
5.2 ВІДОМОСТІ ПРО КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ КАДРОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Одним із вирішальних напрямів, які здійснює училище, є створення системи 
підбору кадрів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, підвищення 
престижу педагогічної праці. В училищі діє певна система роботи з кадрами, яка 
ґрунтується на дотриманні принципу спадкоємності і оновлення керівників 
педагогічних працівників. 

Питання формування кадрового складу реалізуються на підставі чинного 
законодавства про працю, законів України "Про освіту", "Про вищу освіту". 

В 2018-2019 навчальному році загальна чисельність педагогічних 
працівників складає 93 особи, з них: 37 – штатні викладачі, 15 – керівні та 
адміністративні працівники училища, 40 – майстри виробничого навчання, 2 – 
сумісника; всі мають відповідну освіту, досвід викладацької роботи. 

Керівний склад з 9 осіб забезпечує управління педагогічним колективом 
училища згідно зі Статутом училища. 

Усі викладачі мають вищу освіту, яка відповідає навчальним дисциплінам, 
які вони викладають; мають досвід педагогічної роботи, володіють передовими 
методами і технологіями підготовки молодших спеціалістів. 

Освітній процес із підготовки фахівців зі спеціальності 071 "Облік і 

оподаткування" забезпечують 15 штатних викладачів та 2 сумісника, з них: 

викладач вищої категорії – 9 осіб, викладач першої категорії – 6 осіб, викладач 

другої категорії – 2 особи, спеціаліст – 1 особа, в тому числі: науковий ступінь – 1 

особа, науковий ступінь – 3 особи,  вчене звання – 2 особи, викладач-методист – 8 

осіб, старший викладач – 1 особа. 
Характеристика педагогічного складу, що забезпечує освітньо-професійну 

програму "Облік і оподаткування" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування", 
наведена у таблиці 5.2.1. 

Фахову підготовку здобувачів освіти зі спеціальності 071 "Облік і 
оподаткування" забезпечують 5 штатних викладача та 2 сумісника з відповідною 
базовою освітою. З них: викладач вищої категорії – 5 особи, викладач першої 
категорії – 2 особи, науковий ступінь мають 3 особи, вчене звання – 2 особи. 

Голова циклової комісії Чередниченко Оксана Володимирівна, закінчила у 
2011 р. ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 
спеціаліст з обліку і аудиту, спеціальність: Облік і аудит. За результатами 
атестації 2016 р. їй встановлено кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої 
категорії". 

Викладачі випускової комісії Терентьєв О.М., П'ятковська О.С., Сагайдак 
О.М., Пікуль Н.В., Кахович Ю.О, Кахович О.О. мають базову освіту за дипломом, 
яка відповідає дисциплінам, які вони викладають. 

Таким чином, кадрове забезпечення освітнього процесу спеціальності 071 

"Облік і оподаткування" повністю відповідає вимогам ліцензування та 

акредитації. 
Якісний склад групи забезпечення освітньо-професійної програми "Облік і 

оподаткування" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування", наведено в таблиці 
5.2.2. 



Якісна характеристика науково-педагогічного складу випускової та інших 

циклових та методичних комісій, а також інформація про голову випускової 

циклової комісії наведені у таблицях 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5. 
Для рецензування курсових робіт та участі в роботі екзаменаційних 

(кваліфікаційних) комісій залучаються керівні працівники та провідні спеціалісти 
Державного підприємства "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний 
завод ім. О.М. Макарова", науково-педагогічні кадри ВНЗ міста. 

Прийом на роботу та звільнення оформляється наказом директора училища 

відповідно до КЗпП України. 
Аналіз тарифікаційних списків викладачів та інших педагогічних 

працівників училища показав, що середнє педагогічне навантаження складає: 

 на кожного викладача на навчальний рік – 720 годин; 

 на штатного викладача – 760 годин. 
Щорічно кожний викладач складає план підвищення ділової і професійної 

кваліфікації, де передбачено втілення в освітній  процес активних форм і методів 
навчання. Ці питання є предметом обговорення на засіданнях педагогічної та 
методичної рад, науково-методичних конференціях. Викладачі приймають участь 
в роботі міських і обласних методичних об’єднань, де знайомляться з 
досягненнями своїх колег, новими педагогічними технологіями. Підвищенню 
професійної майстерності сприяють взаємовідвідування занять, їх спільне 
обговорення на засіданнях методичних комісій та методичних рад, заняття в 
"Школі молодого викладача". 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого Наказом МОН України від 06.10.2010 №930(зі 

змінами, внесеними згідно з Наказом МОНмолодьспорт України № 1473 від 

20.12.2011; Наказом МОН України № 1135 від 08.08.2013) щорічно проводиться 

атестація викладачів. Порушень у проведенні чергової та позачергової атестації 

педагогічних працівників не виявлено. 
За наслідками атестації 2019 року встановлені та підтверджені 

кваліфікаційні категорії: 

 спеціаліст вищої категорії – 1; 

 спеціаліст І категорії – 7; 

 спеціаліст ІІ категорії – 1; 

 «майстер в/н І категорії»  –  1; 

 «майстер в/н ІІ категорії»  –  3; 
Всього – 13 осіб. 

Підвищення кваліфікації викладачів в училищі проводиться відповідно до 
затверджених п'ятирічних та річних планів, з розрахунку 1 раз в 5 років. 

Основними формами підвищення кваліфікації викладачів училища є: 
навчання на ФПК, стажування на підприємствах, на відповідних кафедрах ВНЗ 
III-IV рівня акредитації міста і, перш за все, в Дніпровському та Білоцерківському  
інституті неперервної професійної освіти та м. Київ. 

Задачами стажування у провідних вищих навчальних закладах є 
ознайомлення викладачів училища з навчально-методичним і матеріально-
технічним забезпеченням профільних кафедр, формування нових професійних 
компетенцій під час відвідування занять науково-педагогічних працівників, 
вивчення досвіду застосування інноваційних форм і методів організації 
аудиторної та самостійної роботи здобувачів освіти. Під час стажування 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/12483


розглядаються питання реалізації концепції безперервної підготовки випускників 
училища шляхом інтеграції навчальних планів та змісту профільних дисциплін зі 
стандартами вищої освіти відповідного напряму. 

Таким чином, в училищі систематично проводиться робота з формування, 
підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників.  

В училищі, на базі інформаційно-методичного центру, відповідно до 
щорічного плану ВПУ №17 для молодих викладачів працює "Школа молодого 
викладача", "Школа молодого класного керівника". 

Поповнення викладацького складу йде за рахунок досвідчених практиків, 
що переходять на викладацьку роботу з підприємств та організацій. 

