
Додаток 36 

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення  

освітньої діяльності на другому (базовому)  рівні професійної  

(професійно-технічної) освіти  

1. Загальна інформація про забезпечення викладачами та іншими працівниками для 

провадження освітньої діяльності за професією або класом класифікаційного  угруповання 

(у разі ліцензування освітньої діяльності, що провадиться на виробництві)  

7412 Кондитер за видом підготовки первинно-професійна підготовка на другому (базовому) 

рівні професійної (професійно-технічної) освіти 

 

Викладачі закладу освіти 
Необхідна 

кількість, осіб 

Фактична 

кількість, осіб 
Відсоток потреби 

1. Викладачі, усього 8 8 100 

у тому числі ті, що працюють за 

сумісництвом 

- - - 

2. Майстри (інструктори) 

виробничого навчання, усього 

8 8 100 

у тому числі ті, що працюють за 

сумісництвом  

- - - 

3. Інші, усього - - - 

у тому числі ті, що працюють за 

сумісництвом  

- - - 

 _______ 

Усього 16 16 100 

 у тому числі ті, що працюють за 

сумісництвом  

- - - 

2. Якісний склад кадрового забезпечення освітньої  діяльності за професією            

7412 Кондитер за видом підготовки первинно-професійна підготовка на другому 

(базовому) 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) 

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) 

Педагогічни

й 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) 

 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Основи трудового 

законодавства 

Карлашова 

Світлана 

Олексіївна 

 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи, 

викладач, 

28 років  

Харківський 
державний 

університет, 1994, 
спеціальність: 

історія, кваліфікація: 
історик, викладач 
історії і суспільно-

політичних 
дисциплін 

Спеціаліст вищої 
категорії,  

викладач-методист 

28 років  Українська інженерно-педагогічна 

академія, ПК№02071228/003118-20 

від 20.02.2020, з педагогіки, 

методики та менеджменту освіти 

як викладач загальнопрофесійних 

дисциплін з теми «Правове 

виховання кваліфікованих 

робітників» 5 кредитів   

 

Українська інженерно-педагогічна 

академія, ПК№02071228/005466-20 

від 19.11.2020, з педагогіки, як 

викладач історії та суспільних наук 

на тему «Розробка дидактичного 

проєкту: "Україна в перші 

повоєнні роки (1945-початок 50-х 

рр.)" 5 кредитів 



 

 

1. Основи 

галузевої 

економіки і 

підприємництва 

2. Професійна 

етика та основи 

психології  

Пятак  

Наталя 

Миколаївна 

Практичний 

психолог,  

викладач, 

13 років 

Харківський 
авіаційний інститут 

ім. М.Є. 
Жуковського, 1998, 

спеціальність: 
Економіка й 
управління в 

машинобудуванні, 
кваліфікація: 

інженер-менеджер 
 

Українська 
інженерно-

педагогічна академія, 
2009, спеціальність: 

Педагогіка вищої 
школи,  

кваліфікація: 
професіонала з 

педагогіки вищої 
школи 

 
Харківський 
національний 
педагогічний 

університет ім. Г.С. 
Сковороди, 2015, 

спеціальність: 
Психологія, 
кваліфікація: 

психолог 

Спеціаліст першої 
категорії 

13 років Українська інженерно-педагогічна 
академія ПК№02071228/002150-19 

від 05.03.2019 з педагогіки, 
методики та менеджменту освіти 
як викладач загальнопрофесійних 

дисциплін з теми «Розробка 
дидактичного проекту з теми – 
організаційгно-правові форми 

підприємств»   
 

Харківський національний 
університет ім. В.Н. Каразіна, 
Центр післядипломної освіти. 

№0207-3102_В від 03.12.2020 як 
практичний психолог "Психологія. 
Психолог. Практичний психолог". 

5 кредитів 



 

 

1. Інформаційні 

технології  

2. Основи 

енергозбереження 

 

Швець Ольга 

Олександрівна 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи, 

викладач,  

9 років 

Національний 

технічний 

університет 

"Харківський 

політехнічний 

інститут", 2005, 

Спеціальність: 

Менеджмент 

організацій, 

Кваліфікація: 

менеджер-економіст;  

 

Харківський 

державний 

педагогічний 

університет ім. Г.С. 

