
Інформація про якісний склад педагогічних працівників Олександрівського професійного аграрного ліцею

(майстри виробничого навчання).

Найменування навчальної 
дисципліни

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Найменування
посади

Найменування закладу, 
який закінчив 

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно 
з документом про вищу освіту)

Кваліфікаційна 
категорія, 

педагогічне 
звання (для 
викладачів), 
розряд або 
категорія 

(для майстрів 
виробничого 

навчання, 
інструкторів)

Педагогічни 
й стаж 

(повних 
років)

1.

Виробниче навчання 
(виробнича 
практика)

з професії «Тракторист- 
машиніст с/г виробництва. 

Слюсар з ремонту с/г 
машин та устаткування»

Молодика
Валерій

Анатолійович

Майстер
виробничого

навчання

Повна вища, ВП "Слов'янський технікум 
Луганського національного аграрного 

університету",2015р., 
диплом E l5 № 023666, спеціальність 

"Експлуатація та ремонт машин і обладнання 
агропромислового виробництва" кваліфікація- 

технік-механік с\г виробництва; Луганський 
національний аграрний університет, 2018р., 

диплом М18№ 182005, спеціальність 
"Менеджмент", кваліфікація -  менеджер 
підприємств, установ, організацій та їх 

підрозділів, дослідник

11 тарифний 
розряд, 

28.03.2016р.

8 років

.* / 

2.

Виробниче навчання 
(виробнича 
практика)

з професії «Тракторист- 
машиніст с/г виробництва. 

Слюсар з ремонту с/г 
машин та устаткування»

Пшиченко
Микола

Васильович

Майстер
виробничого

навчання

Повна вища, Слов'янський державний 
педагогічний інститут, 1995р., диплом 

ЛЕ№ 001728, спеціальність "Праця та професійне 
навчання", кваліфікація-вчитель трудового і 

професійного навчання

14 тарифний 
розряд, 

16.04.2020р.
26 років

3.

Виробниче навчання 
(виробнича 
практика)

з професії «Тракторист- 
машиніст с/г виробництва. 

Слюсар з ремонту с/г 
машин та устаткування»

Ярошенко
Олексій

Васильович

Майстер
виробничого

навчання

Базова вища, Костянтинівський 
сільськогосподарський технікум, 1984р., диплом 
ЖТ-І№ 025216, спеціальність "Еідромеліорація ", 

кваліфікація- технік-гідротехнік

13 тарифний 
розряд, 

27.03.2020р.
21 рік



Ш  |

4.

Виробниче навчання 
(виробнича 
практика)

з професії «Тракторист- 
машиніст с/г виробництва»

Копитько
Володимир
Вікторович

Майстер
виробничого

навчання

Середня-технічна, Слов'янський 
сільськогосподарський технікум Держагрогірому 

УРСР, 1986р., диплом ИТ № 959626, 
спеціальність "Механізація сільського 

господарства", кваліфікація технік-механік

13 тарифний 
розряд, 

26.03.2019р.
36 років

5.

Виробниче навчання 
' (виробнича 

практика) 
з професії 

«Електрогазозварник»

Холіч
Оксана

Вікторівна

Майстер
виробничого

навчання

Базова вища, Донецький індустріально- 
педагогічний технікум, 1997р., диплом ІС 

ВЕ№006893, спеціальність "Технологія 
зварювального виробництва", кваліфікація- 

технік-технолог, майстер виробничого навчання

11 тарифний 
розряд, 

09.09.2020р.
3 місяці

6.

Виробниче навчання 
(виробнича 
практика)

з професії «Конторський 
(офісний) службовець 

(бухгалтерія)»

Воронова
Ольга

Павлівна

Майстер
виробничого

навчання

Повна вища, Донбаський державний 
педагогічний університет, 2013р., диплом НК № 

45579802, спеціальність "Облік і аудит", 
кваліфікація- спеціаліст з обліку і аудиту

12 тарифний 
розряд, 26.03.2019 12 років

7.

Виробниче навчання 
(виробнича 
практика)

з професії «Конторський 
(офісний) службовець 

(бухгалтерія) »

Удовиченко
Вікторія

Віталіївна

Майстер
виробничого

навчання

Вища, Донбаський державний педагогічний 
університет, 2019р., диплом В19 № 068739, 

спеціальність "Облік і оподаткування”, 
кваліфікація- економіст-бухгалтер

11 тарифний 
розряд, 

08.10.2019
1 рік

3 1 

8.
Майстер 

виробничого 
навчання водінню

Лабецький
Олександр
Ю рійович

Майстер 
виробничого 

навчання з 
водіння 

транспортних 
засобів

Середня спеціальна, Олександрівське СПТУ №8, 
1972р., Атестат №1947 

спеціальність "Тракторист-машиніст", кваліфікація- 
тракторист-машиніст III класу; Артемівська 

автомобільна школа ТСОУ, 2014р., свідоцтво 
12СВ№668440, професія "Інструктор з 

індивідуального навчання водіння"; ДНЗ "Лисянський 
професійний аграрний ліцей", 2017р., Свідоцтво про 

підвищення вкаліфікації АПК№601, професія 
"Тракторист-машиніст с\г виробництва 

(кат.А1,А2,В1)", кваліфікація- викладач та майстер 
виробничого навчання ПТНЗ

12 тарифний 
розряд, 

23.03.2018р., 
посвідчення водія 

ЯНА№299014 
від 30.05.2001р.

32 роки

9.
Майстер 

виробничого 
навчання водінню

Завгородній
Олександр

Васильович

Майстер 
виробничого 
навчання з 

водіння

Середня спеціальна, Олександрівське СПТУ №8, 
1972р., Атестат №1517 

спеціальність "Тракторист-машиніст", кваліфікація- 
тракторист-машиніст III класу; Артемівська

13 тарифний 
розряд, 

посвідчення водія 
ВХР 259205

37 років



транспортних
засобів

В.о. директора 
Олександрівського 
професійного аграрного ліцею



автомобільна школа ТСОУ, 2007р., свідоцтво 
МВНВ№000745, професія "Інструктор з 

індивідуального навчання водіння"

від 22.06.2017р. 
атестат 

спеціаліста з 
навчання водінню 

транспортних 
засобів № 052370 
від 25.04.2015р

І П.С.Гончаров


