
 

Інформація про якісний склад педагогічних працівників за професією: 
8331 «Тракторист-машиніст сільськогосподарського  виробництва (категорії А1, А2, В1, В2, D1)» 

                                                      

 
 

№ 

з/п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

ім'я, 

по батькові 

Найменува

ння  

посади 

Найменування закладу, 

який закінчив 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом) 

Кваліфікаційна 

категорія, 

педагогічне, 

звання (для 

викладачів); 

розряд або 

категорія 

(для майстрів 

виробничого 

навчання, 

інструкторів) 

Педагогі

чний 

стаж 

(повних 

років) 

Підвищення 

кваліфікації за 

фахом 

(найменування 

навчального 

закладу, номер, 

дата видачі 

документа про 

підвищення 

кваліфікації) 

При-

мітки 

(шта-

тний, 

суміс-

ник) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Основи 

правових знань 

 

 

Квачок Євген 

Геннадійович 
викладач 

Вища, 

Державний вищий 

навчальний заклад 

«Запорізький 

національний 

університет», АР 

№43671142, 2012 р. 

Магістр історії. 

Історик, викладач 

історії  

 

спеціаліст  

 
2,6  шт. 

2. 

Основи 

галузевої  

економіки і 

підприєм-ництва 

Краснокутська 

Валентина 

Георгіївна 

викладач Київський 

економічний 

інститут, 1979р., 

кваліфікація: 

економіст 

 

  

спеціаліст  

вищої 

категорії 

30 Інститут 

післядипломної 

освіти 

інженерно-

педагогічних 

працівників 

м.Донецьк,,   

шт. 



12СПВ № 

082811,  

10.10.2014р., 

викладачів 

професійно-

теоретичної 

підготовки ПТНЗ 

3. 

Будова та 

експлуатація 

екскаваторів 
 

Робоче 

обладнання 

екскаваторів 
 

Технологія 

земляних робіт 
 

Комплексна 

система 

технічного 

обслуговування i 

ремонту 

екскаваторів 

 

Правила 

дорожнього  

Руху 
 

Основи безпеки 

руху 

Оонопрієнко 

Віктор 

Володимирович  

викладач 

Вища, 

Бердянський 

державний 

педагогічний 

інститут ім. 

П.Д.Осипенко, 1988р.  

Кваліфікація: 

Вчитель загально 

технічних дисциплін 

  

Нікопольський 

технікум 

гідромеліорації і 

механізації 

сільського 

господарства, 1976р.,  

кваліфікація: Технік-

механік. 

спеціаліст  

першої 

категорії 

22 

підвищення 

кваліфікації в 

Білоцерківськом

у інституті 

неперервної 

 СПК -35946459-

002027-17, 

06.10.2017, 

викладачів 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

 

шт. 

4. 
Трактори 
 

Негрієнко  

Олександр 
викладач 

Вища, 

Дніпропетровський 
спеціаліст 3 міс.  шт. 



Агротехнологія 

 

Миколайович державний аграрний 

університет, інженер-

дослідник із 

механізації 

сільського 

господарства, 2012р., 

НР № 42018696 

5. 

 

Охорона праці 

 

Основи 

технічного 

креслення 

 

Основи 

слюсарної 

справи 

 

Каряка 

Надія  

Антонівна 

викладач 

Вища, 

Харківський інститут 

механізації і 

електрифікації 

сільського 

господарства, 1973 р., 

кваліфікація: 

інженер-електрик 

сільського 

господарства 

 

спеціаліст  

вищої 

категорії 

44 

підвищення 

кваліфікації в 

Білоцерківськом

у інституті 

неперервної, 

2016р., СПК -

35946459-

000221-16 

викладачів 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

 

навчання з 

охорони праці, 

Департамент 

освіти і науки 

облдержадмініст

рації, 

 № 997, 2016р. 

 

шт. 

6. 

Сільськогоспо-

дарські машини 
 

Будова та 

експлуатація 

Оксенюк  

Олег 

Валентинович 

викладач 

Вища, 

Дніпропетровський 

державний аграрний 

університет, 1998р., 

кваліфікація: 

спеціаліст  

вищої 

категорії, 

старший 

викладач 

19 

ДНВЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти»,Інститут 

післядипломної 

шт. 



