
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  8334     Водій  
навантажувача за  видом підготовки  ПТН,  ПрП,  ПК 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

3 3 100

2. Майстри (інструктори) виробничого 
навчання, усього

1 1 100

у тому числі ті, що працюють за 
сумісництвом 

1 1 100

3. Інші, усього - - -
у тому числі ті, що працюють за 
сумісництвом 

- - -

Усього 9 9 100
у тому числі ті, що працюють за 
сумісництвом 

4 4 100

Виконавчий директор Наталія КОВАЛЕНКО



2.  Якісний  склад  кадрового  забезпечення  освітньої  діяльності  за  професією  8334  Водій  навантажувача за  видом
підготовки ПТН, ПрП, ПК на рівні другому (базовому) 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)

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)

Особи, які працюють за основним місцем роботи 
1 Основи

галузевої
економіки і

підприємництва

Агафонова
Світлана

Єдуардівна

Викладач,
головний 
бухгалтер.
Стаж 7 років

Миколаївський 
національний аграрний 
університет, 2021 р., 
диплом,
«Облік і оподаткування», 
магістр з обліку і 
оподаткування

Магістр
Досвід роботи: з 2014 р. по 
2020 р. – провідний 
бухгалтер ТОВ «Морський
спеціалізований порт Ніка-
Тера»

- Планується на ІІ 
квартал 2022 року 
(Укладено договір з 
Білоцерківським 
інститутом неперервної 
освіти
за програмою 
викладачів професійно-
теоретичної підготовки 
ПТНЗ)

2 Основи
правових знань

Коваленко
Наталія

Миколаївна

Викладач,
Виконавчий 
директор.
Стаж 30 років

Донецький політехнічний 
інститут, 1990 р., диплом,
«Металознавство та 
термічна обробка металів»,
інженер-металовед.

Мелітопольський 

Спеціаліст
Досвід роботи: з 1991 р. по 
1996 р. – вчитель;
з 1996 р. по 2019 р. – 
юристконсульт;
з 2019 р. – виконавчий 
директор ТОВ «Миколаїв 

5 Білоцерківський 
інститут неперервної 
освіти
за програмою 
викладачів професійно-
теоретичної підготовки 
ПТНЗ, Свідоцтво СПК 



педагогічний інститут, 
1994 р., диплом,
«Хімія-біологія»,
вчитель біології і хімії.

Одеський національний 
університет імені 
І.І.Мечникова, 2006 р., 
диплом,
«Правознавство»,
юрист.

Техексперт» № 935946219/001746-18
Сучасні форми 
організації навчальної 
діяльності учнів при 
проведенні занять з 
професійно-теоретичної
підготовки,
22.04.2018
Тривалість навчання: 
90 годин і 3 кредити

ДП «Головний 
навчально-методичний 
центр Держпраці», 
посвідчення № 148-20-6
«Проведення 
експертного 
обстеження систем 
управління охороною 
праці, здійснення 
експертної оцінки стану
охорони праці та 
безпеки промислового 
виробництва», 
01.07.2020.
Тривалість навчання: 
120 годин і 4 кредити

3 Правила
дорожнього руху

Цурака
Валентин
Павлович

Викладач,
Експерт технічний
з промислової 
безпеки.
Стаж 22 роки

Український  державний
морський  технічний
університет  імені  Адмірала
Макарова, 2003 р., диплом,
«Двигуни  внутрішнього
згоряння»,
інженер-механік. 

Посвідчення  водія:  НІА
№ 153525 від 19.09.2001
Категорія В, С, D.

