
 Комплексно-методичне забезпечення 

 з професій: 7233 «Слюсар-ремонтник»;  

7212 «Електрозварник ручного зварювання» 

 державного професійно-технічного 

 навчального закладу «Рокитнянський професійний ліцей»  

 
І. Навчально-матеріальна база 

                 Для підготовки кваліфікованих робітників з професій: 7233 «Слюсар-ремонтник»;  

7212 «Електрозварник   ручного зварювання» в закладі освіти обладнано:   
Кабінети: 

 Спецтехнології;  

 Матеріалознавства; 

 Технічного обслуговування та ремонту промислового устаткування; 

 Електротехніки; 

 Технічного креслення; 
 Правил дорожнього руху; 

 Інформаційних технологій; 
 Допусків, посадок та технічних вимірювань; 

 Основ правових знань; 
 Охорони праці; 

 Основ галузевої економіки та підприємництва.  
               Майстерні: 

•    Слюсарна; 
•    Зварювальна. 

Лабораторії:  

 Електротехніки; 

 Інформаційних технологій. 

 

     Кабінет «Спецтехнології, матеріалознавства, технічного обслуговування та 

ремонту промислового устаткування, допусків, посадок та технічних вимірювань» 

(суміщені). 

           Площа - 72 м2, розрахований на 30 учнівських місць, площа на одного учня становить     

2,4 м2. У кабінеті розміщені класна дошка, робоче місце викладача. 

           Кабінет оснащений сучасними технічними засобами навчання, макетами та стендами, що 

дозволяє на належному рівні проводити теоретичні та лабораторно-практичні заняття.  

         Стенди: 

-  Техніка безпеки та охорона праці; 

-  Слюсар-ремонтник; 

-  Електрозварник ручного зварювання. 

        Плакати: 

-     будова мікрометра, штангенциркуля, кутоміра; 

-     види різьбових поверхонь. 

       Обладнання: 

-     діюча модель мікрометра, штангенциркуля, кутоміра; 

-     таблиця межових відхилень, «Отвір», «Вал». 

-     інструменти: 

 лінійка металева; 

 штангенциркуль; 

 мікрометр; 

 кутомір. 

-    міри довжини – 1 комплект, 

-    колекції матеріалів ( корисні копалини, зразки сталі, чавуну і т.д.); 

-    зразки мідних проводів, кабелів; 

-    зразки діелектриків, напівпровідників, провідники. 

      Методичне забезпечення: плакати, тестові завдання для проведення тематичної атестації, 

комплексні кваліфікаційні завдання, картки-завдання, роздатковий матеріал – до кожної теми, 

схеми, навчальна література в необхідній кількості. 

 



 

Кабінет «Охорони праці».  

Площа - 57 м2, розрахований на 30 учнівських місць, площа на одного учня становить  

1,9 м2. У кабінеті розміщені класна дошка, робоче місце викладача. 

Плакати : 
- Пожежна безпека;  

- Електробезпека;  

- Гігієна праці, виробничої санітарії; 

- Правові основи охорони праці; 

- Перша медична допомога; 

- Знаки безпеки . 

Методичне забезпечення: плакати, роздатковий матеріал - до кожної теми, тестові завдання 

для проведення тематичної атестації, картки-завдання, навчальні посібники з тем: «Правові та 

організаційні основи охорони праці», «Охорона навколишнього середовища»,  «Основи 

пожежної безпеки», «Основи електробезпеки», «Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках»; навчальна література в необхідній кількості, медична аптечка, 

вогнегасник ВП-6. 

 

   Кабінет «Електротехніки». 

Площа - 57 м2, розрахований на 30 учнівських місць, площа на одного учня становить  

1,9 м2. У кабінеті розміщені демонстраційний стіл, класна дошка, робоче місце викладача.  

         Стенди: 

- моделі площин проекції; 

- різьбові з’єднання; 

- зубчасті передачі; 

- пружини; 

- моделі і макети: 

- перерізів;  

- розрізів;  

- деталей для демонстрації; 

- креслярський інструмент.  

       Плакати: 

- освітлення і силове електроустаткування; 

- постійний струм та кола постійного струму.  

      Обладнання: 

- набір конденсаторів; 

- електровимірювальні прилади; 

- трансформатори; 

- електричні машини; 

- електричні апарати; 

- електромагнітні пускачі; 

- автоматичні вимикачі; 

- теплове реле; 

- електричне реле. 

