
Інформація про якісний склад педагогічних працівників Олександрівського професійного аграрного ліцею
(викладачі базових предметів).

Найменування навчальної 
дисципліни

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
викладача

Найме
нування
посади

Найменування закладу, який закінчив 
(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з 

документом про вищу освіту)

Кваліфікаційнакат 
егорія, 

педагогічнезвання 
(рік встановлення, 

підтвердження)

Педагогічний 
стаж (повних 

років)

1.

Українська мова

Українська
література

Козієва
Віталіна

Вікторівна
викладач

Повна вища, 
Ворошиловградський педагогічний інститут 

ім.Т.Г.Шевченка, 1988р. 
диплом ПВ№ 629312,спеціальність "Російська мова 

та література", 
кваліфікація- вчитель російської мови та літератури

Спеціаліст
вищої

категорії,
викладач-
методист,

03.04.2020р.

30 років

2.

Історія України

Всесвітня історія

Основи
правознавства

Бойко
Вікторія

Вікторівна
викладач

Повна вища освіта, Харківський національний 
університет ім.В.Н.Каразіна, 2000р, диплом ХА № 

12028318, спеціальність "Архівознавство", 
кваліфікація-архівіст, викладач історії та суспільно- 

політичних дисциплін

Спеціаліст
вищої

категорії,
викладач-
методист,

12.04.2019р.

18 років

3. Математика
Солощенко

Ніна
Миколаївна

викладач

Повна вища, Чернігівський державний 
педагогічний інститут ім.Т.Г.Шевченка, 1968р. 

диплом Ц №965527, спеціальність "Математика", 
кваліфікація- вчитель математики

Спеціаліст
вищої

категорії,
старший
викладач,

04.04.2018р.

52 роки

4. Захист України
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

5.
Хімія

Біологія
Остапчук Інна 

Петрівна викладач

Повна вища, Донецький державний університет, 
1994р.,диплом ЛЕ №000496, 

спеціальність "Хімія", кваліфікація- 
Хімік.Викладач.

Спеціаліст 
І категорії, 

27.03.2020р.
8 років



6. Фізична культура
Ванзенко

Лариса
Іванівна

викладач

Середня спеціальна, Донецький технікум 
фізкультури і спорту, 1980р.,

Диплом БТ №453686, спеціальність "Фізична 
культура",

кваліфікація-Викладач фізичної культури

Спеціаліст,
24.03.2017р. 23 роки

7. Іноземна мова
Честа

Наталія
Олексіївна

викладач

Повна вища, Горлівський державний педагогічний 
інститут іноземних мов, 2009р.,

Диплом НК№36943078, 
спеціальність "Педагогіка і методика середньої 

освіти. Мова і література(англійська, французька)", 
кваліфікація- вчитель англійської,французької мов 

та зарубіжної літератури.

Спеціаліст 
І категорії, 

26.03.2019р.
11 років

8. Фізика і астрономія
Барбілат

Валентина
Михайлівна

викладач

Повна вища. Одеський державний педогогичний 
інститут ім.К.Д.Ушинського, 1979р., 

Диплом Г-II № 200340 Спеціальність "Фізика", 
кваліфікація -викладач фізики.

Спеціаліст 
І категорії, 

27.03.2020р.
41 рік

9 Зарубіжна
література

Федорова
Людмила

Володимирівна

викладач,
методист

Повна вища, Харківський державний педагогічний 
інститут ім.Г.Сковороди, 1983р.

Диплом НВ-1№189192, 
спеціальність "Російська мова і література", 

кваліфікація- вчитель російської мови та 
літератури.

Спеціаліст
вищої

категорії,
старший
викладач,

11.04.2017р.

33 роки

10
! /

Г ромадянська 
освіта

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

Особи, які працюють за сумісництвом
Повна вища, Луганський національний

11
Інформатика

Кайдаш Наталя 
Петрівна

викладач
університет ім.Тараса Шевченка, 2019р., 

Диплом М19 №025388, Спеціальність "Середня 
освіта", професійна кваліфікація-магістр середньої 

освіти, учитель інформатики, викладач закладів 
вищої освіти.

Спеціаліст 1 рік



В.о. директора 
Олександрівського 
професійного аграрного ліцею

/

*



П.С.Гончаров