Сковороди, 1996, 

Спеціальність: 

Математика, 

Кваліфікація: 

викладач 

математики, 

інформатики та 

обчислювальної 

техніки 

Спеціаліст першої 
категорії 

9 років Українська інженерно-педагогічна 

академія, ПК№02071228/006743-22 

від 24.10.2022, як викладач 

предметів «Інформаційні 

технології», «Основи 

енергозбереження», 

«Електротехніка» з теми 

«Використання інноваційно-

комунікаційних технологій в 

освітньому процесі» 5 кредитів  

 

 Харківський національний 

університет ім. Каразіна від 

03.04.2020 як викладач за напрямом 

"Інформатика" 6 кредитів. 



 

 

Правила 

дорожнього руху 

Ставіцький 

Сергій 

Володимирович 

Викладач,  

39 років 

Харківський інститут 

механізації та 

електрифікації 

сільського 

господарства, 1990, 

cпеціальність: 

механізація 

сільського 

господарства, 

кваліфікація: 

інженер-механік 

Спеціаліст першої 

категорії 

39 років Українська інженерно-педагогічна 

академія, ПК№02071228/006715-20 

від 07.11.2020 з педагогіки, 

методики та менеджменту освіти як 

викладач професійно-теоретичної та 

загальнопрофесійної підготовки з 

теми «Розробка дидактичного 

проекту з теми – будова паливної 

системи», 5 кредитів  

 

 Українська інженерно-педагогічна 

академія, ПК№02071228/005395-19 

від 06.10.2019, як викладач 

предмету «Правила дорожнього 

руху» з теми "Керування 

автомобілем за складних дорожніх 

умов", 5 кредитів   

 

Атестат спеціаліста АА№036917 від 

17.11.2020 виданий: «Регіональний 

сервісний центр МВС в Харківській 

області». Напрям підготовки водіїв: 

«Правила дорожнього руху, основи 

безпеки руху, будова та 

експлуатація ТЗ».  

 

Посвідчення водія САЄ№388889  

від 19.02.2011 (категорії В.С) 



 

 

1. Технологія 

приготування 

борошняних 

кондитерських 

виробів з 

основами 

товарознавства  

2. Основи 

малювання 

 

Фоменко 

Валерія 

Сергіївна 

Викладач,  

6 років 

Відокремлений 
підрозділ 

"Політехнічний 
коледж Луганського 

національного 
аграрного 

університету", 2013, 
спеціальність: 

Виробництво хліба, 
кондитерських, 

макаронних виробів  і 
харчоконцентратів, 

кваліфікація: техніка-
технолога з 

виробництва 
борошняних, 

кондитерських  
виробів та 

харчоконцентратів 
 

Харківський 
державний 
університет 

харчування та 
торгівлі, 2015, 

спеціальність: харчові 
технології та 

інженерія, 
кваліфікація: бакалавр 
з харчових технологій  

та інженерії;  
 

Харківський 
державний 
університет 

харчування та 
торгівлі, 2016, 
спеціальність: 

технології хліба, 
кондитерських,  

Спеціаліст другої 

категорії 

6 років Українська інженерно-педагогічна 

академія, ПК 02071228/006723-20 

від 15.06.2020 як викладач 

професійно-теоретичної та 

загальнопрофесійної підготовки,   

з теми "Технологія приготування 

кондитерських виробів" 5 кредитів   

 

Українська інженерно-педагогічна 

академія, ПК 02071228/006840-22 

від 13.11.2022 як викладач 

професійно-теоретичної та 

загальнопрофесійної підготовки з 

теми "Еклер з вершковим кремом"     

5 кредитів 



 

 

   макаронних виробів 
та харчоконцентратів, 

Кваліфікація: 
спеціаліст з 

технологій хліба,  
кондитерських, 

макаронних виробів 
та харчоконцентратів; 

Диплом магістра 
видано закладом: 

Українська 
інженерно-

педагогічна академія, 
Рік закінчення: 2019, 

Спеціальність: 
Освітні, педагогічні 
науки, Кваліфікація: 

педагогічний та 
науково-педагогічний 

працівник закладів 
освіти 

   

1. Устаткування 

підприємств 

харчування 

2. Гігієна та 

санітарія 

виробництва 

3. Організація 

виробництва та 

обслуговування 

4. Облік, 

калькуляція та 

звітність 

Дадика Ірина 

Олексіївна 

Викладач,  

16 років 

Харківський інститут 

громадського 

харчування, 1994, 

спеціальність: 

Товарознавство 

продовольчих 

продуктів, 

кваліфікація: 

інженер-

товарознавець 

Спеціаліст вищої 

категорії 

16 років Українська інженерно-педагогічна 

академія, ПК 02071228/002978-21 

від 02.03.2021, як викладач 

професійно-теоретичної та 

загальнопрофесійної підготовки  

з теми "Організація виробництва 

кондитерського цеху" 5 кредитів 



 

 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Лисичкіна 

Олена 

Олександрівна 

Викладач,  

28 років 

Харківський 

державний 

педагогічний 

університет ім. 