Методичне забезпечення: плакати, роздатковий матеріал - до кожної теми, тестові завдання 

для проведення тематичної атестації, навчальна література в необхідній кількості.  

 

             Кабінет « Технічного креслення». 

     Площа - 57 м2, розрахований на 30 учнівських місць, площа на одного учня становить  1,9 м2.    

У кабінеті розміщені: робоче місце викладача, класна дошка, учнівські столи  та стільці.  

         Стенди: 

-  креслення – мова техніки; 

-  площини проекцій; 

-  розрізи та перерізи. 

       Моделі і макети: 

-  перерізів; 

-  розрізів;  



-  деталей для демонстрацій. 

       Обладнання: 

- креслярські інструменти; 

- таблиці; 

- набір геометричних тіл. 

        Методичне забезпечення: таблиці, роздатковий матеріал до тем, картки-завдання, тестові 

завдання для проведення тематичної атестації, тематичні та поурочні матеріали, методичні 

матеріали, матеріали виховної та позаурочної роботи.  

 

Кабінет «Інформатики та інформаційних технологій». 

           Площа - 72 м2, розрахований на 30 учнівських місць, площа на одного учня становить     

2,4 м2.  

У кабінеті розміщені класна дошка, діапроектор EPSON EB-X 72, робоче місце викладача, 

комп'ютери  Celeron 336– 10 шт, принтер Canon 2900, учнівських столів 10 шт. 

                      Стенди: 

- Куточок викладача; 

- Охорона праці; 

- Історія розвитку комп’ютерної техніки; 

- Це цікаво; 

- Машинопис; 

- Діловодство; 

- Всесвітня мережа; 

- Інформація. 

Методичне забезпечення: презентації, роздатковий матеріал до предметів «Інформатика», 

«Основи роботи в Інтернеті», «Машинопис», «Діловодство», «Основи роботи на ПК», тестові 

завдання для проведення тематичних атестацій, навчальна література в необхідній кількості.  

 

             Кабінет «Основ галузевої економіки та підприємництва, основ правових знань» 

(суміщені).  

     Площа - 72 м2, розрахований на 30 учнівських місць, площа на одного учня становить  2,4 м2.  

Оснащення кабінету: 

У кабінеті розміщені класна дошка, робоче місце викладача, робочі місця учнів, комп’ютер, 

підключення до мережі Інтернет.  

           Стенди:  

- державна символіка, 

- куточок з охорони праці, 

- правовий вісник (змінна інформація), 

- основні державотворчі процеси в Україні, 

- галузі права та  вищі органи влади в Україні, 

- основні права та обов'язки громадян України, 

- міжнародні стандарти прав людини, прав дитини. 

         Портрети: 

- Фінн Ерлінг Кідланд, 

- Марі Еспі Леон Вальрас. 

          Методичне забезпечення: плакати (видатні економісти, галузева структура виробництва, 

попит та пропозиція, ціна, її види), таблиці, схеми («Форма держави»; «Судова система 

України»; «Види робочого часу»; «Обов’язки громадянина України»; «Функції держави»), 
правові кодекси, роздатково - дидактичний матеріал з  правознавства, освітні програми, 

критерії оцінювання, предметні науково-методичні журнали, розробки уроків та позаурочних 

заходів, тематичні папки, інструкції до лабораторних і практичних робіт, інструкції з безпеки 

життєдіяльності, матеріали до виховних та інформаційних годин, роздатковий матеріал  до 

кожної теми, тестові завдання для проведення тематичної атестації,  картки-завдання, навчальна 

література в необхідній кількості.           

 

                

 

 



 

                Слюсарна майстерня.  

      Площа – 95 м2 , розрахована на 16 учнівських місць, площа на одного учня становить - 6 м2. 

      У майстерні розміщені демонстраційний стіл, класна дошка, робоче місце майстра. 

          Стенди: 

- розмітка плоских поверхонь; 

- клепання; 

- рубання; 

- виправлення, гнуття; 

- різання металу ножівкою; 

- різання металу ножицями; 

- обпилювання; 

- свердління, зенкерування, зенкування, розвірчування; 

- нарізання різьби; 

- клепання; 

- паяння та лудіння; 

- притирання, доведення.  

        Обладнання: 

- набори слюсарного інструменту; 

- верстат заточувально - шліфувальний 3Г71; 

- вертикально-свердлильні верстати; 

- електродриль та ручні дрилі; 

- робочі столи для учнів; 

- прес гвинтовий ручний; 

- заточний верстат. 