 

 

 

 

 

 

Директор ВПУ № 17      М.В. Терентьєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 5.2.1 

Характеристика педагогічного складу, що забезпечує освітньо-професійну 

програму "Облік і оподаткування" зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" 

№ 

з/п 
Показник 

Роки 

2016 2017 2018 

1 Загальна чисельність професорсько-

викладацького складу, що працює  

на спеціальності (осіб), з них: 

15 17 17 

 – викладачів вищої категорії 5 6 9 

 – викладачів першої категорії 2 4 6 

2 Штатна укомплектованість (всього, %), з них:  100 100 100 

 – викладачів вищої категорії, (%) 33,3 35,3 52,9 

 – викладачів першої категорії, (%) 13,3 23,5 35,3 

3 Кількість сумісників (всього) в т.ч. – – 2 

 – викладачів вищої категорії – – – 

 – викладачів першої категорії – – – 

4 Середній вік штатних викладачів, в т.ч. 39 36 42 

 – викладачів вищої категорії 54 49 46 

 – викладачів першої категорії 35 37 38 

5 Кількість викладачів пенсійного віку, в т.ч.  2 2 1 

 – викладачів вищої категорії 2 2 1 

 – викладачів першої категорії – – – 

6 Частка викладачів, базова освіта яких  

не відповідає дисципліні, що викладається, 

(%) 

– – – 

7 Середньорічне педагогічне навантаження 

викладачів, (год.) 
760 760 760 

8 Випускаючу циклову комісію очолює 

фахівець відповідної спеціальності: 
+ + + 

 – вищої категорії + + + 

 – першої категорії – – – 

9 Загальна частка викладачів, які пройшли 

підвищення кваліфікації за останні  

5 років,(%) 

100 100 100 

 

 
 

 

 

 

Директор ВПУ № 17      М.В. Терентьєв



Таблиця 5.2.2 

Якісний склад групи забезпечення освітньо-професійної програми "Облік і оподаткування" 

зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування" 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
викладача 

 

Найменування 
посади (для 

осіб, що 
працюють за 

сумісництвом - 
місце основної 

роботи, 
найменування 

посади) 

Найменування 
закладу, який 

закінчив викладач 
(рік закінчення, 
спеціальність, 
кваліфікація 

згідно з 
документом про 
вищу освіту*) 

Категорія, 
педагогічне 

звання  
(в разі 

наявності - 
науковий 
ступінь, 

вчене 
звання) 

Найменування 
навчальних 

дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість лекційних 

годин з кожної 
навчальної 
дисципліни 

Відомості про підвищення 
кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 
документа, тема, дата видачі) 

Примітка** 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
1 Чередниченко 

Оксана 
Володимирівна 

Керівник групи 
забезпечення, 
голова циклової 
комісії, 
викладач 

2011 р. ДВНЗ 

«Придніпровська 

державна академія 

будівництва та 

архітектури». 

«Облік і аудит», 

спеціаліст з обліку 

і аудиту. НР 

№40892660 

Спеціаліст 
вищої 
категорії  

Бухгалтерський 
облік – 55 год.; 
Фінансовий облік – 
100 год.; 
Основи аудиту – 44 
год.; 
Технологія галузі 
(Технології) – 50 
год. 

2017 р. 
Академія пед. наук України 
Університет менеджменту освіти 
БІНПО   СПК № 35946459 
(викладач) 
2018 р.  
НТУ «Дніпровська політехніка», 
стажування з 01.06.2018 р. – по 
30.11.2018 р. № 1/23-487 (облік і 
аудит) 

(10) - організаційна робота 

на посаді голови ЦК; 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

вказівок/рекомендацій; 

(Навчально методичний 

комплекс практичних 

занять  здобувачів освіти з 

дисципліни «Фінансовий 

облік» - 51 стор.); 

(16) – керівництво постійно 

діючим студентським 

науковим гуртком 

«Фінансова грамотність»;
 

2 Пікуль Ніна 
Валеріївна 

Майстер в/н,  
викладач 

Харківський 

державний 

університет 

харчування та 

торгівлі, 2007 р., 

«Фінанси», 

спеціаліст з 

фінансів 
ХА № 30766047 

спеціаліст 
першої 
категорії  
 

Фінанси 

підприємства –  16 

год.; 

Фінанси – 42 год. 

2018 р.  

НТУ «Дніпровська політехніка», 

стажування з 01.06.2018 р. – по 

30.11.2018 р. № 1/23-481 (облік і 

аудит) 
2018 р.  
ДПТНЗ «Вінницьке 
міжрегіональне вище професійне 
училище», обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних, 
Р18№031197. 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

вказівок/рекомендацій; 

(Навчально методичний 

комплекс практичних 

занять  здобувачів освіти з 

дисципліни «Фінанси» - 36 

стор.); 

(16) – виконання обов'язків 

куратора групи;  

 



Продовження таблиці 5.2.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 Терентьєв 

Олександр 
Миколайович 

Старший 
майстер,  
викладач 
 

Дніпропетровський 

державний університет, 1996 

р., «Комп’ютерні та 

інтелектуальні системи та 

мережі», інженер-

систематехнік. ЛН 

ВЕ№001216 

Дніпропетровський 

державний університет 

факультет перепідготовки 

спеціаліста , 1998р. «Фінанси і 

кредит», економіст  

ДСК ВР №024556 

Дніпропетровський 

регіональний інститут 

державного управління 

Національної академії при 

президентові України, 2016 р., 

«Державна служба», кандидат 

наук з держаного управління 

 ДК № 032978 

спеціаліст 
вищої 
категорії  

Інформаційні 
системи і 
технології в 
обліку – 46 год. 

2018 р. 

БІНПО ДВНЗ «УМО»,  

з 10.09.2018 р. – по 

07.03.2019 р.,  

СПК – 35946459-002380-

18 (викладач ПТП) 

(10) - організаційна робота на 

посаді ст. майстра 

підрозділу; 

(15) - отримання документа 

про другу вищу освіту; 

(16) – керівництво постійно 

діючим студентським 

науковим гуртком «Карт-

Бланш»; 

(18) – наявність науково-

популярних публікацій з 

професійної тематики;  

(Підготовка управлінського 

персоналу для регіональних 

органів управління: кращі 

практики, 2015 р., ДРІДУ 

НАДУ, 5 стор.) 

(Вплив професійного 

середовища на особистісні 

кризи, 2016 р.,  ДРІДУ 

НАДУ, 3 стор.) 

2. Особи, які працюють за сумісництвом 

- - - - - - - - 

* Додатково зазначається наявність сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації із мовної освіти на рівні не нижче В2 з англійської  

мови або наявність кваліфікаційних документів (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), що пов’язані з використанням зазначеної мови у разі 

провадження освітньої діяльності з підготовки іноземців та осіб без громадянства. 

