
ВІДОМОСТІ  

про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності  

на І та ІІ рівні професійної (професійно-технічної) освіти 

у Вищому професійному училищі №41 м.Тульчина 

 

1. Загальна інформація про забезпечення викладачами та іншими працівниками для 

провадження освітньої діяльності за професією 7233 «Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування» за видом підготовки первинна-

професійна підготовка на ІІ рівні професійної (професійно-технічної) освіти. 

Викладачі  закладу освіти 

Необхідна 

кількість, 

осіб 

Фактична 

кількість, 

осіб 

Відсоток 

потреби 

1. Викладачі, усього 9 9 100% 

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

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:  13 13 100% 

     у тому числі ті, що працюють за сумісництвом - - - 
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2. Якісний склад кадрового забезпечення освітньої  діяльності за професією 7233 «Слюсар з ремонту 

сільськогосподарських машин та устаткування» за видом підготовки первинна-професійна підготовка на ІІ рівні 

професійної (професійно-технічної) освіти 

Найменування 

навчального 

предмета 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача, 

майстра 

(інструктора) 

Найменуванн

я посади (для 

осіб, що 

працюють за 

сумісництво

м, - місце 

основної 

роботи, 

найменуванн

я посади), 

стаж роботи 

Повне найменування 

закладу, який закінчив 

викладач (рік закінчення, 

спеціальність, 

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) 

Педагогічний 

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) 

1. Загальнопрофесійна підготовка 

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

Основи 

трудового 

законодавства 

Кривцун 

Андрій 

Леонідович 

Викладач, 

 21 

Одеський національний 

університет  

ім. Мечникова 2001р. 

спеціальність: Історія, 

кваліфікація: історик, 

викладач історії 

Спеціаліст 

першої кваліфікаційної 

категорії 

2021р. 

19 

Навчально-методичний центр 

ПТО у Вінницькій області, 

свідоцтво СПК № 0001932  

Тема : «Використання 

інформаційно-комунікаційних 

технологій на  уроках історії 

та права»  27.03.2020р.,  

150 год./5 кредитів ЄКТС 

Основи галузевої 

економіки та 

підприємництва 

Деркач 

Світлана 

Валентинівна 

Викладач, 

23  

Вінницький державний 

сільськогосподарський 

інститут, 1999р., 

спеціальність:  

аграрний менеджмент, 

кваліфікація: економіст-

організатор с/г 

виробництва 

Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії 

2017 

23 

Навчально-методичний центр 

ПТО у Вінницькій області, 

свідоцтво СПК  №0001814, 

«Форми організації 

професійно-теоретичної 

підготовки з економічних 

дисциплін», 27.03.2020р., 

150 год./5 кредитів ЄКТС 



Інформаційні 

технології 

Бабак Віталій 

Анатолійович 

Викладач, 

24  

Вінницький національний 

технічний університет, 

2006 р. 

Спеціальність: 

комп’ютерні  

системи та мережі,  

кваліфікація: інженер-

системотехнік 

Спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії 

2017 

19 

Навчально-методичний центр 

ПТО у Вінницькій області, 

свідоцтво  СПК №0001811, 

«Використання технологій 

Веб 2.0 як засобу формування 

інформаційної компетентності 

учнів на уроках комп’ютерних 

дисциплін»  27.03.2020р., 

150 год./5 кредитів ЄКТС 

Основи 

енергозбереженн

я 

Траченко Олег 

Сергійович 

Викладач, 

3 

Вінницький 

національний технічний 

університет, 2020р., 

Кваліфікація: ступінь 

вищої освіти бакалавр 

напрям підготовки 

«Електротехніка та 

електротехнології» 

Спеціаліст 3 

Навчально-методичний центр 

ПТО у Вінницькій області, 

свідоцтво СПК  № 0001872,  

Тема: ««Методи перевірки та 

оцінювання навчально-

виробничої діяльності 

учнів», 27.03.2020р., 

150 год./5 кредитів ЄКТС 

Особи, які працюють за сумісництвом - 0 

2. Професійно-теоретична підготовка 

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

Основи 

електротехніки 

Траченко Олег 

Сергійович 

Викладач, 

3 

Вінницький 

національний технічний 

університет, 2020р., 

Кваліфікація: ступінь 

вищої освіти бакалавр 

напрям підготовки 

«Електротехніка та 

електротехнології» 