         Для проведення уроків виробничого навчання в слюсарній майстерні в наявності всі 

необхідні інструменти та пристрої для виконання слюсарних робіт: комплект інструментів зі 

слюсарної обробки металу, вимірювальний інструмент. 

 

№ 

з\п 

Основне навчальне обладнання, устаткування, 

машини та механізми, що необхідні для 

виконання навчальних планів і програм 

Кількість одиниць 

Потреба Фактич

но 

1 Верстат свердлильний настільний DR-203 1 1 

2 Верстат вертикально-свердлильний 2 2 

3 Верстак слюсарний 15 15 

4 Комплект вимірювального інструменту 1 компл 1 компл 

5 Комплект слюсарного інструменту 2 компл 2 компл 

6 Комплект інструменту для нарізання різьб  2 компл 2 компл 

7 Комплект ключів 5 5 

8 Кувалда 1 1 

9 Набір інструментів для різання металу 2 2 

10 Набір інструментів для обпилювання металу (напилки, надфілі, 

рашпілі різних видів і насічок) 

2 2 

11 Набір  щупів 2 2 

12 Свердла різні 2 2 

13 Тренажер для різання ножівкою та напилком 1 1 

14 Кутоміри та висотоміри 12 12 

15 Дошка для рубання металу 1 1 

16 Демонстраційні стенди на всі види слюсарних робіт 6 6 

17 Інструкційні та технологічні матеріали до кожного робочого 

місця 

  

18 Медична аптечка 1 1 

19 Вогнегасник  1 1 

20 Заточний верстат 2 2 



         Методичне  забезпечення: плакати зі слюсарних робіт, робочих креслень, інструкційно – 

технологічних карт, зразків продукції, макетів, муляжів, навчальна література в необхідній 

кількості; плакати з безпеки праці. 

 

          Зварювальна майстерня.  

        Площа –130 м2, розрахована на 15 учнівських місць, площа на одного учня становить        

8,7 м2. У майстерні розміщені демонстраційний стіл, класна дошка, робоче місце майстра. 

        Майстерня має 9 постів ручного дугового зварювання, два пости механізованого 

зварювання,  робоче місце майстра виробничого навчання обладнане джерелом струму та 

набором інструментів зварювальника, 2 шт. портативних зварювальних апаратів інверторного 

типу, пристрої для виконання зварювальних робіт в різних просторових положеннях, 

пристосування для зварювання конструкцій, а також інше. 

          Стенди: 

- Режими ручного дугового зварювання; 

- Класифікація зварювальних швів; 

- Техніка виконання ручного дугового зварювання; 

- Електрична зварювальна дуга; 

- Класифікація покритих електродів; 

- Основні геометричні параметри зварювального шва; 

- Виконання зварювальних з’єднань у нижньому положенні; 

- Виконання зварювальних з’єднань у вертикальному положенні; 

- Газові балони, редуктори і рукава. 

       Обладнання: 

- Набір шаблонів для перевірки розмірів швів; 

- Випрямлячі зварювальні одно постові – ВС - 300; 

- Напівавтомат «ТЕМП» - 200; 

- Кліщі зварювальні для контактного точкового зварювання УСМ – 4; 

 - Компресор типу «Forte CE»;  

- Балони вуглекислотні; 

- Редуктор вуглекислотний; 

- Апарат аргоно-дугового зварювання «Тесла» TIG -256 АС DС; 

- Балони аргонові; 

- Рукав напірний (діаметр 6 мм); 

- Редуктор аргоновий; 

- Напівавтомат для дугового зварювання МІG – 280. 

     В майстерні підготовлені зразки робіт до кожної теми та зразки робіт з дефектами. 

Налагоджено постачання води. Працює припливно-витяжна вентиляція.  

      Методичне забезпечення: комплект плакатів по зварюванню, інструкційно-технологічні 

картки  згідно переліку тем, освітні програми, комплексні кваліфікаційні завдання, навчальна 

література в необхідній кількості. 

 

          Лабораторія «Електротехніки». 

     Площа – 36 м2, розрахований на 24 учнівських місць, площа на одного учня становить 1,5 м2. 

 У кабінеті розміщені демонстраційний стіл, класна дошка, робоче місце викладача.  

