Додаток 36
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності на рівні професійної
(професійно-технічної) освіти
за професією 8322 «Водій автотранспортних засобів»

1. Загальна інформація про забезпечення викладачами та іншими
працівниками для провадження освітньої діяльності за професією 8322 «Водій
автотранспортних засобів»
за видом підготовки
первинна професійна
Необхідна
кількість, осіб

Фактична
кількість, осіб

Відсоток
потреби

1. Викладачі, усього

5

5

100

у тому числі ті, що працюють за
сумісництвом

-

-

-

2. Майстри (інструктори)
виробничого навчання, усього

9

9

100

у тому числі ті, що працюють за
сумісництвом

-

-

-

3. Інші, усього

-

-

-

у тому числі ті, що працюють за
сумісництвом

-

-

-

14

14

100

-

-

-

Педагогічні працівники закладу
освіти

Усього
у тому числі ті, що працюють за
сумісництвом

2.
Якісний склад кадрового забезпечення освітньої діяльності за професією 8322 «Водій автотранспортних засобів» за ви
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 працю ю ть 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)

Кваліфікаційна
категорія, педагогічне
звання (для
викладачів),
педагогічне звання,
розряд або категорія
(для майстрів
виробничого навчання,
інструкторів);
інформація про досвід
роботи за фахом (із
зазначенням посади та
строку роботи на цій
посаді)

Педагогічний
стаж
викладача,
майстра
(інструктора,
повних років
(у разі
наявності)

Відомості про підвищення
кваліфікації викладача,
майстра (інструктора)
(найменування закладу, вид
документа, тема, дата видачі,
тривалість навчання
(кількість годин і
навчальних кредитів)

40 років

К Н З «Ч еркаський обласний
ін сти тут післядиплом ної
освіти педагогічних
п рац івн и ків Ч еркаської
об л асн ої ради»
С відоцтво:
П П № 02139133/006302-18
від 13.10.2018
Тем а: «В икористання
ін теракти вн и х м етодів
навчання на уроках
сусп іл ьн и х дисциплін»
120 годин

О соби, які працю ю ть за основним м ісцем роб оти
О снови
законод авства
У країни

М иш анський
Д м итро
О лександрович

В икладач,
40 років

В орош иловградський
п едагогічний інститут, 1979
«Історія і педагогіка»;
кваліф ікація: учитель
історії та суспільнознавства

С пеціаліст
п ерш ої категорії;
(викладач - 4 0 років)

Охорона праці та
навколишнього
середовища

Скрипник
Валентина
Семенівна

Викладач,
37 років

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

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

37 років

Н ац іон альн а академ ія
педагогічних наук У країни
Д В Н З «У ніверситет
м енедж м енту освіти»
Б ілоцерківський інститут
н еп ерервн ої проф есійної
освіти;
Свідоцтво:
ПП № 35946459/001712-20
від 25.04.2020
Тема: «Контроль навчальних
досягнень, як складова
освітнього процесу»
(150 годин/ 5 кредитів)

Будова й
експлуатація
вантажного
автомобіля

Г оробець
Олександр
Михайлович

Викладач,
43 років

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

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»

Глюдзо
Олег
Олександрович

Викладач,
14 років

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

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»

Правила
дорожнього руху

Правила
дорожнього руху
Основи безпеки
дорожнього руху та
перша медична
допомога

' ' '

\

Професійна етика
та культура водіння

Ж уравель
О льга
В асилівна

В икладач,
41 р ік

С . -П етербурзький
гум анітарний ун іверситет
проф сою зів, 1992,
"К ультурно-освітня робота
і організація сам од іяльн ої
творчості",
к в а л іф ік а ц ія : педагог
орган ізатор культурноосвітн ьо ї роботи

С пеціаліст
ви щ ої категорії
(викладач - 32 роки)

32 роки

Національна академія
педагогічних наук України
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
Білоцерківський інститут
неперервної професійної
освіти; Свідоцтво:
ПП № 35946459/00001701-20
від 25.04.2020
Тема: «Методика підготовки
викладача до занять»
(150 годин/ 5 кредитів)

Професійнопрактична
підготовка
з професії: «Водій
автотран спортних
засобів категорії

М аліновський
Ігор
М иколайович

М айстер
виробничого
навчання,
39 років

Р івненський
автотранспортний
технікум , 1986р., «Технічне
об слуговуван н я і рем онт
автом обілів», технікм еханік;
п освід чен н я водія
автотран сп ортн и х засобів
кат. «В », «С»,
В Х Р № 207020
від 17.04.2017 р

М айстер
виробничого
навчання перш ої
категорії
14 тариф ний розряд
(м айстер виробничого
навчання - 35 років)

