, спеціальність "Облік і аудит" 
кваліфікація спеціаліст з обліку і аудиту

Спеціаліст II 
категорії, 

24.03.2017р.

12 років

1 / 

9. Агротехнологія
Г ончаров 

Петро 
Степанович

Викладач

Ворошиловградський сільськогосподарський 
інститут, 1981р. 

диплом В-1№ 572577,спеціальність 
"Агрономія", 

кваліфікація- вчений агроном

Спеціаліст II 
категорії, 

26.03.2019р.
9 років

В.о. директора 
Олександрівського 
професійного аграрного ліцею П.С.Гончаров


