
2. Якісний склад кадрового забезпечення освітньої діяльності за професією 5169 «Охоронник» за видом підготовки 

перепідготовка на першому (початковому) рівні 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) 

 

I. Загальнопрофесійна підготовка 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Основи 

правових знань 

Халява  

Оксана Юріївна 

Викладач  Донецький національний 

університет (2008 р., 

«Культура»), бакалавр з 

культури, менеджерської та 

інформаційної діяльності. 

Запорізький національний 

університет (2017 р., 

«Правознавство»), юрист. 

Спеціаліст 2 роки Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/000112-19 від 

21.06.2019 р. Тема: 

«Підвищення педагогічної 

майстерності викладачів 

ЗП(ПТ)О в умовах 

модернізації освіти», (150 

годин і 5 кредитів). 

Основи 

галузевої 

економіки і 

підприємництва 

Білюк  

Андрій 

Вадимович 

 

Викладач  Запорізький національний 

технічний університет 

(2006 р., « Фінанси»),  

фінансист;  

Класичний приватний 

університет (2008 р., 

«Державна служба»), 

спеціаліст державної 

служби; 

Спеціаліст  

І категорії 

14 років Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/000196-19 від 

02.10.2019 р. Тема: «Основи 

педагогіки при організації 

професійного навчання з 

дисциплін загально-

професійної підготовки. 



Класичний приватний 

університет ( 2020 р.,  

« Освітні, педагогічні 

науки»), викладач закладу 

вищої освіти;  

 

Організація та володіння 

технологіями дистанційного 

навчання». (150 годин і 5 

кредитів). 

 

Інформаційні 

технології 

Костюк 

Андрій 

Валентинович 

Викладач Металургійний технікум 

Запорізької державної 

інженерної академії  

(1998 р., «Технічне 

обслуговування, ремонт та 

експлуатація тягового 

рухомого складу 

залізниць), технік-

електромеханік; 

Бердянський державний 

педагогічний університет,  

( 2017 р., «Технологічна 

освіта»), вчитель 

технологій та креслення; 

Бердянський державний 

педагогічний університет, 

(2018 р., « Професійна 

освіта»), викладач 

комп'ютерних технологій 

та інформатики, інженер з 

комп’ютерних систем;  

Приватне підприємство 

«ФОБОС» , (2021 р., 

«Охоронник»), 

 Охоронник 3 розряду 

Спеціаліст 

 ІІ категорії 

7 років Бердянський державний 

педагогічний університет, 

диплом магістра, 

2018 р. 

 

Резерв часу 

(Ділова етика і 

культура 

спілкування) 

Халява  

Оксана Юріївна 

Викладач  Донецький національний 

університет (2008 р., 

«Культура»), бакалавр з 

культури, менеджерської та 

інформаційної діяльності. 

Запорізький національний 

університет (2017 р., 

«Правознавство»), юрист. 

Спеціаліст 2 роки Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/000112-19 від 

21.06.2019 р. Тема: 

«Підвищення педагогічної 

майстерності викладачів 

ЗП(ПТ)О в умовах 

модернізації освіти». (150 

годин і 5 кредитів). 

Особи, які працюють за сумісництвом 

- - - - - - - 



II. Професійно-теоретична підготовка 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
Охорона 

об’єктів 

Михайленко 

Дмитро 

Григорович 

Викладач  Донецький державний 

інститут здоров’я, 

фізичного виховання і 

спорту при Національному 

університеті фізичного 

виховання і спорту України 

( 2010 р., «Олімпійський та 

професійний спорт»), 

викладач фізичного 

виховання, тренер з 

футболу. 

Класичний приватний 

університет 2019 р.,  

 «Правоохоронна 

діяльність»), магістр. 

Спеціаліст  

ІІ категорії 

9 років Національна академія 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський інститут 

професійної освіти. Свідоцтво 

про підвищення кваліфікації 

ПК 35946459 900837 від 

30.06.2016р. Тема: «Основи 

педагогіки при організації 

професійного та виробничого 

навчання», (150 годин). 