35

Н ац іон альн а академ ія
педагогічних наук У країни
Д В Н З «У ніверситет
м енедж м енту освіти»
Б ілоцерківський інститут
н еп ерервн ої п роф есійної
освіти; С відоцтво:
П К -35946459/003649-20
від 25.09.2020
Тема: «Е кологічна культура
особистості як передум ова
ф орм ування сталого
розвитку країни»
(150годин/5 кредитів)
Т С Ц М В С № 7141
А тестат А А № 026844
від 02.03.2020
Н апрям підготовки:
«П рактичне керування
транспортним засобом
категорії В,С»

«с »»

Професійнопрактична
підготовка
з професії: «Водій
автотранспортних
засобів категорії
«С»»

Пономаренко
Василь
Леонідович

М айстер
виробничого
навчання,
40 років

Руськополянська СШ ,
програма підготовки водіїв
транспортних засобів
категорії «В,С», 1977р.,
Черкаський політехнічний
технікум,2013р.
«Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів»,
механік посвідчення водія
автотранспортних засобів
кат. «В», «С І», «С»,
«О І», «О»
С А В № 010870
від 13.04.2007 р.

М айстер виробничого
13 тарифний розряд
(майстер виробничого
навчання - 25 років)

25 років

КНЗ «Черкаський обласний
інститут післядипломної
освіти педагогічних
працівників Черкаської
обласної ради»
Свідоцтво:
ПП № 02139133/000066-17
від 07.06.2017
Тема: «Уроки практичного
водіння. Водіння автомобіля
на дорогах з малою
інтенсивністю руху»
(110 годин)
ТСЦ МВС №7141
Атестат АА № 026846
від 02.03.2020
Напрям підготовки:
«Практичне керування
транспортним засобом
категорії С»

Професійнопрактична
підготовка
з професії: «Водій
автотранс портн их
засобів категорії
«с»»

Грищенко
Петро
Григорович

М айстер
виробничого
навчання,
34 роки

Тюменський державний
нафтогазовий
університет, 1999р.,
«Організації перевезень і
управління на транспорті»,
кваліфікація: інженермеханік
посвідчення водія
автотранспортних засобів
кат. «В», « С І» , «С»,
« О І», «О»
СА В№ 047738
від 04.10.2008 р.

М айстер виробничого
навчання
12 тарифний розряд
(майстер виробничого
навчання - 13 років)

21 рік

КНЗ «Черкаський обласний
інститут післядипломної
освіти педагогічних
працівників Черкаської
обласної ради»
Свідоцтво:
ПП № 02139133/000060-17
від 07.06.2017
Тема: «Уроки практичного
водіння. Формування
навичок водіння автомобіля
в особливих умовах»
(110 годин)
ТСЦ МВС №7141
Атестат № 026847
від 02.03.2020
Напрям підготовки:
«Практичне керування
транспортним засобом
категорії В,С 1,С»

Професійнопрактична
підготовка
з професії: «Водій
автотранспортних
засобів категорії
«С», «В»»

Кикоть
Андрій
Сергійович

М айстер
виробничого
навчання,
10 років

Черкаський державний
технологічний університет,
2009, «Екологія та охорона
навколишнього
середовища»,
кваліфікація: еколог
посвідчення водія
автотранспортних засобів
кат. «В», «С»,
ВАЕ № 416753
від 27.10.2011 р.

М айстер виробничого
навчання
13 тарифний розряд
(майстер виробничого
навчання - 10 років)

10 років

Національна академія
педагогічних наук України
ДВНЗ «У ніверситет
менеджменту освіти»
Білоцерківський інститут
неперервної професійної
освіти; Свідоцтво:
П К-35946459/001709-21
від 21.05.2021
Тема: «М етодика підготовки
майстра виробничого
навчання до занять»
(150годин/5 кредитів)
ТСЦ МВС №7141
А тестат АА № 026843
від 02.03.2020
Напрям підготовки:
«Практичне керування
транспортним засобом
категорії В,С»

Професійнопрактична
підготовка
з професії: «Водій
автотранспортних
засобів категорії
«В»»

М ельниченко
Олег
Валентинович

М айстер
виробничого
навчання,
22 роки

Черкаський політехнічний
технікум, 2015,
«Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів»,
механік,
посвідчення водія
автотранспортних засобів
кат. «В», «С»,
ВВТ№ 639279
від 09.01.2014р.

