Д одаток 36
до Л іцензійних ум ов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності на рівні професійної
(професійно-технічної) освіти
за професією 7233 «Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та
тракторів»
1.
Загальна інформація про забезпечення викладачами та іншими
працівниками для провадження освітньої діяльності за професією 7233 «Слюсар
з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів» за видом підготовки
первинна професійна підготовка на другому рівні професійної (професійнотехнічної) освіти.
Необхідна
кількість, осіб

Фактична
кількість, осіб

Відсоток
потреби

10

10

100

у тому числі ті, що працюють за
сумісництвом

-

-

-

2. Майстри (інструктори)
виробничого навчання, усього

6

6

100

у тому числі ті, що працюють за
сумісництвом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

16

100

-

-

-

Педагогічні працівники закладу
освіти
1. Викладачі, усього

3. Інші, усього
у тому числі ті, що працюють за
сумісництвом
Усього
у тому числі ті, що працюють за
сумісництвом

2.
Якісний склад кадрового забезпечення освітньої діяльності за професією 7233 «Слюсар з ремонту дорожньо-будівель
машин та тракторів» за видом підготовки первинна професійна підготовка на другому рівні професійної (професійно-технічної)
освіти.
Найменування
навчального
предмета

Прізвище, ім'я
та по батькові
викладача,
майстра
(інструктора)

Найменування
посади (для осіб,
що працюють за
сумісництвом, місце основної
роботи,
найменування
посади), стаж
роботи

Повне найменування
закладу, який закінчив
викладач, майстер
(інструктор) (рік
закінчення, спеціальність
(професія), кваліфікація
згідно з документом про
освіту)

Відомості про підвищення
Педагогічни
Кваліфікаційна
кваліфікації викладача,
й стаж
категорія, педагогічне
майстра (інструктора)
викладача,
звання(для
(найменування закладу, вид
майстра
викладачів),
документа, тема, дата
(інструктора,
педагогічне звання,
розряд або категорія повних років видачі, тривалість навчання
(кількість годин і
(у разі
(для майстрів
навчальних кредитів)
наявності)
виробничого
навчання,
інструкторів);
інформація про досвід
роботи за фахом (із
зазначенням посади
та строку роботи на
цій посаді)

Особи, які працюють за основним місцем роботи
Основи правових
знань

Мишанський
Дмитро
Олександрович

Викладач,
40 років

Ворошиловградський
педагогічний інститут, 1979
«Історія і педагогіка»;
кваліфікація: учитель
історії та суспільнознавства

Спеціаліст
першої категорії;
(викладач -4 0 років)

40 років

КНЗ «Черкаський обласний
інститут післядипломної
освіти педагогічних
працівників Черкаської
обласної ради»
Свідоцтво:
ПП № 02139133/006302-18
від 13.10.2018
Тема: «Використання
інтерактивних методів
навчання на уроках
суспільних дисциплін»
120 годин

Сердюченко
Ніна
Михайлівна

Викладач,
17 років

Черкаський Національний
Університет, 2004 р.
«Фізика»,
кваліфікація: фізик,
викладач фізики, вчитель
основ інформатики
Черкаський державний
технологічний університет
2005 р.
спец. «Облік і аудит»,
кваліфікація економіст

Спеціаліст
вищої категорії;
(викладач - 17 років)

17 років

КНЗ «Черкаський
обласний інститут
післядипломної освіти
педагогічних працівників
Черкаської обласної ради»
Свідоцтво:
ПП № 02139133/000062-17
від 07.06.2017
Тема: «Використання
проектних технологій
навчання»
(110 годин)

Інформаційні
технології

Осадчий
Микола
Миколайович

Викладач,
18 років

Черкаський державний
технологічний інститут,
2003 р.
«Програмне забезпечення
автоматизованих систем»,
спеціаліст з програмного
забезпечення
автоматизованих систем;
кваліфікація: інженерпрограміст

Спеціаліст
першої категорії;
(викладач - 18 років)

18 років

Національна академія
педагогічних наук України
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
Білоцерківський інститут
неперервної професійної
освіти; Свідоцтво:
ПП № 35946459/001707-20
від 25.04.2020
Тема: «Основи виробничої
санітарії та гігієни праці в
закладах професійної
(професійно-технічної)
освіти»
(150 годин/ 5 кредитів)

Правила
дорожнього руху

Глюдзо
Олег
Олександрович

Викладач,
14 років

Державний університет
«Львівська політехніка»,
1997 р. «Автомобілі та
автомобільне
господарство»;
кваліфікація: інженермеханік

Спеціаліст,
(викладач - 3 роки)

3 роки

ТСЦ МВС №7141
Атестат АА №030403
від 06.10.2020
Напрям підготовки:
«Правила дорожнього
руху, основи безпеки руху,
будова та експлуатація ТЗ»