** Зазначаються показники, що визначають кваліфікацію працівника відповідно до спеціальності. 

 

 

Директор ВПУ № 17      М.В. Терентьєв 

 

 

 

 



 

Таблиця 5.2.3 

Якісний склад випускової циклової комісії зі спеціальності 

071 "Облік і оподаткування" для реалізації освітньо-професійної програми "Облік і оподаткування" 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Найменування 

посади 

Назва закладу, який 

закінчив викладач, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту 

Категорія, 
педагогічне 
звання (за 

наявності – 
наукова 
ступінь, 
вчене 

звання) 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, які 

закріплені за 

викладачем, та 

кількість лекційних 

годин з кожної 

навчальної 

дисципліни 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

Примітка* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом) 

1 Чередниченко 
Оксана 
Володимирівна 

Голова 
циклової 
комісії, 
викладач  

2011 р. ДВНЗ 

«Придніпровська 

державна академія 

будівництва та 

архітектури». «Облік 

і аудит», спеціаліст з 

обліку і аудиту. НР 

№40892660 

Спеціаліст 
вищої 
категорії  

Бухгалтерський 
облік – 55 год.; 
Фінансовий облік – 
100 год.; 
Основи аудиту – 44 
год.; 
Технологія галузі 
(Технології) – 50 
год. 

2017 р. 
Академія пед. наук 
України Університет 
менеджменту освіти 
БІНПО   СПК № 
35946459 (викладач) 

2018 р.  
НТУ «Дніпровська 
політехніка», 
стажування з 
01.06.2018 р. – по 
30.11.2018 р. № 1/23-
487 (облік і аудит) 
 

(10) - організаційна 

робота на посаді голови 

ЦК; 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

вказівок/рекомендацій; 
(Навчально методичний 

комплекс практичних 

занять  здобувачів освіти 

з дисципліни 

«Фінансовий облік» - 51 

стор.); 

(16) – керівництво 

постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком «Фінансова 

грамотність»; 

 

 



Продовження таблиці 5.2.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Терентьєв 
Олександр 
Миколайович 

Старший 
майстер,  
викладач  

Дніпропетровський 

державний університет, 

1996 р., «Комп’ютерні та 

інтелектуальні системи та 

мережі», інженер-

систематехнік. ЛН 

ВЕ№001216 

Дніпропетровський 

державний університет 

факультет перепідготовки 

спеціаліста , 1998р. 

«Фінанси і кредит», 

економіст  

ДСК ВР №024556 

Дніпропетровський 

регіональний інститут 

державного управління 

Національної академії при 

президентові України, 

2016р., 

«Державна служба», 

кандидат наук з держаного 

управління 

 ДК № 032978 

спеціаліст 
першої 
категорії  

Інформаційні 
системи і 
технології в 
обліку – 46 
год. 

2018 р. 

БІНПО ДВНЗ «УМО»,  

з 10.09.2018 р. – по  

07.03.2019 р.,  

СПК – 35946459-002380-18 

(викладач ПТП) 

(10) - організаційна робота 

на посаді ст. майстра 

підрозділу; 

(15) - отримання 

документа про другу вищу 

освіту; 

(16) – керівництво 

постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком «Карт-Бланш»; 

(18) – наявність науково-

популярних публікацій з 

професійної тематики;  

(Підготовка 

управлінського персоналу 

для регіональних органів 

управління: кращі 

практики, 2015 р., ДРІДУ 

НАДУ, 5 стор.) 

(Вплив професійного 

середовища на особистісні 

кризи, 2016 р.,  ДРІДУ 

НАДУ, 3 стор.) 

3 Пікуль Ніна 
Валеріївна 

Майстер в/н,  
викладач 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі, 2007 р., 

«Фінанси», спеціаліст з 

фінансів 
ХА № 30766047 

спеціаліст 
першої 
категорії 

Фінанси 

підприємства –  

16 год.; 

Фінанси – 42 

год. 

2018 р.  

НТУ «Дніпровська 

політехніка», стажування з 

01.06.2018 р. – по 

30.11.2018р.  № 1/23-481 

(облік і аудит) 
2018 р.  
ДПТНЗ «Вінницьке 
міжрегіональне вище 
професійне училище», 
обліковець з реєстрації 
бухгалтерських даних, 
Р18№031197. 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

вказівок/рекомендацій; 

(Навчально методичний 

комплекс практичних 

занять  здобувачів освіти з 

дисципліни «Фінанси» - 

36 стор.); 

(16) – виконання 

обов'язків куратора групи;   

 



Продовження таблиці 5.2.3 
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4 П’ятковська  
Оксана 
Сергіївна 

Викладач  Хмельницький 
національний 
університет, 2009 р., 
«Управління 
персоналом і 
економіка праці», 
спеціаліст з 
управління 
персоналом і 
економіки праці ХМ 
№ 36186542 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

старший 

викладач  
 

Політична економія 
– 40 год.;  
Економіка 
підприємства –  
30 год. 
 

2018 р. 

КВНЗ «ДАНО» ДОР СПК 

№ ДН 41682253/0337 

(економіка, основи 

споживчих знань та 

«Фінансова грамотність») 

2018 р. 

БІНПО ДВНЗ «УМО»  

СПК № 35946459-001988-

18 (викладач ПТП) 

2018 р. ІППО 

«Дніпровський держаний 

аграрно-економічний 

універ-ситет», економіка 

підприємства, економ 

теорія, політична 

економія, стажування з 

24.05.2018 р. – по 

23.11.2018 р., ПК № 

00493675/048441-18 

(10) - організаційна 

робота на посаді голови 

МК; 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

вказівок/рекомендацій 

(Навчально-методичні 

рекомендації щодо 

виконання курсових 

робіт з дисципліни 

«Економіка 

підприємства» - 32 

стор.); 

(16) – керівництво 

постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком «Ерудит»; 

5 Сагайдак  
Оксана 
Миколаївна 

Викладач  Переяслав-
Хмельницький ДПУ 
ім.. Г.Сковороди, 
2005р., «спеціаліст з 
економіки 
підприємства»  
ДСК№ 067563 

спеціаліст 
першої 
категорії 

Статистика – 12 год.; 

Податкова система 

– 87 год.; 

Гроші та кредит – 

50 год.; 

Ціноутворення – 38 

год. 

2018 р.  

НТУ «Дніпровська 

політехніка»,  

стажування з 01.06.2018 р. 

– по 30.11.2018 р. № 1/23-

482 (облік і аудит) 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

вказівок (Навчально-

методичні вказівки для 

проведення практичних і 

самостійних занять з 

дисципліни «Податкова 

Система»; 

(15) - отримання 

документа про другу 

вищу освіту; 

(16) – керівництво 

постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком;
 

 



Продовження таблиці 5.2.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 

       (18) – наявність науково-

популярних публікацій з 

професійної тематики 

(Перспективи розвитку роздрібної 

торгівлі в Україні. Економічний 

простір, № 42, 2010); (Стратегічні 

орієнтири державного розвитку 

української роздрібної торгівлі. 

