
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)  

7212 Електрогазозварник 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 6 6 100 

у тому числі ті, що працюють за 

сумісництвом 

1 1 100 

2. Майстри (інструктори) 

виробничого навчання, усього 

4 4 100 

у тому числі ті, що працюють за 

сумісництвом  

- - - 

3. Інші, усього - - - 

у тому числі ті, що працюють за 

сумісництвом  

- - - 

 _______ 

Усього 10 10 100 

 у тому числі ті, що працюють за 

сумісництвом  

1 1 100 

2. Якісний склад кадрового забезпечення освітньої  діяльності за професією            

7212 Електрогазозварник 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 



 

 

Основи галузевої 

економіки та 

підприємництва  

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. Електротехніка 

з основами 

промислової 

електроніки 

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. 



 

 

1. Читання 

креслень  

2. 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 



 

 

Обладнання 

зварювальних 

робіт 

Лошаков 

Олександр 

Юрійович 

Викладач, 

9 років  

Українська 

інженерно-

педагогічна 

академія, 2013, 

спеціальність: 

Зварювання, 

кваліфікація: 

зварювання 

 

Українська 

інженерно-

педагогічна 

академія, 2014, 

спеціальність: 

Технології та 

устаткування 

зварювання, 

кваліфікація: 

інженера-механіка-

дослідника 

Спеціаліст другої 

категорії 

9 років Українська інженерно-педагогічна 

академія, ПК№02071228/002412-20, 

від 17.11.2020 як викладач 

професійно-технічної підготовки, 

"Джерела живлення зварювальної 

дуги" 5 кредитів.   

 

Посвідчення зварника №3173 від 

07.11.2021 видане ПАТ "Учбово-

курсовий комбінат" м. Харкова 



 

 

Виробниче 

навчання 

  

Надточій 

Віктор 

Григорович 

Майстер 

виробничого 

навчання, 

6 років 

Одноробівський 

професійний 

аграрний ліцей, 

2007, Професія(ї) 

документа: 

тракториста-

машиніста 

сільськогосподарсь

кого виробництва; 

слюсаря-

ремонтника; 

електрозварника 

ручного 

зварювання; 

електромонтера з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткуванн

я; водія 

автотранспортних 

засобів; 

 

Харківський 

індустріально-

педагогічний 

технікум, 2016, 

Спеціальність: 

професійна освіта, 

Кваліфікація: 

майстер 

виробничого 

навчання-технік-

механік 

12 розряд 6 років Українська інженерно-педагогічна 

академія. ПК№02071228/006883-21 

від 20.10.2021р., як майстер 

виробничого навчання, "Ручне 

дугове зварювання та наплавлення 

покритим електродом чавуну", 5 

кредитів   

 

Українська інженерно-педагогічна 

академія. ПК№02071228/004245-21 

від 21.05.2021р., як майстер 

виробничого навчання водіння, 

"Водіння по дорогах із високою 

інтенсивністю руху", 5 кредитів 

 

Атестат спеціаліста АА№036949 

від 16.12.2020р. виданий: 

"Регіональний сервісний центр 

МВС в Харківській області". 

Напрям підготовки водіїв: 

Навчання керуванню 

транспортними засобами. 



 

 

Виробниче 

навчання 

  

Постольний 

Ярослав 

Володимирович 

Майстер 

виробничого 

навчання, 

10 років 

Одноробівський 

професійний 

аграрний ліцей, 

2004, Професія(ї) 

документа: 

тракториста-

машиніста 

сільськогосподарсь

кого виробництва; 

слюсаря-

ремонтника; 

електрозварника 

ручного 

зварювання; 

електромонтера з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткуванн

я; водія 

автотранспортних 

засобів; 

 

Харківський 

національний 

технічний 

університет 

сільського 

господарства імені 

Петра Василенка, 

2012, 

Спеціальність: 

Механізація 

сільського 

господарства, 

Кваліфікація: 

інженера-механіка 

14 розряд 10 років Українська інженерно-педагогічна 

академія, ПК№02071228/006969-21 

від 19.11.2021, як майстер 

виробничого навчання з теми 

"Технологія ручного дугового 

зварювання покритими 

електродами", 5 кредитів   

 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

СПК-35946459-0001806-20 від 

02.06.2020 р., як викладач 

професійно-теоретичної 

підготовки з теми «Порядок руху, 

зупинки та стоянки транспортних 

засобів» 5 кредитів.   

