
ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності на другому (базовому) рівні професійної  

(професійно-технічної) освіти  

1. Загальна інформація про забезпечення педагогічними кадрами для провадження освітньої 

діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за професією  

8322 Водій автотранспортних засобів на другому (базовому) рівні 

(код та найменування професії) 

 

Педагогічні працівники закладу освіти 

Необхідна 

кількість, 

осіб 

Фактична 

кількість, 

осіб 

Відсоток 

потреби 

1. Викладачі, усього 4 4 100 

у тому числі ті, що працюють за сумісництвом - - - 

2. Майстри виробничого навчання, усього 4 4 100 

у тому числі ті, що працюють за сумісництвом  - - - 

4. Інші, усього - - - 

у тому числі ті, що працюють за сумісництвом  - - - 

 _______ 

Усього 
8 8 100 

 у тому числі ті, що працюють за 

сумісництвом  
- - - 

 

 

Директор Державного навчального 

закладу «Слобожанський  регіональний 

центр професійної освіти» 

(найменування посади керівника) 

 

 

_______________ 

(підпис) 

 

 

І.С. Толмачова 

(ініціали, прізвище) 

 



 

2. Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за професією  

8322 Водій автотранспортних засобів на другому (базовому) рівні професійної (професійно-технічної) освіти 

(код та найменування професії) 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Повне 

найменування 

посади викладача  

Повне найменування закладу, 

який закінчив викладач (рік 

закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу освіту) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне звання 

(для викладачів), 

розряд або 

категорія (для 

майстрів 

виробничого 

навчання, 

інструкторів) 

Педагогічни

й стаж 

викладача, 

повних 

років 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування 

закладу, вид 

документа, тема, дата 

видачі) 

І. Загальнопрофесійна підготовка 

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

Основи 

законодавства 

України 

Карлашова 

Світлана 

Олексіївна 

 

Викладач  Харківський державний 

університет, 1994, Історія. 

Історик, викладач історії та 

суспільно-політичних 

дисциплін. 

 

Вища категорія, 

старший викладач 

24 роки  Харківська академія 

неперервної освіти 

№201/13 від 25.12.2015 

підвищення кваліфікації 

як викладач за 

напрямом «Історія та 

правознавство» з теми 

«Iсторiя розвитку 

законодавства в Українi 

у ХХ-ХХI ст.» 

Особи, які працюють за сумісництвом 

- - - - - - - 

ІІ. Професійно-теоретична підготовка 

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

Охорона праці та 

навколишнього 

середовища 

Троцько Сергій 

Олексійович 

Викладач  Харківський інженерно-

будівельний інститут,1987, 

промислове та цивільне 

будівництво, інженер-

будівельник 

 

Вища категорія, 

старший викладач 

28 років Українська інженерно-

педагогічна академія 

ПК№02071228/000189-

15 від 24.04.2015 

з педагогіки та  

методики навчання як 



 

викладач професійно-

теоретичної та 

загальнопрофесійної 

підготовки з теми 

«Свiтовий досвiд 

органiзацiї охорони 

працi на виробництвi» 

 

Посвідчення з охорони 

праці Головного 

управління освіти і 

науки Харківської 

обласної державної 

адміністрації №172/06-

11-28 від 10.12.2014 

1. Будова й 

експлуатація 

легкового 

автомобіля  

2. Будова й 

експлуатація 

вантажного 

автомобіля  

 

Халенко 

Віталій 

Олександрович 

Викладач  Харківський державний 

аграрний університет ім. 

Докучаева, 2001, агрономія, 

вчений агроном 

Харківський державний 

автомобільно-дорожній 

технічний університет, 2005, 

Автомобілі і автомобільне 

господарство, Інженер-механік 

Посвідчення водія  

ХАА №352187 від 05.03.2001 

(категорії В,С) 

І категорія 14 років Українська інженерно-

педагогічна академія 

ПК№02071228/001811-

18 від 07.11.2018 

з педагогіки, методики 

та менеджменту освіти 

як викладач 

професійно-

теоретичної підготовки 

з теми «Розробка 

дидактичного проекту 

з теми – будова 

системи охолодження 

двигуна» 

1. Правила 

дорожнього руху 

2. Основи безпеки 

дорожнього руху 

та перша медична 

допомога  

Ставіцький 

Сергій 

Володимирович 

Викладач  Харківський інститут 

механізації і електрифікації 

сільського господарства, 

1990, механізація сільського 

господарства, інженер-

механік  

Вища категорія 34 роки Українська інженерно-

педагогічна академія 

ПК№02071228/001815-

18 від 07.11.2018 

з педагогіки, методики 

та менеджменту освіти 



 

3. Професійна 

етика та культура 

водіння 

Посвідчення водія САЄ 

№388889 від 19.02.2011 

(категорії В,С) 

як викладач 

професійно-

теоретичної підготовки 

з теми «Розробка 

дидактичного проекту 

з теми – будова 

паливної системи» 

Особи, які працюють за сумісництвом 

- - - - - - - 

ІІІ. Професійно-практична підготовка 

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

Водіння 

автомобіля 

 

Бондаренко  

Андрій 

Григорович 

Майстер 

виробничого 

навчання водіння 

автотранспортних 

засобів 

 

Сільське професійно-

технічне училище №55, 

1987 р., тракторист-машиніст 

широкого профілю 3 кл., 

слюсар по ремонту с/х машин 

2 р. 