Харків, 2010); 

2 Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом 

1 Кахович Юлія 
Олександрівна 
 

Викладач 
 

Український державний 

хіміко-технологічний 

університет,2002р., 

«Менеджмент 

організації», магістр з 

менеджменту. НР № 

19210362 

ВАКУ «Донецький 

Державний університет 

управління МОіН., 2008 

р., Кандидат 

економічних наук 

«Економіка та 

управління національним 

господарством». 

ДК № 048811 
МОіН, 2011 р. Доцент 
кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної 
діяльності. 12ДЦ № 
025457 

спеціаліст 
вищої 
категорії 

Економічний аналіз 

– 40 год.; 
Маркетинг – 40 
год.; 
Контроль і ревізія 
– 40 год.; 

 (13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

рекомендацій (Навчально 

методичний комплекс практичних 

занять здобувачів освіти з 

дисципліни «Маркетинг» - 28 

стор.); 
(18) – наявність науково-
популярних публікацій з 
професійної тематики  
(Аналіз зовнішньоекономічних 
відносин України з країнами ЄС: 
структура, тенденції та динаміка 
розвитку. Національна академія 
наук України, Кримський науковий 
центр НАН України, Таврійський 
національний університет ім. ВІ 
Вернадського. – 2017, 5 с.); 
(Вибір зовнішньоекономічних 
партнерів–основа успішного 
бізнесу. Дніпропетровський 
державний аграрний університет, 
Товариство з обмеженою 
відповідальністю" ДКЦ Центр", № 
1, 2011 – 2 с.). 

 

 



Продовження таблиці 5.2.3 
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2 Кахович Олена 
Олександрівна 

Викладач 

 

Національна металургійна академія 

України, 2007 р.,  «Менеджмент 

організації» магістр менеджменту.  

НР № 32965281 

ВАКУ «Рада по вивченню 

продуктивних сил України НАПН 

України», 2010 р, Кандидат наук з 

державного управління «Механізми 

державного управління» 

ДК № 061196 
МОіН, 2014 р.,  Доцент 
кафедри господарсько-правових 
дисциплін. 12ДЦ№040465 

спеціаліст 
вищої 
категорії 

Облік і звітність 

у бюджетних 

установах – 62 

год. 

Казначейська 

справа – 40 год. 

 (13) – наявність виданих 
навчально-методичних 
вказівок/рекомендацій 
(Навчально-методичний 
комплекс самостійної роботи 
здобувачів освіти з дисципліни 
«Облік і звітність в бюджетних 
установах» – 34 стор.); 
(18) – наявність науково-

популярних публікацій з 

професійної тематики (Вплив 

ТНК на фінансову та 

економічну безпеку 

підприємств України, ДДУВС, 

2018 – 3 с.); 

(Мотиви створення спільних 

підприємств як одного із видів 

зовнішньоекономічної 

діяльності. Чорноморський 

державний університет імені 

Петра Могили, Товариство з 

обмеженою відповідальністю" 

ДКС Центр", 2017 – 3 с.). 

* Зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника (відповідно 

до пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти) 
 

 

 

Директор ВПУ № 17      М.В. Терентьєв 

 

 

 

 

 



Таблиця 5.2.4 

Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес зі спеціальності 

071 "Облік і оподаткування" для реалізації освітньо-професійної програми "Облік і оподаткування" 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові 

викладача 
 

Найменування 
посади; 

для сумісників 
місце основної 
роботи, посада 

Найменування 
закладу, який 

закінчив викладач, 
рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про вищу 

освіту 

Науковий ступінь, 
шифр і 

найменування 
наукової 

спеціальності, тема 
дисертації, вчене 
звання, за якою 

кафедрою 
(спеціальністю) 
присвоєно, або 

категорія, 
педагогічне звання 

Найменування 
навчальних 

дисциплін, які 
закріплені за 

викладачем, та 
кількість 

лекційних годин з 
кожної навчальної 

дисципліни 

Відомості про 
підвищення 
кваліфікації 

(найменування 
навчального закладу, 
вид документа, тема, 

дата видачі) 

Примітка* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цикл гуманітарної підготовки 
1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

1 Калина Неля 
Віталіївна 

Викладач, 
методист 

Дніпропетровський 
державний 
університет, 1987 р., 
Історія, історик. 
Викладач історії та 
суспільствознавства  
РВ № 725397 

спеціаліст вищої 
категорії, викладач-
методист 

Основи 
філософських 
знань – 24 год.; 
Культурологія - 
24 год. 

01.02.2016 р. - 

30.09.2016 р. 

Університет 

менеджменту освіти 

НАПН України, 

свідоцтво  

СП 35830447/1611–

16(методист) 

З 23.10.2017 р. – 

20.04.2018 р. 

Національний гірничий 

університет 

(стажування з предметів 

«Філософія, 

Культурологія») 

(10) - організаційна 

робота на посаді зав. 

ІМЦ; 
(13)- наявність 
виданих навчально-
методичних 
вказівок/рекомендацій 
(Навчально-
методичний комплекс 
самостійної роботи 
здобувачів освіти з 
дисципліни «Основи 
філософських знань» – 
23 стор.); 
 

 

 

 

 

 



Продовження таблиці 5.2.4 
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2 Назаренко 

Анна 
Вячеславівна 

Викладач  Бердянський державний 
педагогічний університет, 
2017 р. «Філологія. 
Українська мова і література. 
Англійська мова і література». 
Спеціаліст. Філолог. Вчитель 
української мови і літератури, 
англійської мови і зарубіжної 
літератури. С17№082613 

спеціаліст Іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням) – 
30 год. 

Заплановано на 

2022 р. 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних вказівок 

(Навчально-методичний 

комплекс самостійної роботи 

здобувачів освіти з дисципліни 

«Іноземна мова» – 27 стор.); 

(16) – керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком "ENGLISH ALWAYS"; 

3 Бахтіаров 

Сергій 
Васильович 

Викладач  Харківський національний 

педагогічний університет ім. 

Г.С. Сковороди, 2014 р., 

«Правознавство», юрист 
ХА № 46424398 

спеціаліст 
другої 
категорії 

Правознавство – 
23 год. 

2015 р. 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

з 19.10.15 р. – по 

15.04.2016 р.,  

СПК № 7070 

(правознавство) 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних вказівок 

(Навчально методичні вказівки 

щодо проведення семінарських 

занять з дисципліни 

Правознавство – 25 стор.); 
(14) - керівництво здобувача 

освіти, який зайняв 3 місце у III 

турі Всеукраїнської олімпіади з 

Правознавства; 

(16) – керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком "Libertas"; 

4 Гордєєва 
Наталія 
Миколаївна 

Викладач  Дніпропетровський 

національний університет, 

2002 р.,  «Історія. 