Спеціаліст 3 

Навчально-методичний центр 

ПТО у Вінницькій області, 

свідоцтво СПК  № 0001872,  

Тема: ««Методи перевірки та 

оцінювання навчально-

виробничої діяльності 

учнів», 27.03.2020р., 

150 год./5 кредитів ЄКТС 

Основи 

матеріалознавств

а 

Слюсарна справа 

Лемчук  

Олексій 

Володимирови

ч 

 

Викладач, 

43 

Київська 

сільськогосподарська  

академія 1986р. 

спеціальність: сільське 

господарство,  

кваліфікація: 

інженер-викладач 

сільськогосподарських  

дисциплін 

Спеціаліст вищої 

категорії 

Викладач – методист 

43 

Навчально-методичний 

центр ПТО у Вінницькій 

області, 

свідоцтво СПК  № 0001817, 

«Методика проведення 

уроків з використанням 

елементів STEM-

технологій», 27.03.2020р., 

150 год./5 кредитів ЄКТС 



Трактори 
Блажко Петро 

Миколайович 

Викладач, 

27 

Вінницький 

національний аграрний 

університет  2014р. 

Спеціальність: 

«Механізація сільського 

господарства» 

Кваліфікація: інженер-

дослідник із механізації 

сільського господарства 

Спеціаліст першої 

кваліфікаційної  

категорії 

20 

Навчально-методичний 

центр ПТО у Вінницькій 

області, 

свідоцтво  СПК № 0001404, 

«Методика викладання 

спецдисциплін у ЗП(ПТ)О», 

22.02.2019р., 

150 год./5 кредитів ЄКТС 

Сільськогосподар

ські машини 

Полішевський 

Олег 

Михайлович 

 

Викладач, 

7 

Вінницький 

національний аграрний 

університет  2014р. 

спеціальність: 

«Механізація сільського 

господарства» 

кваліфікація: інженер-

механік 

Спеціаліст другої 

кваліфікаційної 

категорії 

6 

Навчально-методичний 

центр ПТО у Вінницькій 

області, 

свідоцтво  СПК № 0001329, 

«Методика викладання в 

ПТНЗ», 23.11.2018р., 

150 год./5 кредитів ЄКТС 

Комплексна 

система 

технічного 

обслуговування і 

ремонту с/г 

техніки 

Бачинський 

Євгеній 

Юрійович 

Викладач, 

1 

Вінницький 

національний аграрний 

університет 2019р. 

спеціальність: 

агроінженерія, 

кваліфікація: ступінь 

вищої освіти магістр 

Кваліфікаційна 

категорія «Спеціаліст» 
1 

Навчально-методичний 

центр ПТО у Вінницькій 

області, 

свідоцтво СПК № 0001852  

Тема: «Педагогічне 

спілкування та його функції 

в освітньому процесі»  

27.03.2020р., 

150 год./5 кредитів ЄКТС 

Полішевський 

Олег 

Михайлович 

 

Викладач, 

7 

Вінницький 

національний аграрний 

університет  2014р. 

спеціальність: 

«Механізація сільського 

господарства» 

кваліфікація: інженер-

механік 

Спеціаліст другої 

кваліфікаційної 

категорії 

6 

Навчально-методичний 

центр ПТО у Вінницькій 

області, 

свідоцтво  СПК № 0001329, 

«Методика викладання в 

ПТНЗ», 23.11.2018р., 

150 год./5 кредитів ЄКТС 



Технічне 

креслення 

Охорона праці 

Бойко  

Юрій 

Олександрович 

Викладач, 

40 

Українська Ордена 

Трудового Червоного 

Прапора 

сільськогосподарська 

академія,  1990 р, 

спеціальність: 