Стенди: 

- Правила техніки безпеки; 

- Міжнародна система одиниць; 

- Характеристика засобів вимірювань; 

- Значення фундаментальних фізичних констант; 

- Вимірювання лінійних розмірів тіл; 

- Методи вимірювання довжини; 

- Методи вимірювання температури; 

- Приклади обробки результатів вимірювань; 

- Методи вимірювання;  

- Види  вимірювань; 

- Знімання показів засобів вимірювання; 

- Обробка результатів прямих вимірювань; 



- Обчислення похибок посередніх вимірювань; 

- Обчислення випадкової похибки; 

- Обчислення похибки засобу вимірювання; 

- Електричні і магнітні одиниці в системі СІ; 

- Умовні позначення електровимірювальних приладів. 

-  Плакати: 

-  Освітлення і силове електроустаткування; 

-  Постійний струм та кола постійного струму. 

Обладнання: 

-  Набір конденсаторів; 

-  Електровимірювальні прилади; 

-  Трансформатори; 

-  Електричні машини; 

-  Електричні апарати; 

-  Електромагнітні пускачі; 

-  Автоматичні вимикачі; 

-  Теплове реле; 

-  Електричне реле; 

-  На робочих столах розміщені блоки живлення; 

-  В робочих столах набори для виконання лабораторних робіт. 

Методичне забезпечення: плакати, роздатковий матеріал - до кожної теми, тестові завдання 

для проведення тематичної атестації, навчальна література в необхідній кількості.  

 

Лабораторія «Інформаційних технологій». 

Площа - 72 м2, розрахована на 30 учнівських місць, площа на одного учня становить     

2,4 м2. У лабораторії розміщені класна дошка, діапроектор EPSON EB-X 72, робоче місце 

викладача, комп'ютери  Celeron 336– 10 шт, принтер Canon 2900. 

                      Стенди: 

- Куточок викладача; 

- Охорона праці; 

- Історія розвитку комп’ютерної техніки; 

- Це цікаво; 

- Машинопис; 

- Діловодство; 

- Всесвітня мережа; 

- Інформація. 

Методичне забезпечення: презентації, роздатковий матеріал - до тем, тестові завдання для 

проведення тематичних атестацій, підручники «Інформаційні технології», електронні версії 

навчальних посібників.  

 
II. Рівень навчальних досягнень учнів з професійної підготовки 

         З професій: 7233 «Слюсар-ремонтник»; 7212 «Електрозварник ручного зварювання» 

комплексні кваліфікаційні завдання виконували: 

з теоретичної частини - 13 учнів (87%) з 15.  

        При виконанні теоретичного завдання з професій: 7233 «Слюсар-ремонтник»; 7212 

«Електрозварник ручного зварювання» -  7 учнів (51%)     показали середній рівень навчальних 

досягнень; 5 учнів (48%) – достатній  рівень знань; 1 учень (1%) – високий  рівень знань. 

        При виконанні теоретичного завдання з професії: 

        7233 «Слюсар-ремонтник» - 7 учнів (54%) показали середній рівень навчальних досягнень; 

5 учнів (44%) – достатній; 1 учень (2%) – високий рівень знань. 

        7212 «Електрозварник ручного зварювання» - 6 учнів (48%) показали середній рівень 

навчальних досягнень; 7 учнів (52%) – достатній; 0 учнів (0%) – високий рівень знань. 

        Перевірка комплексних кваліфікаційних завдань показала, що учні відтворили основні 

професійні знання з технології ручного зварювання, знають принципи дії джерел живлення 

зварювальної дуги, призначення електродів та зварних з’єднань, їх класифікацію; добре 

володіють матеріалом з тем: «Ручне дугове, плазмове та газове зварювання високолегованих 

сталей, кольорових металів та сплавів», «Ремонт металевих трубопроводів», «Зварювання 



деталей виготовлених з кольорових металів», «Типи посадок», «Типи валів», «Технологія 

виконання регулювальних та розбирально-складальних робіт», «Процеси та методи ремонту 

підшипникових ковзанів», «Пристрої та механізми для гнуття металу: листового, трубного, 

пруткового», «Види ремонту обладнання», «Слюсарні роботи», уміють правильно підбирати 

матеріали для зварювання, режими зварювання, знають правила виконання зварювальних швів 

в різних просторових положеннях, характеристики зварювального обладнання, технологію 

виконання кузовних робіт, знають правила охорони праці. 