Проходить підвищення 

кваліфікації 

Технічна 

безпека 

Тішин  

Денис 

Геннадійович 

Викладач  Донецький національний 

технічний університет 

(2003р., «Системи 

управління і автоматики»), 

Інженер системотехнік. 

Спеціаліст  

ІІ категорії 

6 років Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/000115-19 від 

21.06.2019 р. Тема: 

«Підвищення педагогічної 

майстерності викладачів 

ЗП(ПТ)О в умовах 

модернізації освіти». (150 

годин і 5 кредитів). 

Теоретичний 

курс із 

застосування 

спеціальних 

засобів або 

вогнепальної 

зброї 

Михайленко 

Дмитро 

Григорович 

Викладач  Донецький державний 

інститут здоров’я, 

фізичного виховання і 

спорту при Національному 

університеті фізичного 

виховання і спорту України 

( 2010 р., «Олімпійський та 

професійний спорт»), 

викладач фізичного 

виховання, тренер з 

футболу. 

Класичний приватний 

університет 2019 р.,  

 «Правоохоронна 

діяльність»), магістр. 

Спеціаліст  

ІІ категорії 

9 років Національна академія 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський інститут 

професійної освіти. Свідоцтво 

про підвищення кваліфікації 

ПК 35946459 900837 від 

30.06.2016р. Тема: «Основи 

педагогіки при організації 

професійного та виробничого 

навчання», (150 годин). 

Проходить підвищення 

кваліфікації 



Основи 

психологічної 

підготовки 

Кохтенко  

Ольга 

Вікторівна 

Викладач  Класичний приватний 

університет (2013 р., 

«Психологія»), психолог, 

викладач вищого 

навчального закладу. 

Спеціаліст 2 роки Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/000118-19 від 

21.06.2019 р. Тема: 

«Підвищення педагогічної 

майстерності викладачів 

ЗП(ПТ)О в умовах 

модернізації освіти», (150 

годин і 5 кредитів). 

Охорона праці Пефтібай  

Тетяна Сергіївна 

Викладач  Донецький державний 

університет управління 

(2009 р., «Менеджмент 

організацій»), менеджер-

економіст. 

Спеціаліст І 

категорії 

10 років Посвідчення про перевірку 

знань ТОВ «Учбовий центр з 

охорони праці «Престиж» 

Посвідчення № 7119 від 06 

вересня 2018 р. 

Пройшла навчання та 

перевірку знань чинного 

Законодавства України про 

охорону праці, організації 

роботи з охорони праці, 

вибухонебезпеки виробництва 

і вибухозахисту, пожежної 

безпеки, електробезпеки, 

гігієни праці, профілактики 

професійних отруєнь, і 

захворювань, надання першої 

допомоги потерпілим у разі 

нещасного випадку, 

управління роботами, 

профілактики та ліквідації 

наслідків аварії. 

Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/002559-19 від 

11.04.2019 р. Тема: «Основи 

педагогіки при організації 

професійного навчання з 

дисциплін професійно-

теоретичної підготовки. 

Організація та володіння 

технологіями дистанційного 



навчання». (150 годин і 5 

кредитів). 

 

Особи, які працюють за сумісництвом 

- - - - - - - 

III. Професійно-практична підготовка 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 

Професійно-

практична 

підготовка 

Зиков  

Микола 

Іванович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Міжнародна Академія 

управління персоналом 

(2008 р., «Правознавство»), 

юрист. 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ОХОРОННИЙ 

ХОЛДІНГ» 

 (2019 р., «Охоронник»), 

Охоронник 3 розряду. 

Охоронник 3 

розряду; 

спеціаліст 

 

1 рік Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/000124 -19 від 

21.06.2019 р. Тема: 

«Підвищення педагогічної 

майстерності викладачів 

ЗП(ПТ)О в умовах 

модернізації освіти», (150 

годин і 5 кредитів). 