Спеціаліст
Досвід роботи: з 1993 р. по 
1999 р. – водій автомобіля 
III класу;
з 1999 р по 2020 р. – 
експерт технічний з 
промислової безпеки 
Миколаївської філії ДП 
«Чорноморський 
експертно-технічний центр

- Білоцерківський 
інститут неперервної 
професійної освіти, 
курси підвищення 
кваліфікації, свідоцтво 
№35946459/001886-20, 
«Сучасні форми 
організації навчальної 
діяльності учнів при 
проведенні занять з 



Держпраці»;
з 2020 р. – експерт 
технічний з промислової 
безпеки ТОВ «Миколаїв 
Техексперт»

професійно-теоретичної
підготовки», 30.04.2020.
Тривалість навчання: 
90 годин і 3 кредити

ДП «Головний 
навчально-методичний 
центр Держпраці», 
свідоцтво № 491-19-19, 
проведення технічного 
огляду та експертного 
обстеження 
технологічних 
транспортних засобів, 
11.12.2019.
Тривалість навчання: 
72 години і 2,4 кредити

4 Охорона праці Аносова
Наталія

Олегівна

Викладач,
Методист. 
Стаж 3 роки

Миколаївський 
національний аграрний 
університет, 2018 р., 
диплом,
«Публічне управління та 
адміністрування», магістр 
управитель з 
адміністративної діяльності.

Миколаївський 
національний аграрний 
університет, 2021 р., 
диплом,
Професійна освіта,
інженер-педагог, дослідник.

Миколаївський навчально-
курсовий комбінат, 2019 р.,
посвідчення № 525 
«Охорона праці»

Магістр
Досвід роботи: з 2018 р. – 
методист ТОВ «Миколаїв 
Техексперт»;
З 2018 р. – викладач ТОВ 
«Миколаїв Техексперт»

9 міс. ДП «Головний 
навчально-методичний 
центр Держпраці», 
посвідчення з охорони 
праці № 103-21-1, 
26.03.2021. Тема: 
«НПАОП підвищеної 
небезпеки».
Тривалість навчання: 
120 годин і 4 кредити.

5 Технічне Петренко Викладач, Миколаївський Ордена Спеціаліст - ДП «Головний 



креслення Олександр
Іванович

начальник 
комплексної 
лабораторії.
Стаж 15 років

Трудового Червоного 
Прапора кораблебудівний 
інститут ім. Адмірала 
Макарова, 1985 р., диплом,
«Суднові силові установки»,
інженер-механік.

Досвід роботи: з 2006 р. по 
2019 р. – експерт 
технічний з промислової 
безпеки ДП 
«Миколаївський 
експертно-технічний 
центр»;
з 2019 р. по 2021 р. – 
експерт технічний з 
промислової безпеки 
експерт ТОВ «Миколаїв 
Техексперт»;
з 2021 р. – начальник 
комплексної лабораторії 
ТОВ «Миколаїв 
Техексперт».

навчально-методичний 
центр Держпраці», 
посвідчення № ОП 25-
20-1 «Проведення 
технічного огляду та 
експертного 
обстеження 
електрообладнання та 
електроустановок», 
24.06.2020.
Тривалість навчання: 
72 годин і 2,4 кредити

6 Матеріалознавст
во

Цурака
Валентин
Павлович

Викладач,
Експерт технічний
з промислової 
безпеки.
Стаж 22 роки

Український державний 
морський технічний 
університет імені Адмірала 
Макарова, 2003 р., диплом,
«Двигуни  внутрішнього
згоряння»,
інженер-механік. 

Спеціаліст
Досвід роботи: з 1993 р. по 
1999 р. – водій автомобіля 
III класу;
з 1999 р по 2020 р. – 
експерт технічний з 
промислової безпеки 
Миколаївської філії ДП 
«Чорноморський 
експертно-технічний центр
Держпраці»;
з 2020 р. – експерт 
технічний з промислової 
безпеки ТОВ «Миколаїв 
Техексперт»

- Білоцерківський 
інститут неперервної 
професійної освіти, 
курси підвищення 
кваліфікації, свідоцтво 
№35946459/001886-20, 
«Сучасні форми 
організації навчальної 
діяльності учнів при 
проведенні занять з 
професійно-теоретичної
підготовки», 30.04.2020.
Тривалість навчання: 
90 годин і 3 кредити