механізація сільського 

господарства, 

кваліфікація: інженер-

механік сільського  

господарства 

Спеціаліст першої 

кваліфікаційної 

категорії 

32 

Навчально-методичний 

центр ПТО у Вінницькій 

області, 

свідоцтво СПК № 0001856  

Тема: «Використання 

активних методів 

професійно-практичної 

підготовки та методика їх 

впровадження у 

виробничому навчанні»  

27.03.2020р., 

150 год./5 кредитів ЄКТС 

Особи, які працюють за сумісництвом - 0 

3. Професійно-практична підготовка 

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

Виробниче 

навчання та 

виробнича 

практика 

 

Білий 

Володимир 

Петрович 

Майстер 

виробничого 

навчання, 

15 

Одеський державний 

аграрний університет, 

2010р. 

спеціальність: 

«Механізація сільського 

господарства» 

кваліфікація: інженер-

механік 

Вище професійне 

училище № 41 м. 

Тульчина, 2004р., 

спеціальність: 

механізація сільського 

господарства 

кваліфікація: технік-

механік 

2003р.- слюсар-

ремонтник, 

 4 розряд 

14 тарифний розряд 

педагогічне звання  

«майстер виробничого 

навчання І категорії» 

15 

Навчально-методичний 

центр ПТО у Вінницькій 

області, 

свідоцтво СПК  № 0001853, 

«Планування спільної роботи 

майстра виробничого 

навчання та класного 

керівника», 27.03.2020р., 

150 год./5 кредитів ЄКТС 

Виробниче 

навчання та 

виробнича 

Магировський  

Віталій 

Петрович 

Майстер 

виробничого 

навчання, 

Вище професійне 

училище № 41 м. 

Тульчина, 2013р., 

14 тарифний розряд 19 

Навчально-методичний 

центр ПТО у Вінницькій 

області, 



практика 42 спеціальність: 

експлуатація та ремонт 

машин і обладнання 

агропромислового 

виробництва 

кваліфікація: технік-

механік 

Середнє професійно-

технічне училище № 11 

м. Тульчина - 1981р. 

тракторист-машиніст 

широкого профілю з 

умінням виконувати 

роботи слюсаря-

ремонтника і водія 

автомобіля,  4 розряд 

свідоцтво СПК № 0001864  

Тема: «Методика проведення 

уроків виробничого навчання 

різних  за типами і 

структурою»  27.03.2020р., 

150 год./5 кредитів ЄКТС 

Виробниче 

навчання та 

виробнича 

практика 

Пантелімон 

Сергій 

Михайлович 

Майстер 

виробничого 

навчання, 

18 

Уманський національний 

університет садівництва, 

2017р., спеціальність: 

агрономія, кваліфікація: 

агроном-дослідник, 

магістр 

 Вище професійне 

училище № 41 м. 

Тульчина, 2002р., 

спеціальність: 

механізація сільського 

господарства, 

кваліфікація: технік-

механік 

- 2001р.- слюсар-

ремонтник 

 4 розряд 

13 тарифний розряд 17 

Навчально-методичний 

центр ПТО у Вінницькій 

області, свідоцтво СПК  

№0001867, 

Тема: «Міжпредметні зв’язки 

на уроках виробничого 

навчання », 27.03.2020р., 

150 год./5 кредитів ЄКТС 

Виробниче 

навчання та 

виробнича 

практика 

Євсєєв  

Петро 

Олександрович 

Майстер 

виробничого 

навчання, 

40 

Ладижинський технікум 

механізації с/г, 1982 р., 

спеціальність: 

механізація сільського 

господарства, 

14 тарифний розряд 

педагогічне звання  

«майстер виробничого 

навчання ІІ категорії» 

35 

Навчально-методичний 

центр ПТО у Вінницькій 

області,свідоцтво СПК  № 

0001859, «Роль майстра 

виробничого навчання у 



кваліфікація: технік 

механік, 

слюсар-ремонтник, 

 4 розряд  

формуванні учнівського 

колективу», 27.03.2020р., 

150 год./5 кредитів ЄКТС 

Особи, які працюють за сумісництвом - 0 

 

Директор ВПУ №41 м.Тульчина          Т.П. Друм 
 


