
ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої 

діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, 

необхідного для виконання вимог державного стандарту повної 

загальної середньої освіти відповідного рівня 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за 

освітнім рівнем повної загальної середньої освіти 

Спеціальність 136 « Металургія»  

Спеціалізація «Виробництво сталі і феросплавів» 

Педагогічні працівники Необхідна 

кількість, осіб 

Фактична 

кількість, осіб 

Відсоток потреби 

Педагогічні працівники, усього  

у тому числі ті, що: 

22 22 100 

мають відповідну освіту 22 21 95,5 

працюють у закладі освіти за сумісництвом 0 0 0 
                

 

Директор технікуму      В.М.Рубанов 



 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої 

діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, 

необхідного для виконання вимог державного стандарту повної 

загальної середньої освіти відповідного рівня 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за 

освітнім рівнем повної загальної середньої освіти 

Спеціальність 131 «Прикладна механіка» 

Педагогічні працівники Необхідна 

кількість, осіб 

Фактична 

кількість, осіб 

Відсоток потреби 

Педагогічні працівники, усього  

у тому числі ті, що: 

23 23 100 

мають відповідну освіту 23 21 91,3 

працюють у закладі освіти за сумісництвом 0 0 0 
            
    

 

Директор технікуму      В.М.Рубанов 



 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої 

діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, 

необхідного для виконання вимог державного стандарту повної 

загальної середньої освіти відповідного рівня 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за 

освітнім рівнем повної загальної середньої освіти 

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

Педагогічні працівники Необхідна 

кількість, осіб 

Фактична 

кількість, осіб 

Відсоток потреби 

Педагогічні працівники, усього  

у тому числі ті, що: 

23 23 100 

мають відповідну освіту 23 22 95,6 

працюють у закладі освіти за сумісництвом 0 0 0 
                

 

Директор технікуму      В.М.Рубанов 



 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої 

діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, 

необхідного для виконання вимог державного стандарту повної 

загальної середньої освіти відповідного рівня 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за 

освітнім рівнем повної загальної середньої освіти 

Спеціальність 136 « Металургія»  

Спеціалізація «Обробка металів тиском» 

Педагогічні працівники Необхідна 

кількість, осіб 

Фактична 

кількість, осіб 

Відсоток потреби 

Педагогічні працівники, усього  

у тому числі ті, що: 

23 23 23 

мають відповідну освіту 23 21 91,3 

працюють у закладі освіти за сумісництвом 0 0 0 
                

 

Директор технікуму      В.М.Рубанов 



 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої 

діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, 

необхідного для виконання вимог державного стандарту повної 

загальної середньої освіти відповідного рівня 

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за 

освітнім рівнем повної загальної середньої освіти 

Спеціальність 136 « Металургія»  

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування» 

Педагогічні працівники Необхідна 

кількість, осіб 

Фактична 

кількість, осіб 

Відсоток потреби 

Педагогічні працівники, усього  

у тому числі ті, що: 

24 24 100 

мають відповідну освіту 24 22 91,6 

працюють у закладі освіти за сумісництвом 0 0 0 
                

 

Директор технікуму      В.М.Рубанов 

 


