Додаток 36
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності на рівні професійної
(професійно-технічної) освіти
за професією 8339 «Машиніст землерийно-будівельних машин»

1.
Загальна інформація про забезпечення викладачами та іншими
працівниками для провадження освітньої діяльності за професією 8339
«Машиніст землерийно-будівельних машин» за видом підготовки первинна
професійна підготовка на другому рівні професійної (професійно-технічної)
освіти.
Необхідна
кількість, осіб

Фактична
кількість, осіб

Відсоток
потреби

1. Викладачі, усього

7

7

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

-

-

-

3. Інші, усього

-

-

-

у тому числі ті, що працюють за
сумісництвом

-

-

-

13

13

100

-

-

-

Педагогічні працівники закладу
освіти

Усього
у тому числі ті, що працюють за
сумісництвом

2.
Якісний склад кадрового забезпечення освітньої діяльності за професією 8339 «Машиніст землерийно-будівельних маш
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
Педагогічний
Кваліфікаційна
кваліфікації викладача,
стаж
категорія, педагогічне
майстра (інструктора)
викладача,
звання (для
(найменування закладу, вид
майстра
викладачів),
(інструктора, документа, тема, дата видачі,
педагогічне звання,
тривалість навчання
повних років
розряд або категорія
(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 трудового
законодавства
України

Мишанський
Дмитро
Олександрович

Викладач,
40 років

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

Спеціаліст
першої категорії;
(викладач - 40 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

Основи
електротехніки

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)

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 - 1 8 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: «Підвищення
ефективності і якості уроків
шляхом впровадження
інтерактивних технологій на
уроках інформатики»
(150 годин/ 5 кредитів)

Основи галузевої
економіки та
підприємництва,
енергоменеджменту

Інформаційні
технології та основи
роботи на ІЖ

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)

Спеціальна
технологія

Г оробець
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)

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)

Спеціальна
технологія

Барабані
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)

Виробниче
навчання з професії:
«Машиніст
землерийнобудівельних
машин»

Кірієнко
Леонід
Миколайович

Майстер
виробничого
навчання,
42 роки

Одеський автошляховий
технікум, 1982 р.,
«Шляхові машини і
устаткування»,
технік-механік

Майстер
виробничого
навчання
першої категорії
14 тарифний розряд;
(майстер
витробничого
навчання - 40 років)

40 років

КНЗ «Черкаський обласний
інститут післядипломної
освіти педагогічних
працівників Черкаської
обласної ради»
Свідоцтво:
ПП № 02139133/000061-17
від 07.06.2017
Тема: «»Рульове керування
дорожньо-будівельних
машин та тракторів»
(110 годин)

Виробниче
навчання з професії:
«Машиніст
землерийнобудівельних
машин»

Г арасюта
Вадим
Михайлович

Майстер
виробничого
навчання,
3 роки

ДНЗ « ЧПАЛ», 2012 р.,
«Машиніст ДБМ, слюсар з
ремонту ДБМ та тракторів,
водій автотранспортних
засобів (кат.С)»
Черкаський державний
технологічний університет,
2018р.,
«Прикладна механіка»,
«Обробка металів за
спецтехнол огіями»,
магістр прикладної
механіки, інженердослідник (механіка)

Майстер
виробничого
навчання
12 тарифний розряд;
(майстер виробничого
навчання - 3 роки)

3 роки

КНЗ «Черкаський обласний
інститут післядипломної
освіти педагогічних
працівників Черкаської
обласної ради»
Свідоцтво:
ПП № 02139133/000016-18
від 22.06.2018
Тема: «Дидактичні
матеріалит для поточного
оцінювання знань учнів»
(110 годин)

Виробниче
навчання з професії:
«Машиніст
землерийнобудівельних
машин»

Тарасюк
Андрій
Вікторович

Майстер
виробничого
навчання,
40 років

Кіровоградський інститут
сільсько- господарського
машинобудування, 1980 р.,
«Сільськогосподарські
машини»;
кваліфікація: інженермеханік

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

25 років

КНЗ «Черкаський обласний
інститут післядипломної
освіти педагогічних
працівників Черкаської
обласної ради»
Свідоцтво:
ПП № 02139133/000067-17
від 07.06.2017
Тема: «Ш ляхи
удосконалення
проф есійно-практичної
підготовки»
(110 годин)
------------------

Виробниче
навчання з професії:
«Машиніст
землерийнобудівельних
машин»

Грищенко
Петро
Григорович

Майстер
виробничого
навчання,
34 роки

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

Майстер
виробничого
навчання
12 тарифний розряд
(майстер виробничого
навчання - 13 років)

21 рік

КНЗ «Черкаський обласний
інститут післядипломної 1
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,С1,С»

Виробниче
навчання з професії:
«Машиніст
землерийнобудівельних
машин»

Малюта
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.

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)

Виробниче
навчання з професії:
«Машиніст
землерийнобудівельних
машин»

Хмилко
Валерій
Адамович

Майстер
виробничого
навчання,
ЗО років

2-й Харківський
індустріально-педагогічний
технікум, 1990р.,
«Механізація с/г»,
кваліфікація: технік механік, майстер
виробничого навчання

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

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»
(210 годин/7 кредитів)