М айстер виробничого
навчання
13 тарифний розряд
(майстер виробничого
навчання - 8 років)

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 )
ГСЦ МВС №7141
Атестат АА № 026767
від 26.09.2019
Напрям підготовки:
«Практичне керування
транспортним засобом
категорії В,С»

Професійнопрактична
підготовка
з професії: «Водій
автотранспортн их
засобів категорії
«С», «В»»

Мал юта
Володимир
Іванович

Майстер
виробничого
навчання
44 роки

Майстер
Добровільне товариство
виробничого
ДОСААФ-Донецька
навчання
автошкола, 1990 р, майстер
13
тарифний
розряд
виробничого навчання з
(майстер виробничого
водіння
Черкаський політехнічний
навчання - 10 років)
технікум, 2013,
«Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів»,
механік,
посвідчення водія
автотранспортних засобів
кат. «А», «А1»,«В»,
«В 1»«СІ», «С», «ВЕ»,
«С1Е», «СЕ»
КВ1№ 697751
від 25.03.2021 р.

16 років

КНЗ «Черкаський обласний
інститут післядипломної
освіти педагогічних
працівників Черкаської
обласної ради»
Свідоцтво:
ПП № 02139133/000018-16
від 16.12.2016
Тема: «Комплекснометодичне забезпечення
професійного навчання»
(110 годин)
Атестат АА №042281
від 19.04.2021
Напрям підготовки:
«Практичне керування
транспортним засобом
категорії В,С1,С»

Професійнопрактична
підготовка
з професії: «Водій
автотранспортних
засобів категорії
«С», «В»»

Хмилко
Валерій
Адамович

Майстер
виробничого
навчання,
ЗО років

2-й Харківський
індустріально-педагогічний
технікум, 1990р.,
«Механізація с/г»,
кваліфікація: технік механік, майстер
виробничого навчання
посвідчення водія
автотранспортних засобів
кат. «А», «А 1»,«В»,
«В 1»«СІ», «С»,
«Dl», «D», «BE», «С1Е»,
«СЕ»

25 років

Національна академія
педагогічних наук України
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
Білоцерківський інститут
неперервної професійної
освіти;
Свідоцтво:
ПК № -35946459/004171-20
від 23.20.2020
Тема: «Впровадження
інформатційнокомунікаційних технологій
у професійну підготовку
кваліфікованих робітників»
(210годин/7 кредитів)
Атестат АА №0047759
від 23.09.2016
Напрям підготовки:
«Практичне керування
транспортним засобом
категорії В,С1,С»

ВВТ №639280
від 09.01.2014 р.

Майстер
виробничого
навчання
14 тарифний розряд;
(майстер виробничого
навчання - 25 років)

Професійнопрактична
підготовка
з професії: «Водій
автотранспортних
засобів категорії
«В»»

М ельник
Олександр
Володимирович

М айстер
виробничого
навчання,
42 роки

А втомобільна школа
Всеукраїнської спілки
автомобілістів, 1990, водій
категорії "В", Харківський
технікум громадського
харчування, 1987, неповна
вища, організація
обслуговування в
підприємствах громадського
харчування,технік
організатор. Національний
університет харчових
технологій, 2 0 1 8 р .,,
"Г отельно-ресторанна
справа" Посвідчення водія
автотранспортних засобів
кат. «В», «С»,
ВХР№ 547962
від 05.09.2017 р

М айстер виробничого
навчання
12 тарифний розряд
(майстер виробничого
навчання - 12 років)

12 років

КНЗ «Черкаський обласний
інститут післядипломної освіти
педагогічних працівників
Черкаської обласної ради»;
Свідоцтво:
ПП 02139133/000064-17
від 07.06.2017
Тема: «Уроки практичного
водіння. Проїзд складних
регульованих перехресть,
регулювання дорожнього руху
регулювальником»
(110 годин)
ТСЦ МВС №7141
Атестат АА №026845
від 02.03.2020
Напрям підготовки:
«Практичне керування
транспортним засобом
категорії В»

Професійнопрактична
підготовка
з професії: «Водій
автотранспортних
засобів категорії
«В»»

Волинець
Анатолій
Сергійович

М айстер
виробничого
навчання,
10 років

Черкаський державний
бізнес-коледж, 2010, неповна
вища, "Економіка
підприємства", молодший
спеціаліст з економіки і
підприємства.
Черкаський політехнічний
технікум, 2018,
«Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів»,
механік.

М айстер виробничого
навчання
12 тарифний розряд
(майстер виробничого
навчання - 10 років)

10 років

Національна академія
педагогічних наук України
ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти»
Білоцерківський інститут
неперервної професійної
освіти; Свідоцтво:
П К-35946459/001702-21
від 21.05.2021
Тема: «Сучасний урок
виробничого навчання закладів
професійної (професійнотехнічної освіти)»
(150годин/5 кредитів)
ТСЦ МВС №7141
Атестат АА №026840
від 02.03.2020
Напрям підготовки:
«Практичне керування
транспортним засобом
категорії В»

Директор

О.О.Філіпова