Психологія.» історик, 

викладач історії та 

суспільствознавства, 

практичний психолог НР№ 

21211820 

спеціаліст 
першої 
категорії 

Історія України 
– 24 год. 

2018 р. 

ДАНО СПК № ДН 

41682253/3079 

(вчителі географії та 

основ економіки) 

НГУ «Дніпровська 

політехніка» 

(кафедра історії та 

політичної теорії) 

довідка №0060858, 

стажування з 

22.10.2018 р. – по 

19.04.2019 р. 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних вказівок 

(Навчально-методичний 

комплекс самостійної роботи 

здобувачів освіти з дисципліни 

Історія України – 27 стор.);  

(16) – керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком "Стежинами нашої 

історії"; 

 



 

Продовження таблиці 5.2.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 
5 Купріяненко 

Мірослав 
Олександрович 

Заступник 
директора з 
ВР,  
викладач 

Чернігівський 
національний 
педагогічний університет, 
2010 р.,  «Психологія», 
психолог, викладач 
вищого навчального 
закладу,  
ЕН № 38058191 

спеціаліст 
першої 
категорії  

Соціологія – 22 
год. 

2018 р. 

Академія пед. Наук 

України Університет 

менеджменту освіти 

Центральний Інститут 

післядипломної освіти   

СП №35830447/1628-18 

(заст. директора з НР) 

Національна 

металургійна академія 

(кафедра філософії та 

політології й 

інженерної педагогіки) 

№749/1, стажування з 

11.11.2018 р. – по 

10.05.2019 р. 

(10) - організаційна 

робота на посаді заст. 

директора з ВР; 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

вказівок (Навчально-

методичні рекомендації 

щодо проведення 

семінарських занять з 

дисципліни 

«Соціологія» - 26 стор.);  

(16) – керівництво 

постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком «Соціум і 

людина»; 

6 Лимар Тамара 
Олексіївна 

Викладач  Дніпропетровський 
державний університет, 
1990 р., «Українська мова 
та літератури», філолог, 
викладач укр. мови та 
літератури ТВ № 874870 

спеціаліст 
вищої категорії, 
викладач-
методист 

Українська мова 
(за професійним 
спрямуванням) – 
26 год. 

2017 р. 

Дніпропетровський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, з 

27.02.2017 р. – по 

25.08.2017 р., № ДН 

24983906/1675-17 

(українська мова та 

література) 

(10) - організаційна 

робота на посаді голови 

МК; 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

вказівок (Навчально-

методичні рекомендації 

щодо проведення 

самостійних занять з 

дисципліни «Українська 

мова» - 28 стор.);  

(16) – керівництво 

постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком "У світі 

чарівних звуків та слів"; 
 

 

 



Продовження таблиці 5.2.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 
7 Ільченко 

Володимир 
Васильович 

Викладач  Дніпропетровський 

державний інститут 

фізичної 

культури, 2013 р, 

"Спорт", бакалавр зі 

спорту НР №45301399 

2014 р.  «Спорт», 

Магістр зі спорту НР 

№47235782 

спеціаліст 
першої 
категорії 

Фізичне 
виховання – 
22 год. 

2017 р. 

Дніпропетровський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, з 

10.01.2017 р. – по 07.07.2017 

р.,  

СПК № ДН 24983906/272-17 

(фізична культура) 

(10) - організаційна робота 

на посаді голови МК; 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

вказівок (Навчально-

методичні рекомендації 

щодо проведення 

самостійних вправ з 

дисципліни «Фізичне 

виховання» - 22 стор.;  
(16) – керівництво 
постійно діючим 
студентським науковим 
гуртком «Баскетбол»; 

1.2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом 

- - - - - - - - 

2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 
2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом) 

1 П’ятковська  
Оксана 
Сергіївна 

Викладач  Хмельницький 
національний 
університет, 2009 р., 
«Управління персоналом 
і економіка праці», 
спеціаліст з управління 
персоналом і економіки 
праці ХМ № 36186542 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

старший 

викладач  
 

Політична 
економія – 40 
год.; 
Економіка 
підприємства –  
30 год. 
 

2018 р. 

КВНЗ «ДАНО» ДОР СПК № 

ДН 41682253/0337 (економіка, 

основи споживчих знань та 

«Фінансова грамотність») 

2018 р. 

БІНПО ДВНЗ «УМО»  СПК № 

35946459-001988-18 (викладач 

ПТП) 

2018 р. ІППО «Дніпровський 

держаний аграрно-

економічний університет», 

економіка підприємства, 

економ теорія, політична 

економія, стажування з 

24.05.2018 р. – по 23.11.2018 

р., ПК № 00493675/048441-

18ПК № 00493675/048441-18 

(10) - організаційна робота 

на посаді голови МК; 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

вказівок/рекомендацій 

(Навчально-методичні 

рекомендації щодо 

виконання курсових робіт 

з дисципліни «Економіка 

підприємства» - 32 стор.); 

(16) – керівництво 

постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком «Ерудит»;
 
 



 

Продовження таблиці 5.2.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Чорна Юлія 

Степанівна 
Викладач  Криворізький 

педагогічний університет, 
2001р., «Математика, 
основи інформатики», 
вчитель математики, 
основ інформатики НР № 
14875748 

спеціаліст 

вищої категорії, 

викладач-

методист 
 

Вища 
математика - 
40 год. 

2018 р. 

ДАНО ДОР (викладачі 

математики, 

інформатики),  

з 17.12.2018 р. – 

14.06.2019 р., СПК № 

ДН 41682253/9105 

(10)- організаційна 

робота на посаді голови 

МК; 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

вказівок (Навчально-

методичний комплекс 

практичних занять 

здобувачів освіти з 

дисципліни «Вища 

математика» - 24 стор.);  

(16) – керівництво 

постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком «Світ 

многогранників»; 
2
виконання обов'язків 

куратора групи. 

3 Терентьєв 
Олександр 
Миколайович 

Старший 
майстер,  
викладач  

Дніпропетровський 

державний університет, 

1996 р., «Комп’ютерні та 

інтелектуальні системи та 

мережі», інженер-

систематехнік. ЛН 

ВЕ№001216 

Дніпропетровський 

державний університет 

факультет перепідготовки 

спеціаліста , 1998р. 

«Фінанси і кредит», 

економіст  

спеціаліст 
першої 
категорії  

Інформатика і 
комп’ютерна 
техніка – 15 
год. 

2018 р. 

БІНПО ДВНЗ «УМО»,  

з 10.09.2018 р. – по 

07.03.2019 р.,  

СПК – 35946459-

002380-18 (викладач 

ПТП) 

(10) - організаційна 

робота на посаді ст. 

