
КАДРОВИЙ СКЛАД 

ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ “НОВОУШИЦЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ  ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ”ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” 

ВІДОМОСТІ 

про кількісні та якісні показники кадрового  забезпечення освітньої діяльності на рівні професійно-технічної освіти   

за професією   8331»Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії » на другому 

 

 

 

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) 

 

 

 

Педагогічний 

       стаж 

  викладача, 

повних років 

 

 

 

Відомості 

про 

підвищення 

кваліфікації 

викладача 

(найменування 

закладу,вид 

документа, 

тема,дата 

видачі) 

                                                                                    

І.Загально професійна підготовка 

 

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

 

Інформаційні            

технології 

 

 

 

 

Бойко 

Віктор 

Іванович 

 

 

 

      Викладач 

    

   

 

1.Вінницький 

політехнічний інститут 

1984р.; 

Електрифікація 

промислових 

підприємств; 

  

 

        Вища 

        категорія 

           

 

 

 

        35 р. 

 

 

 

1. Подільський ДАТУ. 

Навчально-науковий 

центр перепідготовки і 

підвищення 

кваліфікації. Свідоцтво 

СС 22769675/000501-20  



 

 

 

 

 

 

інженер-електрик. 

2.Московський ордена 

Леніна і ордена 

Трудового Червоного 

Прапора 

сільськогосподарську 

академію 

ім..К.А.Тімірязєва 

1992р.; 

Професійне навчання, 

комп`ютеризація 

сільськогосподарського 

виробництва; 

 інженер-педагог 

 

 

 

 

 

від 11.03.20, 

реєстр.номер 501. 

Пройшов підвищення 

кваліфікації  з 

дисципліни 

«Комп’ютеризація та 

комп’ютерні 

технології».(30 год.)   

 

2.ТОВ «Сварог- 

Дністер»  с.Куча 

Стажування на 

виробництві  28.01.-

26.02.2019 р.  

Угода №003 від 

28.01.19.  

Наказ №4 від 28.01.2019 

р. 

 

3.Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна академія, 

фахове стажування на 

кафедрі природ-ничо-

математичних 

дисциплін з 05.02. по 

18.03.2020 р., 

посвідчення №32/20 

від 20.03.2020 р.  Тема 

роботи «З досвіду 

викладання дисциплін 

«Інформа-тика», 

«Компютеризація та 

компютерні 

технології» (180год.) 

4.Участь у 

міжвузівській науково-

практичній конференції 



«Інноваційні підходи до 

організації освітнього 

процесу у закладах 

вищої освіти»,  

27-28.02.2020 р., (12 

год) 

5.Міжнародне 

підвищення 

кваліфікації(вебінар)»

Дистанційні засоби 

навчання на платформі 

Zoom та Moodle» 

Люблін,Польша) 15-

22,02,2021,45 год 

  

ІІ.Професійно-теоретична підготовка 

 

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

 

Правила 

дорожнього 

руху. 

Основи 

безпеки руху 

 

 

 

 

 Хрустінський   

Віталій 

Борисович 

 

 

 

 

 

Викладач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подільський 

державний 

аграрно-технічний 

університет, 

спеціальність  

«Процеси,машини та 

обладнання 

агропромислового 

виробництва», 

кваліфікація, інженер- 

механік, 2011 рік. 

 

2.Подільський 

державний 

аграрно-технічний 

університет, 

спеціальність  

«Механізація сільського 

господарства», магістр, 

Категорія 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

      8 р. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Посвідчення №52/19 

Стажування на базі 

менеджменту освіти 

Хмельницької 

гуманітарно-

педагогічної 

академії 

05.11-27.12.2019р. 

2. Міжнародне 

підвищення 

кваліфікації(вебінар)»

Дистанційні засоби 

навчання на платформі 

Zoom та Moodle» 

Люблін,Польша) 15-

22,02,2021,45 год 

3. Учасник семінару- 

тренінгу для 

викладачів 



інженер- 

механік, 2013 рік. 

3.Подільський 

державний аграрно- 

технічний університет, 

спец. 

Професійна освіта, 

магіст.,2018р.  
 