Г.С.Сковороди, 1998, 

спеціальність: 

Українська мова і 

література та 

англійська мова, 

кваліфікація: вчителя 

української мови і 

літератури та 

англійської мови 

Спеціаліст вищої 

категорії,  

старший викладач 

28 років Комунальний вищий навчальний 

заклад "Харківська академія 

неперервної освіти" ПК 

31584378/196/16 від 21.12.2018 як 

викладач, "Підвищення 

компетентності вчителів щодо 

підготовки учнів до розв`язування 

тестових завдань ЗНО (іноземна 

мова)" 5 кредитів 

Охорона праці Троцько  

Сергій 

Олексійович 

Викладач,  

29 років 

Перший Харківський 
індустріально-
педагогічний 

технікум, 1975, 
cпеціальність: 
Промислове та 

цивільне 
будівництво, 

кваліфікація: технік-
будівник, майстер 

виробничого 
навчання  

 
Харківський 
інженерно-
будівельний 

інститут, 1987, 
спеціальність: 
промислове та 

цивільне 
будівництво, 
кваліфікація: 

інженер-будівельник 

Спеціаліст вищої 
категорії,  

старший викладач 

29 років Українська інженерно-педагогічна 
академія, ПК№02071228/002617-19 

від 02.11.2019, з педагогіки, 
методики та менеджменту освіти як 
викладач професійно-теоретичної з 

теми «Охорона праці на 
виробництвi – сучасні аспекти» 5 

кредитів  
 

 Українська інженерно-педагогічна 
академія, ПК№02071228/000075-20 

від 06.06.2020, з педагогіки та 
методики та професійного навчання 

як викладач професійно-
теоретичної та загальнопрофесійної 

підготовки з теми «Викорстання 
тестових технологій для контролю 
знань та умінь учнів». 5 кредитів   

 
Посвідчення з охорони праці 
Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної 
адміністрації №158/06-10-19 від 

12.10.2019 



 

 

Виробниче 

навчання 

Балабан Ірина 

Павлівна 

Майстер 

виробничого 

навчання, 

20 років 

Старосалтівське 

професійно-технічне 

училище №57 

Харківської області, 

2002, Професія(ї) 

документа: кухара; 

 

Харківський 

національний 

економічний 

університет, 2008, 

Спеціальність: 

Маркетинг, 

Кваліфікація: 

спеціаліста з 

маркетингу 

12 розряд 

 

20 років Українська інженерно-педагогічна 

академія, ПК№02071228/006963-

21, від 19.11.2021, як майстер 

виробничого навчання. 

"Приготування пісочного тіста та 

вироби з нього". 5 кредитів. 

Виробниче 

навчання 

Балабан Сергій 

Геннадійович 

Майстер 

виробничого 

навчання, 

5 років 

Старосалтівський 

професійний 

аграрний ліцей, 2016, 

Професія(ї) 

документа: Кухар , 

Кондитер ; 

 

Харківський коледж 

Державного 

університету 

телекомунікацій, 

2019, Спеціальність: 

Телекомунікації та 

радіотехніка, 

Кваліфікація: Технік 

поштового зв'язку 

12 розряд 

 

5 років Українська інженерно-педагогічна 

академія. ПК№02071228/007332-

21, від 09.12.2021, як майстер 

виробничого навчання, 

"Технологія приготування 

кондитерських виробів та 

солодких страв", 5 кредитів 



 

 

Виробниче 

навчання 

Гринюк Ігор 

Іванович 

Майстер 

виробничого 

навчання, 

5 років 

Харківський 

професійний ліцей 

будівництва, 2015, 

Професія(ї) 

документа: Кухар , 

Кондитер ; 

 

Харківський 

торговельно-

економічний коледж 

Київського 

національного 

торговельно-

економічного 

університету, 2017, 

Спеціальність: 

виробництво 

харчової продукції 

12 розряд 

 

5 років Українська інженерно-педагогічна 

академія, ПК №02071228/006873-

21, від 20.10.2021, як майстер 

виробничого навчання, 

"Технологія приготування кремів 

масляних, вершкових, сметанних, 

білкових". 5 кредитів 



 

 

Виробниче 

навчання 

Даценко 

Дар`я 

Петрівна 

Майстер 

виробничого 

навчання, 

4 роки 

Державний 

навчальний заклад 

"Слобожанський 

регіональний центр 

професійної освіти", 

2018, Кухар , 

Кондитер 

 