майстра підрозділу; 

(15) - отримання 

документа про другу 

вищу освіту; 

(16) – керівництво 

постійно діючим 

студентським науковим 

гуртком «Карт-Бланш»; 

 

 

 



Продовження таблиці 5.2.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 
   ДСК ВР №024556 

Дніпропетровський 

регіональний інститут 

державного управління 

Національної академії при 

президентові України, 

2016р., 

«Державна служба», 

кандидат наук з держаного 

управління 
 ДК № 032978 

   (18) – наявність науково-

популярних публікацій з 

професійної тематики;  

(Підготовка 

управлінського персоналу 

для регіональних органів 

управління: кращі 

практики, 2015 р., ДРІДУ 

НАДУ, 5 стор.) 

(Вплив професійного 

середовища на особистісні 

кризи, 2016 р.,  ДРІДУ 

НАДУ, 3 стор.) 

4 Пікуль Ніна 
Валеріївна 

Майстер в/н, 
викладач 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі, 2007 р., 

«Фінанси», спеціаліст з 

фінансів 
ХА № 30766047 

спеціаліст 
першої 
категорії  

Фінанси 
підприємства 
–  16 год. 

2017 р. 
Академія пед. наук 
України Університет 
менеджменту освіти 
БІНПО  СПК № 35946459-
001406-17 (викладач) 

2018 р.  

НТУ «Дніпровська 

політехніка», стажування з 

01.06.2018 р. – по 

30.11.2018 р. № 1/23-481 

(облік і аудит») 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

вказівок/рекомендацій; 

(Навчально методичний 

комплекс практичних 

занять  здобувачів освіти з 

дисципліни «Фінанси» - 36 

стор.); 

(16) – виконання обов'язків 

куратора групи;   

 

5 Чередниченко 
Оксана 
Володимирівна 

Голова 
циклової 
комісії, 
викладач  

2011 р. ДВНЗ 

«Придніпровська державна 

академія будівництва та 

архітектури». «Облік і 

аудит», спеціаліст з обліку 

і аудиту. НР №40892660 

Спеціаліст 
вищої 
категорії  

Бухгалтерсь-
кий облік – 
55 год. 

2017 р. 
Академія пед. наук 
України Університет 
менеджменту освіти 
БІНПО   СПК № 35946459 
(викладач) 

(10) - організаційна робота 

на посаді голови ЦК; 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

вказівок/рекомендацій; 

(Навчально методичний 

комплекс практичних 

занять  здобувачів освіти з 

дисципліни «Фінансовий 

облік» - 51 стор.); 

 

 



 

Продовження таблиці 5.2.4 
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      2018 р.  

НТУ «Дніпровська 
політехніка», стажування з 
01.06.2018 р. – по 30.11.2018 р. 
№ 1/23-487 (облік і аудит) 

 

(16) – керівництво постійно 

діючим студентським 

науковим гуртком «Фінансова 

грамотність»; 

6 Сагайдак  
Оксана 
Миколаївна 

Викладач  Переяслав-
Хмельницький ДПУ 
ім.. Г.Сковороди, 
2005р., «спеціаліст з 
економіки 
підприємства»  
ДСК№ 067563 

спеціаліст 
першої 
категорії 

Статистика 

– 12 год. 

2018 р.  

НТУ «Дніпровська 

політехніка»,  

стажування  

з 01.06.2018 р. – по 30.11.2018 

р. № 1/23-482 (облік і аудит) 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

вказівок (Навчально-

методичні вказівки для 

проведення практичних і 

самостійних занять з 

дисципліни «Податкова 

Система»; 

(15) - отримання документа 

про другу вищу освіту; 

(16) – керівництво постійно 

діючим студентським 

науковим гуртком; 

7 Бершадська 
Галина 
Петрівна 

Викладач  Дніпропетровський 
державний 
університет,1985, 
виробництво 
літальних апаратів, 
інженер-механік КВ 
№ 679961 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 
 

Екологія – 
22 год. 

2018 р. 
ДАНО ДОР (учителі біології, 
екології та природознавства)  
СПК№ДН 41682253/5788 
2019 р. Національна 
металургійна академія України 
(графіки та нарисної геометрії; 
прикладної механіки; екології, 
теплотехніки та охорони праці; 
електротехніки та 
електроприводу), з 01.11.2018 
р. – 26.04.2019 р.,  №752/3 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

вказівок (Навчально-

методичний комплекс 

самостійної роботи 

здобувачів освіти з 

дисципліни «Екологія» - 26 

стор.) ;  

(16) – керівництво постійно 

діючим студентським 

науковим гуртком «Сучасний 

світ»; 
2
виконання обов'язків 

куратора групи. 
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8 Додух Антоніна 

Валеріївна 
Викладач  Дніпропетровський 

державний університет, 
1999 р., «Двигуни 
ракетно-космічних 
літальних апаратів», 
інженер-механік НР № 
11940513 

спеціаліст 
першої 
категорії 

Безпека 
життєдіяльності 
– 26 год. 

2017 р. 

ТОВ «Агроексла» 

Інженер з охорони 

праці 

2018 р. 

ДАНО ДОР,  

З 18.09.2017 р. – 

11.05.2018 р., СПК № 

ДН 41682253/979 
 

(10)- організаційна робота 

на посаді голови МК; 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

вказівок (Навчально-

методичний комплекс 

самостійної роботи 

здобувачів освіти з 

дисципліни «Безпека 

життєдіяльності»);  

(16) – керівництво постійно 

діючим студентським 

науковим гуртком 

«Охорона праці»; 
2
виконання обов'язків 

куратора групи. 

2.2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом 
- - - - - - - - 

3. Цикл професійно-практичної підготовки 
3.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом) 

1 Чередниченко 
Оксана 
Володимирівна 

Голова циклової 
комісії,  
викладач 

2011 р. ДВНЗ 

«Придніпровська 

державна академія 

будівництва та 

архітектури». «Облік і 

аудит», спеціаліст з 

обліку і аудиту. НР 

№40892660 

Спеціаліст 
вищої 
категорії  

Фінансовий 
облік – 100 год. 
 

2017 р. 
Академія пед. наук 
України Університет 
менеджменту освіти 
БІНПО   СПК № 
35946459 (викладач) 
2018 р.  
НТУ «Дніпровська 
політехніка», 
стажування з 
01.06.2018 р. – по 
30.11.2018 р. № 1/23-
487 (облік і аудит) 
 

(10) - організаційна робота 

на посаді голови ЦК; 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

вказівок/рекомендацій; 

(Навчально методичний 

комплекс практичних занять  

здобувачів освіти з 

дисципліни «Фінансовий 

облік» - 51 стор.); 

(16) – керівництво постійно 

діючим студентським 

науковим гуртком 

«Фінансова грамотність»; 
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2 Терентьєв 

Олександр 
Миколайович 

Старший 
майстер,  
викладач  

Дніпропетровський 

державний університет, 

1996 р., «Комп’ютерні та 

інтелектуальні системи та 

мережі», інженер-систе-

матехнік. ЛН ВЕ№001216 

Дніпропетровський 

державний університет 

факультет перепідготовки 

спеціаліста , 1998р. 