4.Регіональний 

сервісний центр МВС, 

Напрям підготовки 

водіїв: правила 

дорожнього руху,основи 

безпеки руху та 

експлуатації ТЗ, 

2021 

закладів вищої освіти 

I-II 

рівнів акредитації 

21.03.2018р. 

НМЦ 

38282994/№1011-18 

4.Дидактичні 

можливості 

хмарних сервісів у 

освітньому процесі 

22.11.2019р. 

НМЦ 

38282994/№2063-19 

5підвищення 

кваліфікації у формі 

фахового стажування 

на базі кафедри 

менеджменту освіти 

Хмельницької 

гуманітарно-

педагогічної академії 

з05 листопада 2019р 

.до 27 грудня 2019 

року.посвідчення 

№52/19(180 год) 

5. НМЦ,підвищення 

кваліфікації 

заступників директорів 

з навчально-

виробничої 

роботи,практичного 

навчання або 

осіб,відповідальних за 

проведення 

практики,,закладів 

фахової перед вищої 

освіти»Впровадження 

інноваційних 



технологій в освітній 

процес»сертифікат СС 

38282994/0442-22,26-

27 січня 2022 

року(16год) 

 

 

Охорона  

праці 

 

Кобилецький 

Олександр 

Миколайович 

     

      

Викладач 

 

1. Української ордена 

трудового Червоного 

Прапора  

сільськогосподарська  

академія, 1992 

рік,,спеціальність  

Автоматика 

сільськогосподарського 

виробництва, 

інженер-елетромеханік;  

2.Український 

державний аграрний 

університет 

1993р.,спеціальність  

Електрифікація 

сільського господарства, 

Кваліфікація інженер-

педагог 

 

      

        Вища 

        категорія 

 

 

 

 

29 р. 

1. Подільський ДАТУ. 

Навчально-науковий 

центр перепідготовки і 

підвищення 

кваліфікації. Свідоцтво 

СС 22769675/000504-20  

від 11.03.20, 

реєстр.номер 504. 

Пройшов підвищення 

кваліфікації з 

дисципліни«Електрооб

ладнанння та засоби 

автоматизації 

сільського-сподарської 

техніки», «Загальна 

електротехніка». (30 

год.)   

2. Білоцерківський 

НАУ, свідоцтво 

СПК 00493712/000073 

 від 08.02.2019 р., 

«Методологія 

викладання дисциплін  

« Основи теплотехніки і 

гідравліки», 

«Охорона праці» для 

здобувачів вищої освіти 

навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації»; 

3. Хмельницька 

гуманітарно-



педагогічна академія, 

фахове стажування на 

кафедрі педагогіки з 

05.02. по18.03.2020 р., 

посвідчення №35/20 від 

20.03.20. Тема роботи 

«Особливості 

викладання 

загальнотехнічних 

дисциплін в коледжі» 

(180год)  

4.Участь у 

міжвузівській науково-

практичній конференції 

«Інноваційні підходи до 

організації освітнього 

процесу у закладах 

вищої освіти», 27-

28.02.2020 р., (12 год). 

5. Міжнародне 

підвищення 

кваліфікації(вебінар)»Д

истанційні засоби 

навчання на платформі 

Zoom та Moodle» 

Люблін,Польша) 15-

22,02,2021,45 год 

 

Виконання 

сільськогосподар-

ських та інших 

механізованих 

робіт на колісних і 

гусеничних 

тракторах з 

потужністю 

двигуна понад 

 

 

 

Мельниченко 

Олександр  

Іванович 

 

 

 

Викладач 

 

 

 

Кам’янець-Подільський 

сільськогосподарський 

інститут, 1989 рік,  

спеціальність 

Механізація сільського 

господарства,кваліфікац

ія  інженер-механік; 

4.Регіональний 

 

Старший викладач 

І категорія 

 

 

 

     24 р. 

1.Подільський ДАТУ. 

Навчально-науковий 

центр перепідготовки і 

підвищення 

кваліфікації. Свідоцтво 

СС 22769675/000508-20  

від 11.03.20, 

реєстр.номер 508. 