Національний 

технічний 

університет 

"Харківський 

політехнічний 

інститут", 2014, 

спеціальність: 

Маркетинг, 

кваліфікація: 

бакалавра з 

маркетингу 

 

Національний 

технічний 

університет 

"Харківський 

політехнічний 

інститут", 2016, 

спеціальність: 

маркетинг, 

кваліфікація: магістр 

з маркетингу 

11 розряд 

 

4 роки Українська інженерно-педагогічна 

академія, ПК 02071228/006534-21 

від 15.06.2021, як майстер 

виробничого навчання, 

"Технологія приготування 

напівфабрикатів для оздоблення 

борошняних кондитерських 

виробів" 5 кредитів 



 

 

Виробниче 

навчання 

Конон 

Катерина 

Анатоліївна 

Майстер 

виробничого 

навчання, 

3 роки 

Державний 

навчальний заклад 

"Слобожанський 

регіональний центр 

професійної освіти", 

2020, Професія(ї) 

документа: Кухар ; 

 

Харківський 

державний технічний 

університет 

будівництва та 

архітектури, 2011, 

Спеціальність: 

Технологiя 

будiвельних 

конструкцiй, виробiв 

i матерiалiв, 

Кваліфікація: 

магістра з 

будівництва 

11 розряд 

 

3 роки Українська інженерно-педагогічна 

академія. ПК№02071228/006708-

20, від 30.10.2020, як майстер 

виробничого навчання "Кухар, 

Кондитер", "Технологія 

приготування дріжджового тіста 

безопарним способом та виробів з 

нього", 5 кредитів 



 

 

Виробниче 

навчання 

Смик Наталя 

Сергіївна 

Майстер 

виробничого 

навчання, 

10 років 

Старосалтівський 

професійний 

аграрний ліцей, 2011, 

Професія(ї) 

документа: кухаря; 

 

Академія внутрішніх 

військ Міністерства 

внутрішніх справ 

України, 2012, 

Спеціальність: 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування, 

Кваліфікація: 

Професіонал з 

менеджменту 

організацій і 

адміністрування 

12 розряд 

 

10 років Українська інженерно-педагогічна 

академія, 20.10.2021, 

ПК№02071228/006891-21 як 

майстер виробничого навчання, 

"Приготування хлібобулочних 

виробів в асортименті (булочка з 

повидлом, булочка-плюшка, 

булочка з маком). 5 кредитів 

Виробниче 

навчання 

Устимова 

Наталія 

Сергіївна 

Майстер 

виробничого 

навчання, 

18 років 

Старосалтівський 

професійний 

аграрний ліцей, 1996, 

Професія(ї) 

документа: кухар; 

 

Харківська державна 

академія культури, 

Рік закінчення: 2017, 

Спеціальність: 

книгознавство, 

бібліотекознавство і 

бібліографія, 

Кваліфікація: 

бакалавр з 

книгознавства, 

бібліотекознавства і 

бібліографії 

12 розряд 

 

18 років Українська інженерно-педагогічна 

академія ПК№02071228/006976-21 

від 19.11.2021, як майстер 

виробничого навчання, 

"Технологія приготування десертів 

(солодких страв)" 5 кредитів 



 

 

Виробниче 

навчання 

Хмелевська 

Вікторія 

Юріївна 

Майстер 

виробничого 

навчання, 

6 років 

Харківський 

професійний ліцей 

будівництва, 2011, 

Професія(ї) 

документа: кухаря-

кондитера; 

 

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Г.С. Сковороди, 

2015, Спеціальність: 

початкова освіта, 

Кваліфікація: 

бакалавр початкової 

освіти, вчитель 

початкової школи; 

 

Харківський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Г.С. Сковороди, 

2016, Спеціальність: 

початкова освіта, 

Кваліфікація: 

організатор 

початкової освіти, 

вчитель початкової 

школи 

12 розряд 6 років Українська інженерно-педагогічна 

академія. ПК№02071228/007341-

21, від 09.12.2021, як майстер 

виробничого навчання, 

"Технологія приготування 

кондитерського виробу "торт 

бісквітно-кремовий", 5 кредитів 

Особи, які працюють за сумісництвом 

- - - - - - - 

 

иректор Державного навчального закладу «Слобожанський регіональний центр професійної освіти»   ____________   Ірина ТОЛМАЧОВА 

(найменування посади керівника)        (підпис) (ім’я та прізвище) 