ДП «Головний 
навчально-методичний 
центр Держпраці», 
свідоцтво № 491-19-19, 
проведення технічного 
огляду та експертного 



обстеження 
технологічних 
транспортних засобів, 
11.12.2019.
Тривалість навчання: 
72 години і 2,4 кредити

7 Гідравліка (для
ПК, 4 розряд)

Петренко
Олександр
Іванович

Викладач, 
начальник 
комплексної 
лабораторії. 
Стаж 15 років

Миколаївський Ордена 
Трудового Червоного 
Прапора кораблебудівний 
інститут ім. Адмірала 
Макарова, 1985 р., диплом,
«Суднові силові установки»,
інженер-механік.

Спеціаліст
Досвід роботи: з 2006 р. по 
2019 р. – експерт 
технічний з промислової 
безпеки ДП 
«Миколаївський 
експертно-технічний 
центр»;
з 2019 р. по 2021 р. – 
експерт технічний з 
промислової безпеки 
експерт ТОВ «Миколаїв 
Техексперт»;
з 2021 р. – начальник 
комплексної лабораторії 
ТОВ «Миколаїв 
Техексперт».

- ДП «Головний 
навчально-методичний 
центр Держпраці», 
посвідчення № ОП 25-
20-1 «Проведення 
технічного огляду та 
експертного 
обстеження 
електрообладнання та 
електроустановок», 
24.06.2020.
Тривалість навчання: 
72 годин і 2,4 кредити

Особи, які працюють за сумісництвом
1 Будова

навантажувачів

(Будова
електронавантаж
увачів (для ПК, 3

розряд))

Прийма
Олексій

Михайлович

Викладач.
Основна робота – 
інженер ГПТО 
УПН ДП НВКГ 
«Заря»-«Машпрое
кт».
Стаж 13 років

Національний університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова, 2008 р., 
диплом,
«Технологія 
машинобудування»,
інженер-механік.

Спеціаліст
Досвід роботи: з 2008 р. по 
2021 р. - інженер ГПТО 
УПН ДП НВКГ 
«Заря»-«Машпроект»;
З 2020 р. – викладач ТОВ 
«Миколаїв Техексперт»

1 ДП «Головний 
навчально-методичний 
центр Держпраці», 
посвідчення № 240-18-
1, проведення 
технічного огляду та 
експертного 
обстеження 
підіймальних споруд 
(вантажопідіймальних 
кранів, підйомників, 
ескалаторів, ліфтів), 
обстеження 



технологічних 
транспортних засобів, 
14.07.2021.
Тривалість навчання 
72 год. і 2,4 кредити.

ДЗ «Дніпропетровський
інститут професійного 
розвитку і освіти», 
свідоцтво № 325621 
27.10.2020,
«Основи педагогіки та 
психології 
професійного навчання 
робітників на 
виробництві».
Тривалість навчання: 
75 години і 2,5 кредити

2 Експлуатація
навантажувачів
та технологія

робіт

(Експлуатація
електронавантаж

увачів та
технологія робіт 

(для ПК, 3
розряд))

Прийма
Олексій

Михайлович

Викладач.
Основна робота – 
інженер ГПТО 
УПН ДП НВКГ 
«Заря»-«Машпрое
кт».
Стаж 13 років

Національний університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова, 2008 р., 
диплом,
«Технологія 
машинобудування»,
інженер-механік.

Спеціаліст
Досвід роботи: з 2008 р. по 
2021 р. інженер ГПТО 
УПН ДП НВКГ 
«Заря»-«Машпроект»;
З 2020 р. – викладач ТОВ 
«Миколаїв Техексперт»

1 ДП «Головний 
навчально-методичний 
центр Держпраці», 
посвідчення № 240-18-
1, проведення 
технічного огляду та 
експертного 
обстеження 
підіймальних споруд 
(вантажопідіймальних 
кранів, підйомників, 
ескалаторів, ліфтів), 
обстеження 
технологічних 
транспортних засобів, 
14.07.2021.
Тривалість навчання 
72 год. і 2,4 кредити.