«Фінанси і кредит», 

економіст  

ДСК ВР №024556 

Дніпропетровський 

регіональний інститут 

державного управління 

Національної академії при 

президентові України, 

2016р., 

«Державна служба», 

кандидат наук з держаного 

управління ДК № 032978 

спеціаліст 
вищої 
категорії  

Інформаційні 
системи і 
технології в 
обліку – 46 
год. 

2018 р. 

БІНПО ДВНЗ «УМО»,  

з 10.09.2018 р. – по  

07.03.2019 р.,  

СПК – 35946459-002380-

18 (викладач ПТП) 

(10) - організаційна робота 

на посаді ст. майстра 

підрозділу; 

(15) - отримання документа 

про другу вищу освіту; 

(16) – керівництво постійно 

діючим студентським 

науковим гуртком «Карт-

Бланш»; 

(18) – наявність науково-

популярних публікацій з 

професійної тематики;  

(Підготовка управлінського 

персоналу для регіональних 

органів управління: кращі 

практики, 2015 р., ДРІДУ 

НАДУ, 5 стор.) 

(Вплив професійного 

середовища на особистісні 

кризи, 2016 р.,  ДРІДУ 

НАДУ, 3 стор.) 

3 Пікуль Ніна 
Валеріївна 

Майстер в/н, 
викладач 

Харківський державний 

університет харчування та 

торгівлі, 2007 р., 

«Фінанси», спеціаліст з 

фінансів 
ХА № 30766047 

спеціаліст 
першої 
категорії  

Фінанси – 42 
год. 

2017 р. 
Академія пед. наук 
України Університет 
менеджменту освіти 
БІНПО  СПК № 
35946459-001406-17 
(викладач) 
2018 р.  

НТУ «Дніпровська 

політехніка», стажування 

з 01.06.2018 р. – по 

30.11.2018р. № 1/23-481 

(облік і аудит») 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

вказівок/рекомендацій; 

(Навчально методичний 

комплекс практичних занять  

здобувачів освіти з 

дисципліни «Фінанси» - 36 

стор.); 

(16) – виконання обов'язків 

куратора групи;   
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1 2 3 4 5 6 7 8 
4 Сагайдак  

Оксана 
Миколаївна 

Викладач 
 

Переяслав-Хмельницький 
ДПУ ім.. Г.Сковороди, 
2005р., «спеціаліст з 
економіки підприємства»  
ДСК№ 067563 

спеціаліст 
першої 
категорії 

Гроші та 

кредит – 50 

год.; 

Податкова 

система – 87 

год.; 

2016 р. 
Академія пед. наук України 

Університет менеджменту 

освіти БІНПО  СПК – 

35946459 – 000228- 16 

2018 р.  

НТУ «Дніпровська 

політехніка», стажування 

з 01.06.2018 р. – по 

30.11.2018 р. № 1/23-482 

(облік і аудит) 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних вказівок 

(Навчально-методичні вказівки 

для проведення практичних і 

самостійних занять з 

дисципліни «Податкова 

Система»; 

(15) - отримання документа про 

другу вищу освіту; 

(16) – керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком; 

5 Додух 
Антоніна 
Валеріївна 

Викладач  Дніпропетровський 
державний університет, 
1999 р., «Двигуни ракетно-
космічних літальних 
апаратів», інженер-механік 
НР № 11940513 

спеціаліст 
першої 
категорії 

Охорона 

праці –  

16 год. 

2017 р. 

ТОВ «Агроексла» 

Інженер з охорони праці 

2018 р. 

ДАНО ДОР,  

з 18.09.2017 р. –  

по 11.05.2018 р., СПК № 

ДН 41682253/979 
 

(10)- організаційна робота на 

посаді голови МК; 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних вказівок 

(Навчально-методичний 

комплекс самостійної роботи 

здобувачів освіти з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності»);  

(16) – 
1
керівництво постійно 

діючим студентським науковим 

гуртком «Охорона праці»; 
2
виконання обов'язків куратора 

групи. 

3.2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом 
1 Кахович Юлія 

Олександрівна 
 

Викладач 
 

Український державний 
хіміко-технологічний 
університет, 2002 р., 
«Менеджмент організації», 
магістр з менеджменту. НР 
№ 19210362 
ВАКУ «Донецький 
державний університет 
управління МОіН, 2008р, 

спеціаліст 
вищої 
категорії 

Економічний 

аналіз – 40 

год. 

 (13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

рекомендацій (Навчально 

методичний комплекс 

практичних занять здобувачів 

освіти з дисципліни 

«Маркетинг» - 28 стор.); 
(18) – наявність науково-
популярних публікацій з 
професійної тематики  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

   Кандидат економічних 

наук «Економіка та 

управління національним 

господарством». 

ДК № 048811 
МОіН, 2011 р. Доцент 
кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної 
діяльності. 12ДЦ  
№ 025457 

   (Аналіз зовнішньоекономічних 
відносин України з країнами ЄС: 
структура, тенденції та динаміка 
розвитку. Національна академія наук 
України, Кримський науковий центр 
НАН України, Таврійський 
національний університет ім. ВІ 
Вернадського. – 2017, 5 с.); 

(Вибір зовнішньоекономічних 

партнерів–основа успішного бізнесу. 

Дніпропетровський державний 

аграрний університет, Товариство з 

обмеженою відповідальністю" ДКЦ 

Центр", № 1, 2011 – 2 с.). 

2 Кахович Олена 
Олександрівна 

Викладач  Національна металургійна 

академія України, 2007 р.,  

«Менеджмент 

організації» магістр 

менеджменту.  

НР № 32965281 

ВАКУ «Рада по вивченню 

продуктивних сил 

України НАПН України», 

2010 р, Кандидат наук з 

державного управління 

«Механізми державного 

управління» 

ДК № 061196 
МОіН, 2014 р.,  Доцент 
кафедри господарсько-
правових дисциплін. 
12ДЦ№040465 

спеціаліст 
вищої 
категорії 

Облік і звітність 

у бюджетних 

установах – 62 

год. 

Казначейська 

справа – 40 год. 