Основи галузевої
економіки та
підприємництва
Електротехніка
Електротехніка з
основами
електроніки

Професійна етика

Журавель
Ольга
Василівна

Викладач,
41 рік

С .-Петербурзький
гуманітарний університет
профсоюзів, 1992,
"Культурно-освітня робота
і організація самодіяльної
творчості",
кваліфікація: педагог
організатор культурноосвітньої роботи

Спеціаліст
вищої категорії
(викладач - 32 роки)

32 роки

Національна академія
педагогічних наук України
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
Білоцерківський інститут
неперервної професійної
освіти; Свідоцтво:
ПП № 35946459/0000170120 від 25.04.2020
Тема: «Методика
підготовки викладача до
занять»
(150 годин/ 5 кредитів)

Спеціальна
технологія

Горобець
Олександр
Михайлович

Викладач,
43 років

Київський автодорожній
інститут, 1993 р.,
"Будівельні та дорожні
машини і устаткування";
кваліфікація: інженермеханік

Спеціаліст
першої категорії;
(викладач - 39 років)

39 років

Національна академія
педагогічних наук України
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
Білоцерківський інститут
неперервної професійної
освіти; Свідоцтво:
ПП № 35946459/001699-20
від 25.04.2020
Тема: «Шляхи
удосконалення
професійно-теоретичної
підготовки»
(150 годин/ 5 кредитів)
ТСЦ МВС №7141
Атестат АА №026768
від 26.09.2019
Напрям підготовки:
«Правила дорожнього
руху, основи безпеки руху,
будова та експлуатація ТЗ»

Правила
дорожнього руху

Спеціальна
технологія

Г арасюта
Володимир
Михайлович

Викладач,
10 років

Національний університет
біоресурсів і
природокористування
України, 2009,
"Інженерна механіка",
бакалавр з машин та
обладнання з СГ
виробництва;
Національний університет
біоресурсів і
природокористування
України, 2010,
"Педагогіка вищої школи";
кваліфікація: викладач
вищого навчального
закладу

Спеціаліст
другої категорії;
(викладач -1 0 років)

10 років

Національна академія
педагогічних наук України
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
Білоцерківський інститут
неперервної професійної
освіти;
Свідоцтво:
№35946459-000725-19
від 17.0.5.2019
Тема: «Використання
інформаційнокомунікаційних технологій
на уроках як засобу
підвищення якості
навчальних досягнень
учнів»
(150 годин/ 5 кредитів)

Барабаш
Ігор
Валентинович

Викладач,
14 років

Черкаський державний
технологічний університет,
2011 р.,
«Обробка матеріалів за
спеціальними
технологіями», магістр з
обробки матеріалів за
спецтехнологіями, інженермеханік;
Черкаський коледж
економіки і підприємництва
при Східноєвропейському
університеті, 2006 р.
«Спеціальне
обслуговування та ремонт
автомобілів та двигунів»
кваліфікація: технікмеханік.

Спеціаліст
першої категорії,
(викладач -11 років)

11 років

Національна академія
педагогічних наук України
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
Білоцерківський інститут
неперервної професійної
освіти;
Свідоцтво:
ПП № 35946459/001695-20
від 25.04.2020
Тема: «Впровадження
інтерактивних методів
навчання»
(150 годин/ 5 кредитів)

Технічне
обслуговування і
ремонт дорожньобудівельних
машин та
тракторів

Слюсарна справа

Охорона праці

Скрипник
Валентина
Семенівна

Викладач,
37 років

Вінницький політехнічний
інститут 1983,
"Електроенергетика";
кваліфікація: інженервикладач
електроенергетичних
дисциплін

Викладач-методист,
спеціаліст
вищої категорії;
(викладач - 37 років)

37 років

Національна академія
педагогічних наук України
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
Білоцерківський інститут
неперервної професійної
освіти;
Свідоцтво:
ПП № 35946459/001712-20
від 25.04.2020
Тема: «Контроль навчальних
досягнень, як складова
освітнього процесу»
(150 годин/ 5 кредитів)

Матеріалознавство

Вітько
Ірина
Миколаївна

Викладач,
15 років

Черкаський державний
технологічний інститут,
2005 р.,
«Металорізальні верстати
та системи»,
кваліфікація: інженермеханік

Спеціаліст
першої категорії
(викладач - 1 5 років)

15 років

КНЗ «Черкаський обласний
інститут післядипломної
освіти педагогічних
працівників Черкаської
обласної ради»,
Свідоцтво:
ПП № 02139133/000057-17
від 07.06.2017
Тема: «Методика
використання різних форм і
методів навчання при
вивченні предметів загальнопрофесійної підготовки »
(110 годин)