     Разом з тим, 1 учень (2%) допустили помилки при описі технологічного процесу 

рихтувальних робіт (рихтування листового металу); 1 учень (2%) недостатньо описав вимоги 

охорони праці при виконанні зварювальних  робіт, 1 учень (2%)неправильно описав заходи 

безпеки  при виконанні роботи електрозварником ручного  зварювання, 1 учень (2%) 

неправильно склав технологічну картку відновлення антикорозійних покриттів. 

З професійно-практичної підготовки практичні завдання виконували   13 учнів (87%) з 15.  

      При виконанні завдань з професійно-практичної підготовки з професій: 7233 «Слюсар-

ремонтник»; 7212 «Електрозварник ручного зварювання» –  3 учні (23%) показали середній 

рівень навчальних досягнень; 9 учнів (72,5%) – достатній; 1 учень (4,5%) – високий рівень 

навчальних досягнень. 

        З професій:  

       7233 «Слюсар-ремонтник» – 3 учні (23%) показали середній рівень навчальних досягнень; 

9 учнів (69%) – достатній; 1 учень (8%) – високий рівень навчальних досягнень. 

     7212 «Електрозварник ручного зварювання» – 3 учні (23%) показали середній рівень 

навчальних досягнень; 9 учнів (76%) – достатній; 1 учень (1%) – високий рівень навчальних 

досягнень. 

         При виконанні практичних робіт учні зварювали деталі і конструкції з вуглецевих і 

конструкційних сталей; прихвачували деталі, вироби, конструкції у всіх просторових 

положеннях напівавтоматами, зварювання простих деталей; готували метал для зварювання; 

зачищали деталі і вироби під автоматичне зварювання; нарізання різьби, свердління отворів, 

розмітка деталей за кресленням, ремонт верстатів та обладнання. 

Практичні завдання учні виконували згідно з нормами часу і правилами охорони праці; 

користувалися справним інструментом і за призначенням; продемонстрували вміння 

користуватися вимірювальними інструментами. 

1 учень (4,5%) допустив помилки при підготовці кромок та вирізанні отворів; 2 учні (9%) 

на завершальній стадії виконання завдання при виборі режимів зварювання допустили помилки 

при тавровому зварюванні та наплавці вала; 1 учень (4,5%) при підключенні зварювального 

обладнання перевищив вміст корзини карбідом кальцію; 1 учень (4,5%) неправильно підібрав 

режим току під наплавку циліндричних поверхонь. 

 

III. Навчально-методичне забезпечення 

Навчання здійснюється за затвердженими в установленому порядку робочими 

навчальними планами та освітніми програмами, які розроблені спільно з підприємствами-

замовниками на основі Державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з цієї 

професії  на основі компетентнісного підходу. 

У всіх викладачів та майстрів виробничого навчання наявні тематичні та поурочні плани, 

розроблені згідно навчальних планів та програм. 

У кабінетах в достатній кількості є навчальна та методична література: 

Автор підручника Назва підручника Кількість  

Л. І. Іващенко, В.В. Петрикін Державні стандарти в машинобудуванні      

зі металообробці 

10 

М.І. Макієнко  Загальний курс слюсарної справи 30 

М.Г. Чумак, А.В. Мохорт Фрезерна справа 10 

В.В. Балацький Сучасні інструментальні матеріали 8 

А. В. Мохорт, М. Г. Чумак Термічна обробка металів 35 

В.В. Хільчевський,                      

С.Є. Кондратюк 

Матеріалознавство і технологія 50 

І.В. Гуменюк, О.Ф. Іваськів Обладнання і технологія газозварювальних 

робіт 

30 

С.Є. Кондратюк, М.В. Кіндрачук Металознавство та обробка металів 4 



В.М. Гарнець, В.М. Коваленко Конструкційне металознавство 50 

А. М. Власенко Слюсарні роботи 60 

І. В. Гуменюк Технологія електродугового зварювання 60 

Л.Е. Винокурова Основи охорони праці 220 

 

     Роздатковий матеріал для учнів: 

• картки-завдання;  

• інструкційно-технологічні картки;  

• таблиці усунення дефектів; 

• таблиця вибору режиму зварювання; 

• схеми будови зварювального обладнання; 

• тести, завдання для практичних та контрольних робіт;  

• плакати. 

      Викладачами підготовлені електронні презентації до уроків по темах: 

• будова зварювального обладнання; 

• зварювальні матеріали;  

• будова і технологія напівавтоматичного зварювального обладнання;  

• технологія та будова обладнання для газового зварювання. 