Професійно-

практична 

підготовка 

Клименко  

Денис 

Вікторович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Донецький юридичний 

інститут Луганського 

державного університету 

внутрішніх справ ім. Е.О. 

Дідоренка  (2011 р., 

«Правоохоронна 

діяльність»), юрист 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ОХОРОННИЙ 

ХОЛДІНГ» 

 (2019 р., «Охоронник»), 

Охоронник 3 розряду. 

Охоронник 3 

розряду; 

спеціаліст 

 

1 рік Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/000127-19 від 

21.06.2019 р. Тема: 

«Підвищення педагогічної 

майстерності викладачів 

ЗП(ПТ)О в умовах 

модернізації освіти», (150 

годин і 5 кредитів). 

Професійно-

практична 

підготовка 

Бучок 

Володимир 

Степанович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Національний юридичний 

університет ім. Ярослава 

Мудрого (2000 р., «Судово-

прокурорська, слідча»), 

юрист. 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ОХОРОННИЙ 

ХОЛДІНГ» 

 (2018 р., «Охоронник»), 

Охоронник 3 розряду. 

Охоронник 3 

розряду; 

спеціаліст 

 

3 роки Національна академія 

педагогічних наук України 

ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський інститут 

професійної освіти. Свідоцтво 

про підвищення кваліфікації 

ПК 35946459 900899 від 

30.06.2016р. Тема: «Основи 

педагогіки при організації 

професійного та виробничого 

навчання», (150 годин). 



Проходить підвищення 

кваліфікації. 

Професійно-

практична 

підготовка 

Городненко 

Сергій 

Опанасович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Національна юридична 

академія України імені 

Ярослава Мудрого (2011 р., 

« Право»), юрист. 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ОХОРОННИЙ 

ХОЛДІНГ» 

 (2019 р., «Охоронник»), 

Охоронник 3 розряду. 

Охоронник 3 

розряду; 

спеціаліст 

- Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/001211-21 від 

15.04.2021 р. Теми: "Основа 

педагогіки при організації 

професійного навчання з 

професійно-практичної та 

професійно-теоретичної 

підготовки. Організація та 

володіння технологіями 

дистанційного навчання. 

Модернізація професійно-

технічної освіти в умовах 

ринкової економіки. 

Нормативно-правова база з 

питань професійно-технічної 

освіти. Педагогічна 

майстерність", (150 годин і 5 

кредитів).  

Професійно-

практична 

підготовка 

Кирилюк 

Олександр 

Васильович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Запорізький національний 

технічний університет ( 

2017 р., Електромеханіка»), 

технічний фахівець-

електрик. 

 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ОХОРОННИЙ 

ХОЛДІНГ» 

 (2021 р., «Охоронник»), 

Охоронник 3 розряду. 

Охоронник 3 

розряду;  

спеціаліст 

- Проходить підвищення 

кваліфікації 

Професійно-

практична 

підготовка 

Костюк 

Андрій 

Валентинович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Металургійний технікум 

Запорізької державної 

інженерної академії  

(1998 р., «Технічне 

обслуговування, ремонт та 

експлуатація тягового 

рухомого складу 

залізниць), технік-

електромеханік; 

Бердянський державний 

Охоронник 3 

розряду; 

спеціаліст ІІ 

категорії 

7 років Бердянський державний 

педагогічний університет, 

диплом магістра, 

2018 р. 

 



педагогічний університет,  

( 2017 р., «Технологічна 

освіта»), вчитель 

технологій та креслення; 

Бердянський державний 

педагогічний університет, 

(2018 р., « Професійна 

освіта»), викладач 

комп'ютерних технологій 

та інформатики, інженер з 

комп’ютерних систем;  

Приватне підприємство 

«ФОБОС» , (2021 р., 

«Охоронник»), 

 Охоронник 3 розряду 

Професійно-

практична 

підготовка 

Кузьменко 

Сергій 

Олександрович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Чернігівський юридичний 

коледж Державної 

пенітенціарної служби 

України ( 2014 р., 

«Правоохоронна 

діяльність»), молодший 

спеціаліст-юрист. 