Третякова
Ірина
Дмитрівна

Майстер
виробничого
навчання,
23 роки

Черкаський політехнічний
технікум, 2014 р.,
«Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів»,
кваліфікація: механік

Майстер
виробничого
навчання навчання
другої категорії
14 тарифний розряд
(майстер виробничого
навчання - 13 років)

23 роки

Національна академія
педагогічних наук України
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
Білоцерківський інститут
неперервної професійної
освіти; Свідоцтво:
ПП № 35946459/001724-21
від 21.05.2021
Тема: «Методи професійнопрактичної підготовки»
(150 годин/ 5 кредитів)

Допуски та
технічні
вимірювання
Технічне
креслення
Читання креслень
Відомості 3
технічної механіки
та деталі машин
Виробниче
навчання з
професії:
«Слюсар з
ремонту
дорожньобудівельних
машин та
тракторів»

Виробниче
навчання з
професії:
«Слюсар з
ремонту
дорожньобудівельних
машин та
тракторів»

Мішіна
Юлія
Василівна

Майстер
виробничого
навчання,
13 років

Черкаський політехнічний
технікум,2010,
“Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів”,
кваліфікація: технікмеханік

Майстер
виробничого
навчання
12 тариф ний
розряд, (м айстер
виробничого
навчання - 13
років)

13 років

КНЗ «Черкаський обласний
інститут післядипломної
освіти педагогічних
працівників Черкаської
обласної ради»
Свідоцтво:
ПП № 02139133/000063-17
від 07.06.2017
Тема: «Шляхи
удосконалення професійнопрактичної підготовки»
(110 годин)

Виробниче
навчання з
професії:
«Слюсар з
ремонту
дорожньобудівельних
машин та
тракторів»

Ясеновий
Олександр
Миколайович

Майстер
виробничого
навчання,
42 роки

Львівський
сільськогосподарський
інститут, 1978р.,
«Механізація сільського
господарства»,
кваліфікація: інженермеханік

Майстер
виробничого
навчання першої
категорії
14 тарифний розряд
(майстер виробничого
навчання - 39 років)

39 років

Національна академія
педагогічних наук України
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
Білоцерківський інститут
неперервної професійної
освіти; Свідоцтво:
ПК-35946459/003663-20
від 25.09.2020
Тема: «Поліпшення безпеки
та охорони здоров‘я
молодих працівників»
(150годин/5 кредитів)

Виробниче
навчання з
професії:
«Слюсар з
ремонту
дорожньобудівельних
машин та
тракторів»

Брижатов
Віктор
Іванович

Майстер
виробничого
навчання,
41 рік

Київський автомобільнодорожній інститут
ім. 60-річчя Великої
Жовтневої соціалістичної
революції, 1990 р.,
«Автомобілі і автомобільне
господарство»
кваліфікація: інженермеханік

Майстер виробничого
навчання
12 тарифний розряд
(майстер виробничого
навчання - 5 років)

5 років

КНЗ «Черкаський обласний
інститут післядипломної
освіти педагогічних
працівників Черкаської
обласної ради»
Свідоцтво:
ПП№ 02139133/000003-16
від 18.1 1.2016
Тема: «Начально-плануюча
документація майстра
виробничого навчання»
(110 годин)

Виробниче
навчання з
професії:
«Слюсар з
ремонту
дорожньобудівельних
машин та
тракторів»

Виробниче
навчання з
професії:
«Слюсар з
ремонту
дорожньобудівельних
машин та
тракторів»

Пономарьова
Тетяна
Анатоліївна

Мельниченко
Олег
Валентинович

Майстер
виробничого
навчання
(34 роки)

Київський індустріальнопедагогічний технікум,
1983р., «Монтаж та ремонт
промислового
устаткування»,
кваліфікація: тех н ікмеханік

Майстер
виробничого
навчання другої
категорії
14 тарифний розряд
(майстер виробничого
навчання - 27 років)

27 років

Національна академія
педагогічних наук України
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
Білоцерківський інститут
неперервної професійної
освіти; Свідоцтво: ПП №
35946459/003654-20 від
25.09.2020
Тема: «М етодика підготовки
і проведення інтегрованих
занять»(150 годин/ 5
кредитів)

Майстер
виробничого
навчання,
22 роки

Черкаський політехнічний Майстер виробничого
навчання
технікум, 2015,
13 тарифний розряд
«Обслуговування та ремонт
(майстер виробничого
автомобілів і двигунів»,
навчання - 8 років)
кваліфікація: механік

13 років

КНЗ «Черкаський обласний
інститут післядипломної
освіти педагогічних
працівників Черкаської
обласної ради»;
Свідоцтво:
ПП 02139133/000065-17
від 07.06.2017
«Уроки практичного
водіння. Вправи з водіння в
умовах маневрового
майданчика»
(110 го д и н )

Директор

О.О.Філіпова