     У майстернях та кабінетах облаштовані куточки з охорони праці, освітньо-кваліфікаційні 

характеристики. Над робочим обладнанням розташовані інструкції щодо безпечної 

експлуатації. 

Забезпеченість підручниками для вивчення програмних предметів професійно-

теоретичного циклу становить – 94%. Комплексно-методичне забезпечення 89%. 

 

IV. Кадрове забезпечення 

Ліцей укомплектован викладачами та майстрами виробничого навчання для підготовки 

робітничих кадрів за професіями: 7233 «Слюсар-ремонтник»; 7212 «Електрозварник ручного 

зварювання». Базова і фахова освіта викладачів, майстрів відповідає вимогам напряму 

підготовки робітничих кадрів. Терміни проходження атестації та курсів підвищення 

кваліфікації відповідають вимогам Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України. 

1.  Семенюта Світлана  Іванівна – викладач предметів: «Будова, технічне обслуговування та 

ремонт промислового устаткування»,  «Спецтехнологія», «Матеріалознавство», «Допуски і 

технічні виміри»,  «Електротехніка», «Охорона праці», «Долікарська первинна допомога». 

Спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «старший викладач». Закінчила Київський ордена 

Трудового Червоного  Прапора  інженерно-будівельний інститут, кваліфікація:  інженер-

будівельник. Диплом ТВ № 934546 від 30.06.1991 року. Посвідчення з охорони праці № ОП-032-

19-18 від. 30.01.2019р. видане ДП «Навчально-курсовий комбінат» АТВТ «Трест» 

Південатоменергобуд». Підвищення кваліфікації «Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти», 2019 рік.  

2.  Коробенко Катерина Іванівна - викладач предмету «Технічне креслення». Спеціаліст 

вищої категорії. Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. Горького, 

кваліфікація: вчитель географії, диплом ЖВ-І № 055181 від 16.06.1982 р.;  Ржищівське 

педагогічне училище, кваліфікація: вчитель праці і креслення, диплом Ц № 246996 від 29.06.1974 

р. Підвищення кваліфікації Університет менеджменту освіти НАПН України (спец предмети), 

2018 рік. 

       3.  Крамаренко Юлія Миколаївна - викладач предметів «Основи трудового законодавства», 

«Основи енергоменеджменту». Спеціаліст вищої категорії. Закінчила Національний 

педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, спеціальність: вчитель історії, диплом КВ № 

21733459 від 25.06.2003 р.; Білоцерківський технікум м’ясо-молочної промисловості, 

кваліфікація: технік-технолог, диплом ІБ ВЕ № 007755 від 26.04.1997 р. Підвищення 

кваліфікації «Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти», 2020 рік, КВНЗ КОР 

«Академія неперервної освіти» (історія, правознавство), 2018 р. 

       4. Демчук Інна Миколаївна - викладач предмету «Основи роботи на персональному 

комп’ютері». Спеціаліст першої категорії. Закінчила  Національний авіаційний університет,  

спеціальність:  науковий співробітник (комп’ютерні системи, автоматика і управління), 

викладач вищого навчального закладу (системи управління і автоматики), диплом КВ № 



23640178 від 29.02.2004 р. Підвищення кваліфікації Університет менеджменту освіти НАПН 

України (спец предмети), 2018 рік. 

    5. Бевза Юлія Володимирівна – викладач предмету «Основи галузевої економіки та 

підприємництва». Кваліфікаційна категорія «спеціаліст». Закінчила Білоцерківську філію 

Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, спеціальність 

«Бухгалтерський облік», кваліфікація: бухгалтер, диплом КХ № 23465242 від 07.07.2003 р.; 

Білоцерківський національний аграрний університет, напрям підготовки «Економіка і 

підприємництво», кваліфікація: бакалавр з обліку і аудиту, диплом КХ № 39835310 від 

24.12.2010 р.; Уманський Державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, спеціальність 

«фізика». Підвищення кваліфікації «Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти», 

2016 рік. 

    6. Ільченко Олександр Миколайович - майстер виробничого навчання. Закінчив Ржищівський 

індустріально-педагогічний технікум, спеціальність: «Професійне навчання. Будівництво та 

експлуатація будівель та споруд»,  кваліфікація: майстер виробничого навчання, технік-

будівельник, диплом КХ № 44923927 від 16.03.2013 р. Робітнича кваліфікація: 

електрогазозварник 4 р. Майстер виробничого навчання 12 тарифний розряд. Підвищення 

кваліфікації «Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти», 2017 рік. 
 

 

 

 
 