Посвідчення водія  

АВХ №684416 від 04.07.1991  

(категорії В,С) 

10 тарифний розряд 

 

14 років Українська інженерно-

педагогічна академія 

ПК№02071228/001098-

17 від 27.12.2017 

з педагогіки, методики 

та менеджменту освіти 

як майстер виробничого 

навчання з теми 

«Розробка дидактичного 

проекту з теми – ремонт 

муфти зчеплення» 

 

Стажування в період з 

22.12.2017 по 22.01.2018 

на ФГ «Альфа» з 

виконання робiт 

тракториста-машинiста, 

слюсаря з ремонту с/г 

машин, водiя, довідка 

№01/22 від 22.01.2018 

Постольний 

Ярослав 

Володимирович 

Майстер 

виробничого 

навчання  водіння 

автотранспортних 

Харківський національний 

технічний університет 

сільського господарства ім. 

Василенко, 2012р. 

12 тарифний розряд 

 

7 років  Білоцерківський 

інститут неперервної 

професійної освіти 

СПК-35946459-000903-



 

засобів Механізація сільського 

господарства, інженер-

механік  

Посвідчення водія  

ХАА №500007 від 24.12.2004  

(категорії В,С) 

18 від 02.06.2018 р. 

за програмою майстрів 

виробничого навчання 

ЗП(ПТ)О з теми 

«Індивідуальний підхід  

до особистості учня на 

уроках виробничого 

навчання у ЗП(ПТ)О» 

 

Стажування в період з 

01.08.2018 по 01.09.2018 

на ТДВ «Золочівське 

ПМК» з виконання 

робiт тракториста-

машинiста, слюсаря з 

ремонту с/г машин, 

водiя, довідка №53 від 

01.09.2018 

Халенко 

Віталій 

Олександрович 

Майстер 

виробничого 

навчання  водіння 

автотранспортних 

засобів 

Харківський державний 

аграрний університет ім. 

Докучаева, 2001, агрономія, 

вчений агроном 

Харківський державний 

автомобільно-дорожній 

технічний університет, 2005, 

Автомобілі і автомобільне 

господарство. Інженер-механік 

Посвідчення водія  

ХАА №352187 від 05.03.2001 

(категорії В,С) 

14 тарифний розряд 

 

14 років Білоцерківський 

інститут неперервної 

професійної освіти 

СПК-35946459-000909-

18 від 02.06.2018 р. 

за програмою майстрів 

виробничого навчання 

ЗП(ПТ)О з теми 

«Розвиток професійно-

важливих компетенцiй 

майбутнього фахівця» 

 

Стажування в період з 

01.08.2018 по 01.09.2018 

на ТДВ «Золочівське 

ПМК» з виконання 

робiт тракториста-



 

машинiста, слюсаря з 

ремонту с/г машин, 

водiя, довідка №52 від 

01.09.2018 

Чопов Сергій 

Костянтинович 
Майстер 

виробничого 

навчання  водіння 

автотранспортних 

засобів 

Українська інженерно-

педагогічна академія, 1997 

автоматизовані системи 

управління промисловими 

установками, інженер-педагог 

Посвідчення водія  

ВАЕ №663480 від 28.03.2012 

(категорії В, В1, С) 

13 тарифний розряд 

 

24 роки Білоцерківський 

інститут неперервної 

професійної освіти 

СПК-35946459-000911-

18 від 02.06.2018 р. 

за програмою майстрів 

виробничого навчання 

ЗП(ПТ)О з теми 

«Виробниче навчання 

як аспект виховання 

учнiв ЗП(ПТ)О» 

 

Стажування в період з 

04.06.2018 по 02.07.2018 

на ФГ «Вікторія». з 

виконання робiт 

тракториста-машинiста, 

слюсаря з ремонту с/г 

машин, водiя, довідка 

№ВН/34 від 02.07.2018 

Особи, які працюють за сумісництвом 

- - - - - - - 

 

 

 

 

Директор Державного навчального 

закладу «Слобожанський регіональний 

центр професійної освіти» 

(найменування посади керівника) 

 

 

_______________ 

(підпис) 

 

 

І.С. Толмачова 

(ініціали, прізвище) 

 

 



 

 