самохідних 

кормозбираль-

них машин 
 

Комплексна 

система ТО і 

ремонту 

сільськогоспо-

дарських машин 
 

Комплексна 

система ТО і 

ремонту 

кормозбираль-

них машин 

інженер-механік 

сільського 

господарства 

 

освіти ІПП 

2015р. СПК № 

86095, 

викладачів 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

7. 

Виробниче 

навчання 

 

Індивідуальне 

навчання 

водінню 

Іванченко  

Вадим 

Петрович 

майстер 

виробни-

чого 

навчання 

Неповна вища, 

Нікопольський 

сільськогосподарсь-

кий технікум 1994р. , 

механізація 

сільського 

господарства, 

кваліфікація технік-

механік, 

посвідчення 

тракториста-

машиніста сільсько-

господарського 

виробництва 

«категорії А1,А2,В1», 

серія АГ № 372507 

майстер 

виробничого 

навчання 9 

тарифного 

розряду 

 

 

11 

ДНВЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти», Інститут 

післядипломної 

освіти ІПП 

2015р. СПК № 

85876, майстрів 

виробничого 

навчання ПТНЗ 

шт. 

8. 
Виробниче 

навчання 

Дмитриченко 

Віктор 

майстер 

виробни-

Нікопольський 

технікум 

майстер 

виробничого 
22 

ІПО ІПП УМО 

м.Донецьк, 
шт. 



 

Індивідуальне 

навчання 

водінню 

Іванович чого 

навчання 

гідромеліорації і 

механізації 

сільського 

господарства, 1978р., 

кваліфікація: технік-

механік, 

посвідчення 

тракториста-

машиніста сільсько- 

господарського 

виробництва 

«категорії А1, А2, В1, 

В2, В3, D1», серія АГ 

№ 372831 

навчання 9 

тарифного 

розряду, 

 

 

2014р., 12СПВ № 

082886, за 

програмою 

майстрів 

виробничого 

навчання 

9. 

Виробниче 

навчання 

 

Індивідуальне 

навчання 

водінню 

Жовнірчук 

Станіслав  

Петрович 

майстер 

виробни-

чого 

навчання 

Неповна вища, 

Дніпропетровський 

індустріально-

педагогічний 

технікум, 

«Професійне 

навчання. 

Обслуговування та 

ремонт двигунів», 

2008р., 

кваліфікація: майстер 

виробничого 

навчання - технік-

механік, 

посвідчення 

тракториста-

машиніста сільсько-

господарського 

виробництва 

«категорії А1, А2, В1, 

майстер 

виробничого 

навчання 9 

тарифного 

розряду, 

 

 

13 

ДНВЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти»,Інститут 

післядипломної 

освіти ІПП 

2015р. СПК № 

86563, майстрів 

виробничого 

навчання ПТНЗ 

шт. 



В2, В3, D1», серія АА 

№ 251091 

 

 

10. 

Виробниче 

навчання 

 

Виробнича 

практика 

Максимов Олег 

Олександрович  

майстер 

виробнич

ого 

навчання 

Нікопольський 

сільськогосподарськи

й технікум, 2001р., 

кваліфікація:  технік-

механік 

 

посвідчення 

тракториста-

машиніста 

сільсько-

господарського 

виробництва 

«категоріїА1,А

2,В1», серія АБ 

№ 166714 

7 Білоцерківський 

інститут 

неперервної 

професійної 

освіти, СПК № 

85883, 

25.09.2015р.,  

майстрів 

виробничого 

навчання ПТНЗ 

шт. 

11. 

Виробниче 

навчання 

 

Виробнича 

практика 

Панченко 

Володимир 

Петрович 

майстер 

виробнич

ого 

навчання 

Професійно-технічне 

училище № 78, 

1994р.,  тракторист-

машиніст широкого 

профілю, слюсар-

ремонтник, водій 

автотранспортних 

засобів (категорії 

«С»), 

ДС № 001713; 

 

Дніпропетровський 

індустріально-

педагогічний  

технікум,2009р. 

«Професійне 

навчання. 

Обслуговування та 

ремонт автомобілів та 

двигунів», майстер 

Посвідчення 

тракториста-

машиніста 

(категорії «А», 

«В», «С», «D», 

«E», «F»), 

2011р., АБ  № 

300545 

 

11 2015р., 

ДНВЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти», Інститут 

післядипломної 

освіти ІПП 

СПК 

№ 87036 

 
шт. 



виробничого 

навчання-технік-

механік, 

НР №36470175 

 


