2. Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес у сфері професійної (професійно-технічної)
освіти за професією: 8322 Водій автотранспортних засобів категорії «С» на другому (базовому) рівні професійної
(професійно-технічної) освіти
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I. Загальнопрофесійна підготовка
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Вдовиченко
Викладач
Черкаський
Спеціаліст
12р.
Катерина
національний
першої категорії
Сергіївна
університет, 2007,
викладач історії

Відомості про
підвищення кваліфікації
викладача
(найменування закладу,
вид документа, тема,
дата видачі)

КНЗ «Черкаський
обласний інститут
післядипломної освіти
педагогічних працівників
ЧОР» , свідоцтво ПК
№02139133/002631 від
04.03.2017, вчителі
правознавства,
трудового
законодавства. Тема:
методи та методологія
науково-правових
досліджень

Охорона праці та
навколишнього
чередовища

Будова й експлуатація
вантажного автомобіля
Професійна етика і
культура водіння

Правила дорожнього
руху
Основи безпеки руху та
перша медична
допомога

II. Професійно-теоретична підготовка
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Тертичний
Викладач
Уманський
Спеціаліст
24р.
Анатолій
сільськогосподарський
першої категорії
Миколайович
інститут, 1985,
агрономія, вчений
агроном. Посвідчення
№4-27 викладача
охорони праці від
05.10.2018
Бондаренко
Викладач
Київський автодорожній Спеціаліст
24 років
Юрій Іванович
інститут, 1994,
першої категорії
автомобілі і
автомобільне
господарство, інженермеханік,
Городищенський СТК
ТСО України,
посвідчення водія
категорія А, В, С
№077086, від 02.10.1999
Музика
Викладач
Мелітопольський
Володимир
інститут механізації
Іванович
сільського господарства,
1985р., механізація
сільського господарства,
інженер-механік.
Посвідчення водія ВХХ
№ 608204 категорії А1,
А, В1, В, С1, С

Черкаська обласна
державна адміністрація
Управління освіти і
науки від 05.10.2018,
викладач охорони праці

ДНЗ «Черкаське вище
професійне училище
будівельних
технологій», 23.04.2021,
Тема: «Сучасні форми
організації навчальної
діяльності здобувачів
освіти при проведенні
занять з професійнотеоретичної підготовки»
Комунальний навчальний
заклад «Черкаський
обласний інститут
післядипломної освіти
педагогічних працівників
черкаської обласної
ради». Свідоцтво ПП
№02139133/000219-17 від
07.12.2017. Тема:
Відповідальність за
порушення правил
дорожнього руху

Водіння автомобіля
категорії «С»

III. Професійно-практична підготовка
Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)
Звенигородське СПТУ №24, 11 тарифний
Гриценко
Майстер
30 років
Олексій
виробничого 1981, професійно-технічна,
розряд
Олександрович
навчання по «Механізатортваринницьких
ферм з кваліфікацією
водінню
електромонтера»,

тракторист ІІІ кл., електромонтер
2

Водіння автомобіля
категорії «С»

Золотоверхий
Андрій
Петрович

Тальянківський аграрний
Майстер
12 тарифний
технікум,
2018,
базова
вища,
виробничого
розряд
навчання по Механізація сільського
господарства, технік-мехінік
водінню
Особи, які працюють за сумісництвом

16 років

2016, АА003010
Керування транспортними
засобами

