
Найменуваннянавчальноїдисципліни 
Прізвище, ім’я,  

по батькові 
Найменування 

посади 

Найменування закладу, 
якийзакінчив 

(рікзакінчення, 
спеціальність, 

кваліфікаціязгідно з 
документом про 

вищуосвіту) 

Кваліфікаційнакатегорія, 
педагогічнезвання (для 

викладачів), 
розрядабокатегорія 

(для 
майстріввиробничого 

навчання, інструкторів) 

Педагогічний стаж 
(повнихроків) 

Професія «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.   Тракторист-машиніст сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «А2»). Водій автотранспортних засобів (категорія «С») 

Професійно-теоретична підготовка 
Сільськогосподарські машини Ахтирченко Ігор 

Вікторович 
 

Майстер 
виробничого 
навчання, 
викладач  

вища,Харківський 
національний 
технічний університет 
сільського 
господарства ім. 
П.Василенка,2011 
Спеціальність – 
механізація сільського 
господарства 
Кваліфікація – інженер 
– механік Академія 
ВВМВС України, 
військовий квиток ГГ 
№ 295496, звання 
молодший лейтенант 
запасу, профіль 
командний, 2010 
рік.Курси підвищення 
кваліфікації, свідоцтво 
СПК-35946459-001770-
18,2018.  

Спеціаліст другої 
категорії 2018 

5р.,11міс. 

Техніка  пошуку роботи Баландюк Ніна 
Іванівна 
 

Викладач вища,Сумський 
державний 
педагогічний 
університет ім. А.С. 

Cпеціаліст вищої 
категорії, 2019 

29 р. 02 міс. 



Макаренка за 
спеціальністю 
«Педагогіка і методика 
середньої освіти. 
Історія. Практична 
психологія»,2008 
Кваліфікація вчитель 
історії, практичний 
психолог в закладах 
освіти.Курси 
підвищення 
кваліфікації,  
ПК 02139771 8646-18 
від 16.05.2018 

Охорона праці 
Технічне креслення 
Охорона праці та навколишнього 
середовища 
 

Куткович Оксана 
Миколаївна 
 

Методист, 
викладач 

вища, Глухівський 
національний  
педагогічний 
університет  імені 
О.Довженка , вчитель 
технологій, 
профільного навчання,  
креслення, безпеки 
життєдіяльності та 
інформатики, 2015 
Курси підвищення 
кваліфікації,  
СП  35830447/1900-16 
Від 21.10. 2016 
Курси про навчання з 
перевірки знань по 
охороні праці  
посвідчення №02/99/18 
від 23.03.2018. 
Посвідчення водія 
центр 5943 ВХТ 839912 
від 30.12.2016. 

Спеціаліст І 
категорії,2019 
 

 24 р., 03 міс. 



Система технічного 
обслуговування і ремонту машин 
Комплексна система 
технічногообслуговування і 
ремонту с/ господарської техніки 
Будова і експлуатація вантажного 
автомобіля 
Правила дорожнього руху 
Основи безпеки дорожнього руху 
та перша медична допомога 
Професійна етика та культура 
водіння 
Слюсарна справа 
Електротехніка 
Організація і технологія 
механізованих робіт 
Агротехнологія 
Матеріалознавство 
Трактори 

Білоус  Михайло 
Вікторович 
 

Викладач вища, Харківський  
державний технічний 
університет сільського 
господарства, за 
спеціальністю 
механізація 
сільськогосподарського 
господарства, інженер-
механік,1994 
Курси підвищення 
кваліфікації,  
ПК 02139771-13057-19 
від 31.05. 2019 
 

Спеціаліст ІІ категорії, 
2015 

08 р. 00 міс. 
 

Професійно-практична підготовка 
Виробниче навчання Ахтирченко Ігор 

Вікторович 
 

Майстер 
виробничого 
навчання, 
викладач  

вища,Харківський 
національний 
технічний університет 
сільського 
господарства ім. 
П.Василенка,2011 
Спеціальність – 
механізація сільського 
господарства 
Кваліфікація – інженер 
– механік Академія 
ВВМВС України, 
військовий квиток ГГ 
№ 295496, звання 
молодший лейтенант 
запасу, профіль 

Спеціаліст другої 
категорії 2018 

5р.,11міс. 



командний, 2010 
рік.Курси підвищення 
кваліфікації, свідоцтво 
СПК-35946459-001770-
18,2018.  

Виробниче навчання Вініченко Сергій 
Іванович 

Майстер 
виробничого 
навчання 
 
 
 
 
 

Охтирський технікум 
механізації та 
електрифікації 
сільського 
господарства, 
механізація сільського 
господарства, технік-
механік, 1984 р. 

13 розряд 12 років 

Виробниче навчання Краснокутський 
Володимир 
Олександрович 

Майстер 
виробничого 
навчання 
 
 
 

ДНЗ «Охтирський 
центр ПТО», 
тракторист-машиніст 
с/г (л/г) виробництва, 
категорії «А», «В», 
«С», водій 
автотранспортних 
засобів, категорія «С», 
2014 р. 
Харківський 
індустріально-
педагогічний технікум, 
професійна освіта, 
майстер виробничого 
навчання-технвк-
механік, 2016 р. 
Харківський 
національний 
технічний університет 
сільського 
господарства,галузеве 
машинобудування , 
2018 р. 

11 розряд 1 рік 



Загальнопрофесійна підготовка 
Основи правових знань 
Основи законодавства України 

Волін Сергій 
Віталійович 

Викладач  Харківський 
державний університет 
ім. О.М.Горького, 
історія, історик, 
викладач історії та 
суспільствознавства, 
1980р.  
 

11 розряд 27 років 

Основи галузевої економіки і 
підприємництва 

Куткович Оксана 
Миколаївна 
 

Методист, 
викладач 

вища, Глухівський 
національний  
педагогічний 
університет  імені 
О.Довженка , вчитель 
технологій, 
профільного навчання,  
креслення, безпеки 
життєдіяльності та 
інформатики, 2015 
Курси підвищення 
кваліфікації,  
СП  35830447/1900-16 
Від 21.10. 2016 
Курси про навчання з 
перевірки знань по 
охороні праці  
посвідчення №02/99/18 
від 23.03.2018. 
Посвідчення водія 
центр 5943 ВХТ 839912 
від 30.12.2016. 

Спеціаліст І 
категорії,2019 
 

 24 р., 03 міс. 

 