ДЗ «Дніпропетровський
інститут професійного 
розвитку і освіти», 
свідоцтво № 325621 
27.10.2020,
«Основи педагогіки та 
психології 
професійного навчання 
робітників на 
виробництві».
Тривалість навчання: 
75 години і 2,5 кредити

3 Електротехніка Федорова
Олена

Василівна

Викладач.
Основна робота – 
експерт технічний 
з промислової 
безпеки 
Миколаївської 
філії ДП 
«Чорноморський 
експертно-
технічний центр 
Держпраці». 
Стаж 12 років

Одеський Ордену Трудового
червоного прапору 
політехнічний інститут, 
1989 р., диплом,
«Електричні машини»,
інженер-електромеханік.

Спеціаліст
Досвід роботи: з 2009 р. – 
експерт технічний з 
промислової безпеки 
Миколаївської філії ДП 
«Чорноморський 
експертно-технічний центр
Держпраці»

- Білоцерківський 
інститут неперервної 
освіти
за програмою 
викладачів професійно-
теоретичної підготовки 
ПТНЗ, Свідоцтво СПК 
№ №35946461/001886-
16 
«Сучасні форми 
організації навчальної 
діяльності учнів при 
проведенні занять з 
професійно-теоретичної
підготовки» 
 22.04.2016
Тривалість навчання 
75 год. і 2,5 кредити.

ДП «Головний 
навчально-методичний 
центр Держпраці», 
посвідчення з охорони 
праці № 202-20-7, 
01.06.2020.



Тривалість навчання: 72
годин і 2,4 кредити

4 Інформаційні
технології

Кирилов
Геннадій

Євгенович

Викладач.
Основна робота – 
ФОП  Кирилов 
Г.Є.
Стаж 4 роки

Національний університет 
кораблебудування імені 
адмірала Макарова, 2006 р., 
диплом, 
«Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології», 
інженер-комп’ютерних 
технологій. 

Спеціаліст
Досвід роботи: з 2017 р. по 
2021 р. – ФОП з видів 
діяльності: комп’ютерне 
програмування; діяльність 
і керування комп’ютерним 
устаткуванням;  веб-
портали; консультування з 
питань інформатизації 

- Планується на ІІ 
квартал 2022 року 
(Укладено договір з 
Білоцерківським 
інститутом неперервної 
освіти
за програмою 
викладачів професійно-
теоретичної підготовки 
ПТНЗ)

5 Виробниче
навчання

Астахов
Андрій

Вікторович

Майстер 
виробничого 
навчання.
Основна робота – 
майстер ТОВ 
«Югрем-сервіс».
Стаж 18 років

Український державний 
морський технічний 
університет імені адмірала 
Макарова, 2001 р., диплом,
«Технологія 
машинобудування»,
інженер-механік.

Миколаївський навчально-
курсовий комбінат, 2000 р., 
посвідчення, водій 
навантажувача 2 розряду.

Миколаївський навчально- 
курсовий комбінат, 2021 р., 
посвідчення, водій 
навантажувача 6 розряду.

Водій навантажувача 6 
розряду 

Досвід роботи: з 2003 р. по 
2013 р. – водій 
навантажувача ПАТ 
«Судоплавна компанія 
«Укррічфлот»;
з 2013 р. по 2021 р. – 
майстер ТОВ «Югрем-
сервіс»

- Товариство  з
обмеженою
відповідальністю
«Регіональний  центр  з
розвитку  морських
терміналів»,
посвідчення  з  охорони
праці, тема: «Робота на
навантажувачі  та
вантажопідйомні
механізми», 25.05.2020.
Тривалість  навчання:
90 годин і 3 кредити.

Стажування:
Миколаївський
навчально-курсовий
комбінат,  посвідчення
№1002,  водій
навантажувача
6 розряду,
26.03.2021.
Тривалість  навчання:
40 годин і 1,3 кредити.

Виконавчий директор Наталія КОВАЛЕНКО