Пройшов підвищення 



73,5кВт(понад 

100к.с.),сільсько-

господарських 

машин,що 

агрегатуються з 

тракторами цієї 

потужності згідно 

з вимогами 

агротехніки та 

агротехнології 

(Тр А2-1) 

сервісний центр МВС, 

Напрям підготовки 

водіїв: правила 

дорожнього руху,основи 

безпеки руху та 

експлуатації ТЗ, 

2021 

 

кваліфікації  з 

дисципліни «Трактори і 

автомобілі».(30 год.)   

 

2.Стажування в ТОВ 

«Сварог-Дністер»  

28.01.-08.02.2019 р. 

Угода №003 від 

28.01.19. Наказ №4 від 

28.01.19. Реєстраційний 

номер довідки 11/02 

2019/1 від 11.02.2019 р. 

Реєстраційний номер 

довідки 11/02 2019/5 

від 11.02.2019 р.(70 

год) 

3. Науково-

методичний центр 

вищої та фахової перед 

вищої освіти, 

свідоцтво 

38282994/№2061-19  

від 22.11.2019 р. 

Онлайнкурс 

проектування 

електронних освітніх 

ресурсів (22 год) 

Педагогічний тренінг 

«Дидактичні 

можливості хмарних 

сервісів у освітньому 

процесі»             (8 

год). 



 

Технічне 

обслуговування та 

ремонт 

тракторів,сільсько

-господарських та 

інших машин 

відповідно до 

кваліфікації 

А2(Тр А2-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дюг 

Олександр 

Євгенович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 Викладач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кам’янець-Подільський 

сільськогосподарський 

інститут, спеціальність  

Механізація сільського  

господарства, 1986 рік. 

кваліфікація 

 інженер-механік,  

 

 

 

 

 

 

Вища 

категорія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подільський ДАТУ. 

Навчально-науковий 

центр перепідготовки і 

підвищення 

кваліфікації. Свідоцтво 

СС 22769675/000505-20  

від 11.03.20, 

реєстр.номер 505. 

Пройшов підвищення 

кваліфікації у формі 

стажування з 

дисципліни «Ремонт 

машин і 

обладнання».(30 год.) 
2.Посвідчення №34/20 

Фахове стажування на 

базі 

кафедри педагогіки 

дисциплін  Тема 

роботи»Методи 

оформлення дипломних 

проектів» 

Хмельницької 

гуманітарно-

педагогічної 

академії 05.02.-

18.03.2020р,(180 год) 

3. Участь у 

міжвузівській  науково-

практичній конференції 

Сертифікат №219 

«Інноваційні підходи 

до організації 

 освітнього 

процесу у закладах 

вищої освіти» 

27-28.02.2020 р, (12год) 



 

ІІІ.Професійно-практична підготовка 

 

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

Виробниче 

навчання. 

Виконання 

сільськогосподар-

ських та інших 

механізованих 

робіт на колісних і 

гусеничних 

тракторах з 

потужністю 

двигуна понад 

73,5кВт(понад 

100к.с.),сільського

сподарських 

машин,що 

агрегатуються з 

тракторами цієї 

потужності згідно 

з вимогами 

агротехніки та 

агротехнології 

(Тр А2-1) 

 

 

Якубовський 

Юрій 

Іванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

майстер 

виробничого 

навчання 

Новоушишький 

технікум механізації 

сільського господарства 

1987р.,спеціальність  

Механізація сільського 

господарства, 

кваліфікація  

технік-механік 

Майстер 

виробничого 

навчання 

ХIII тарифний 

розряд, 

тракторист-

машиніст с/г 

виробництва кат. 

А1,А2,В1,В2 

 

 

 

30 р. 

 

 

 

 

 

 

1. Подільський ДАТУ , 
02.03.-06.03.20р. 

СС 22769675/000546-20 

Підвищення за 

напрямом:«Слюсарна,

токарна,ковальська та 

зварювальна 

справа»(30год) 

 

2.Стажування в ТОВ 

«Промінь Поділля», 

с.Песець 

Слюсар з рем. с/г 

машин та 

устаткування ІV 

розряду  

16-27.10.2017 р. 

Довідка 30/10-

2017/2(70 год) 

 

 

 

Кримчак 

Володимир  

Васильович 

 

 

 

майстер 

виробничого 

навчання 

Подільський 

державний 

агротехнічний 

університет 

    2007р.,спеціальність  

Механізація сільського 

господарства,магістра,к

валіфікація  

інженера-механіка 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Х111 тарифний 

розряд, 

тракторист-

машиніст с/г 

виробництва кат. 