 (13) – наявність виданих навчально-
методичних вказівок/рекомендацій 
(Навчально-методичний комплекс 
самостійної роботи здобувачів освіти 
з дисципліни «Облік і звітність в 
бюджетних установах» – 34 стор.); 
(18) – наявність науково-популярних 

публікацій з професійної тематики 

(Вплив ТНК на фінансову та 

економічну безпеку підприємств 

України, ДДУВС, 2018 – 3 с.); 

(Мотиви створення спільних 

підприємств як одного із видів 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Чорноморський державний 

університет імені Петра Могили, 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю" ДКС Центр", 2017 

– 3 с.). 
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4. Цикл дисциплін самостійного вибору закладу освіти 
4.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом) 

1 Чередниченко 
Оксана 
Володимирівна 

Голова 
циклової 
комісії, 
викладач  

2011 р. ДВНЗ 

«Придніпровська 

державна академія 

будівництва та 

архітектури». «Облік і 

аудит», спеціаліст з обліку 

і аудиту. НР №40892660 

спеціаліст 
вищої 
категорії  

Технологія 
галузі 
(Технології) – 
50 год.; 
Основи аудиту – 
44 год. 

2017 р. 
Академія пед. наук 
України Університет 
менеджменту освіти 
БІНПО   СПК № 
35946459 (викладач) 
2018 р.  
НТУ «Дніпровська 
політехніка», 
стажування з 01.06.2018 
р. – по 30.11.2018 р. № 
1/23-487 (облік і аудит) 
 

(10) - організаційна робота 

на посаді голови ЦК; 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

вказівок/рекомендацій; 

(Навчально методичний 

комплекс практичних 

занять  здобувачів освіти з 

дисципліни «Фінансовий 

облік» - 51 стор.); 

(16) – керівництво постійно 

діючим студентським 

науковим гуртком 

«Фінансова грамотність»; 

2 Сагайдак  
Оксана 
Миколаївна 

Викладач 
 

Переяслав-Хмельницький 
ДПУ ім.. Г. Сковороди, 
2005р., «спеціаліст з 
економіки підприємства»  
ДСК№ 067563 

спеціаліст 
першої 
категорії 

Ціноутворення – 
38 год. 

2016 р. 
Академія пед. наук 

України Університет 

менеджменту освіти 

БІНПО  СПК – 

35946459 – 000228- 16 

2018 р.  

НТУ «Дніпровська 

політехніка»,  

стажування з 01.06.2018 

р. – по 30.11.2018 р. № 

1/23-482 (облік і аудит) 

(13) – наявність виданих 

навчально-методичних 

вказівок (Навчально-

методичні вказівки для 

проведення практичних і 

самостійних занять з 

дисципліни «Податкова 

Система»; 

(15) - отримання документа 

про другу вищу освіту; 

(16) – керівництво постійно 

діючим студентським 

науковим гуртком; 
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4.2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом 
1 Кахович Юлія 

Олександрівна 
 

Викладач 
 

Український державний хіміко-
технологічний університет, 2002 
р., «Менеджмент організації», 
магістр з менеджменту. 
НР № 19210362 
ВАКУ «Донецький 
державний університет 

управління МОіН, 2008р, 

Кандидат економічних наук 

«Економіка та управління 

національним господарством» 

ДК № 048811 

МОіН, 2011 р. Доцент кафедри 

менеджменту зовнішньо-

економічної діяльності. 12ДЦ № 

025457 

спеціаліст 
вищої 
категорії 

Маркетинг 

– 40 год. 

 (13) – наявність виданих навчально-

методичних рекомендацій (Навчально 

методичний комплекс практичних занять 

здобувачів освіти з дисципліни «Маркетинг» 

- 28 стор.); 
(18) – наявність науково-популярних 
публікацій з професійної тематики  
(Аналіз зовнішньоекономічних відносин 
України з країнами ЄС: структура, тенденції 
та динаміка розвитку. Національна академія 
наук України, Кримський науковий центр 
НАН України, Таврійський національний 
університет ім. ВІ Вернадського. – 2017, 5 с.); 

(Вибір зовнішньоекономічних партнерів–

основа успішного бізнесу. 

Дніпропетровський державний аграрний 

університет, Товариство з обмеженою 

відповідальністю" ДКЦ Центр", № 1, 2011 – 

2 с.). 
 

Всього лекційних годин за навчальним планом 1146 

Всього лекційних годин, які викладають спеціалісти вищої категорії, працівники, які мають науковий 

ступінь та/або вчене звання, кількість/% 
738/64,4% 

Цикл гуманітарної підготовки 195 

Всього лекційних годин, які викладають спеціалісти вищої категорії, працівники, які мають науковий 

ступінь та/або вчене звання, кількість/% 
74/37,9% 

Цикл природничо-наукової і загальноекономічної підготовки 256 

Всього лекційних годин, які викладають спеціалісти вищої категорії, працівники, які мають науковий 

ступінь та/або вчене звання, кількість/% 
202/78,9% 

Цикл професійно-практичної підготовки 523 

Всього лекційних годин, які викладають спеціалісти вищої категорії, кількість/% 328/62,7% 

Цикл дисциплін самостійного вибору закладу освіти 172 

Всього лекційних годин, які викладають спеціалісти вищої категорії, кількість/% 134/77,9% 

* Зазначаються показники, що визначають рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника (відповідно до 

пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти)  

 

Директор ВПУ № 17      М.В. Терентьєв 



Таблиця 5.2.5 

Інформація про  голову випускової циклової комісії зі спеціальності 

071 "Облік і оподаткування" (освітньо-професійної програми "Облік і оподаткування") 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Найменування закладу, 

який закінчив 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

за дипломом) 

Науковий ступінь**, 

шифр і назва наукової 

спеціальності, вчене 

звання**, за якою 

кафедрою (відділом 

тощо) присвоєно, назва 

теми дисертації** 

або категорія***, 

педагогічне звання*** 

Педаго-

гічний 

(науково-

педаго-

гічний) 

стаж 

(повних 

років) 

Інформація про попередню роботу 

(період років, найменування 

організації, займана посада) 

Примітки 

(з якого часу 

працює у вищому 

навчальному 

закладі за 

основним місцем 

роботи або за 

сумісництвом) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Чередниченко 
Оксана 
Володимирівна 

ДВНЗ 
«Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури», 2011 р., 
«Облік і аудит», 
спеціаліст з обліку і 
аудиту. НР 
№40892660 

Спеціаліст вищої 

категорії (викладач 

ПТП) 

14 р. 01.01.2007- 31.08.2018 рр. –

Дніпропетровський індустріально-

педагогічний технікум, майстер 

виробничого навчання, викладач 

економічних дисциплін; 
 

03.09.2018–

штатний викладач 

спецдисциплін 

 

**Для освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» також додаються засвідчені в 

установленому порядку копії дипломів про присудження наукового ступеня і атестатів про присвоєння вченого звання. 

***Для освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 
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