 

Українська інженерно-педагогічна 

академія, ПК№02071228/005410-19 

від 07.11.2019 за програмою 

майстрів виробничого навчання 

водіння з теми «Виїзд на естакаду 

заднім і переднім ходом. 

Маневрування в умовах 

обмеженого проїзду», 5 кредитів.  

 

Атестат спеціаліста АА№036944 

від 16.12.2020р. виданий: 

"Регіональний сервісний центр 

МВС в Харківській області". 

Напрям підготовки водіїв: 

Навчання керуванню 

транспортними засобами. 



 

 

Виробниче 

навчання 

  

Сивуха  

Валерій 

Вікторович 

Майстер 

виробничого 

навчання,  

2 роки  

Державний 

навчальний заклад 

"Слобожанський 

регіональний центр 

професійної 

освіти", 2020, 

Професія(ї) 

документа: 

Тракторист-

машиніст 

сільськогосподарсь

кого виробництва , 

Водій 

автотранспортних 

засобів ;  

 

Харківська 

державна 

зооветеринарна 

академія, 2011, 

Спеціальність: 

Ветеринарна 

медицина, 

Кваліфікація: лікаря 

ветеринарної 

медицини 

11 розряд 2 роки Українська інженерно-педагогічна 

академія. 26.06.2021. ПК 

02071228/006339-21, як майстер 

виробничого навчання, 

"Формування професійної 

компетентності майбутніх 

електрогазозварників" 5 кредитів. 

   

Українська інженерно-педагогічна 

академія, ПК№02071228/007010-21 

від 19.11.2021 за програмою 

майстрів виробничого навчання 

водіння з теми «Проїзд зупинок 

маршрутних транспортних засобів, 

пішохідних переходів. Зупинка біля 

тротуару і початок руху.», 5 

кредитів.   

 

Свідоцтво про підвищення 

робітничої кваліфікації. НС№62-

21К/4 видане: ТОВ"Центр охорони 

праці "Новатор сервіс" професія: 

7212 Елекрозварник ручного 

зварювання" 3 розряд від 30.12.2021   

 

Атестат спеціаліста АА№036945 від 

16.12.2020р. виданий: 

"Регіональний сервісний центр 

МВС в Харківській області". 

Напрям підготовки водіїв: Навчання 

керуванню транспортними 

засобами. 



 

 

Виробниче 

навчання 

 

Чопов  

Сергій 

Костянтинович 

Майстер 

виробничого 

навчання, 

25 років  

Професійно-

технічне училище 

№35 м.Харкова, 

1984, 

Електрогазозварник  

 

Українська 

інженерно-

економічна 

академія, 1997, 

спеціальність: 

автоматизовані 

системи управління 

промисловими 

установками, 

кваліфікація: 

інженер-педагог 

13 розряд 25 років Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти, 

СПК-35946459-000911-18 від 

02.06.2018 р., за програмою 

майстрів виробничого навчання 

ЗП(ПТ)О з теми «Сучасні методи 

навчання технологій зварювання»; 

5 кредитів 

 

Українська інженерно-педагогічна 

академія, ПК№02071228/006328-21 

від 24.05.2021, з педагогіки та 

методики та професійного 

навчання як майстер виробничого 

навчання "Впровадження дуальної 

форми навчання у підготовці 

кваліфікованих працівників 

зварювального профілю". 5 

кредитів. 

Особи, які працюють за сумісництвом 

1. Основи 

матеріалознавства 

2. Технологія 

зварювальних 

робіт 

Завалій  

Олена 

Володимирівна 

Регіональний 

центр професійної 

освіти 

електротехнічних, 

машинобудівних 

та сервісних 

технологій 

Харківської 

області,  

Викладач,  

20 років 

Донецький 

індустріально - 

педагогічний 

технікум, 1987, 

спеціальність: 

Технологія 

зварювального 

виробництва, 

кваліфікація: технік 

- технолог 

зварювального 

виробництва, 

майстер 

виробничого 

навчання 

Спеціаліст першої 

категорії 

20 років Українська інженерно-педагогічна 

академія ПК№02071228/002462-20 

як викладач професійно-технічної 

підготовки, "Технологічний процес 

ручного дугового зварювання 

закладної конструкції" від 

18.11.2020, 5 кредитів 

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

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