А1,А2,В1,В2 

 

 

 

 

 

16 р. 

1.Хмельницька 

гуманітарно-

педагогічна 

академія,фахове 

стажування на кафедрі 

педагогіки з 05.02 по 

18.03.2020р., 

посвідчення №35/20 

від 20.03.20р. Тема 

роботи «Роль 

міждисциплінарних 

зв`язків при вивченні 

спеціальних дисциплін 

спеціальності 



«Агроінженерія»»(180

год.) 

2. Участь у 

міжвузівській науково-

практичній 

конференції 

«Іноваційні підходи до 

організації освітнього 

процесу у закладах 

вищої освіти», 27-

28.02.2020р.,(12год.) 

 

3. Міжнародне 

підвищення 

кваліфікації(вебінар)» 

Дистанційні засоби 

навчання на платформі 

Zoom та Moodle» 

Люблін,Польша) 15-

22,02,2021,45 год 

 

4.Стажування в ТОВ 

«Промінь Поділля», 

с.Песець 

Слюсар з рем. с/г 

машин та 

устаткування ІV 

розряду  

16-27.10.2017р. 

Довідка 30/10-2017/1 



Виробниче 

навчання. 

Індивідуальне 

навчання 

керуванню 

гусеничним та 

колісним 

тракторами з 

потужністю 

двигуна понад 

73,5кВт 

(понад100к.с)  

(кат-ія А2) 

 

 

 

 

Танасійчук  

Василь  

Адамович 

 

 

 

 

 

 

майстер 

виробничого 

навчання 

 

 

 

 

 

 

Новоушицький 

технікум 

механізації  і 

сільського     

господарства 

1979р.,спеціальність  

Механізація 

сільськогосподарського 

виробництва, 

кваліфікація 

технік-механік  

 

 

 

 

 

Майстер 

виробничого 

навчання 

ХІ11 тарифний 

розряд, 

тракторист-

машиніст с/г 

виробництва кат. 

А1,А2,В1,В2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 р. 

 

 

 

 

 

1. Подільський ДАТУ 

02.03.-06.03.20р., 

СС22769675/000568-20 

Підвищення за 

напрямом:«Робота на 

тракторах,комбайнах та 

сільськогосподарських 

машинах» (30год) 

2.Стажування в ТОВ 

 «Сварог Дністер»,  

 с. Куча 

Тракторист-машиніст 

с/г виробництва кат. 

А1 

16-27.10.2017р. 

Довідка 27/10-

2017/2(70 год) 

 

Виробниче 

навчання. 

Індивідуальне 

навчання 

керуванню 

гусеничним та 

колісним 

тракторами з 

потужністю 

двигуна понад 

73,5кВт 

(понад100к.с)  

(кат-ія А2) 

Лісовий 

Анатолій 

Петрович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Новоушицький 

технікум 

механізації  і 

сільського     

господарства 

2013 р., 

спеціальність  

Механізація 

сільськогосподарського 

виробництва, 

кваліфікація 

технік-механік  

 

Майстер 

виробничого 

навчання 

ХІ тарифний 

розряд, 

тракторист-

машиніст с/г 

виробництва кат. 

А1,А2,В1,В2 

 

        2р.  

1.Майстер 

практичного 

навчання з 

слюсарної,ковальськ

ої, токарної та 

зварювальної 

справи, 1р. 

Подільський ДАТУ, 

навчальний інститут 

підвищення 

кваліфікації та 

свідоцтво  

СС22769675/000121-



18 від 01.03.18р.(30 

год) 

 

2.Стажування в ТОВ 

«Сварог Дністер» 

с.Куча 

Тракторист-

машиніст с/г 

виробництва кат.А1 

16-27.10.2017 р. 

Довідка 27/10-

2017(70 год) 

 

3.Свідоцтво  709/9 

Про присвоєння 

робітничої 

кваліфікації за 

професією токар 

26.03-01.10.2019р. 

Навчально-курсовий 

комбінат 

м.Новодністровськ 

Особи,які працюють за сумісництвом 

- - - - - - - 

 

Директор фахового коледжу                                               Мирослава ІВАСИК 