 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ОХОРОННИЙ 

ХОЛДІНГ» 

 (2018 р., «Охоронник»), 

Охоронник 3 розряду. 

Охоронник 3 

розряду; 

спеціаліст 

1 рік Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/001210-21 від 

15.04.2021 р. Теми: "Основа 

педагогіки при організації 

професійного навчання з 

професійно-практичної та 

професійно-теоретичної 

підготовки. Організація та 

володіння технологіями 

дистанційного навчання. 

Модернізація професійно-

технічної освіти в умовах 

ринкової економіки. 

Нормативно-правова база з 

питань професійно-технічної 

освіти. Педагогічна 

майстерність", (150 годин і 5 

кредитів). 

Професійно-

практична 

підготовка 

Радкевич  

Ігор 

Станіславович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Донецька державна 

академія управління (2000 

р., «Фінанси»),  

з економіки. 

Приватне підприємство 

«ФОБОС» , (2021 р., 

«Охоронник»), 

 Охоронник 3 розряду 

Охоронник 3 

розряду; 

спеціаліст 

2 роки Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/000114-19 від 

21.06.2019 р.  

Тема: «Підвищення 

педагогічної майстерності 

викладачів ЗП(ПТ)О в умовах 



модернізації освіти», (150 

годин і 5 кредитів). 

Професійно-

практична 

підготовка 

Пономаренко 

Володимир 

Миколайович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Донбаський гірничо-

металургійний інститут ( 

1995 р., «Підземна 

розробка родовищ 

корисних копалин»), 

гірничий інженер. 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ОХОРОННИЙ 

ХОЛДІНГ» 

 (2018 р., «Охоронець»), 

Охоронець. 

Приватне підприємство 

«ФОБОС» , (2021 р., 

«Охоронник»), 

 Охоронник 3 розряду 

Охоронник 3 

розряду;  

спеціаліст 

2 роки Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/000108-19 від 

21.06.2019 р. Тема: 

«Підвищення педагогічної 

майстерності викладачів 

ЗП(ПТ)О в умовах 

модернізації освіти», (150 

годин і 5 кредитів). 

Професійно-

практична 

підготовка 

Лазаренко 

Олександр 

Миколайович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Запорізький національний 

технічний університет 

(2014 р., «Фізичне 

виховання»), бакалавр з 

фізичного виховання, 

фахівця з організації 

майнової та особистої 

безпеки;  

Запорізький національний 

технічний університет 

(2016 р., «Фізичне 

виховання»), магістр з 

фізичного виховання, 

керуючий агентством 

(охоронним), викладач 

університетів та вищих 

навчальних закладів. 

 Приватне підприємство 

«ФОБОС» , (2021 р., 

«Охоронник»), 

 Охоронник 3 розряду 

Охоронник 3 

розряду; 

спеціаліст 

1 рік Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/001204-21 від 

15.04.2021 р. Теми: "Основа 

педагогіки при організації 

професійного навчання з 

професійно-практичної та 

професійно-теоретичної 

підготовки. Організація та 

володіння технологіями 

дистанційного навчання. 

Модернізація професійно-

технічної освіти в умовах 

ринкової економіки. 

Нормативно-правова база з 

питань професійно-технічної 

освіти. Педагогічна 

майстерність", (150 годин і 5 

кредитів). 

Професійно-

практична 

підготовка 

Лисенко 

 Максим 

Віталійович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Запорізький національний 

технічний університет ( 

2015 р., «Радіотехніка»), 

технічний фахівець в галузі 

Охоронник 3 

розряду; 

спеціаліст 

- Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/001201-21 від 



електроніки та 

телекомунікацій; 

Запорізький національний 

технічний університет 

(2016 р., «Радіотехніка»), 

спеціаліст з радіотехніки, 

інженер в галузі 

електроніки та 

телекомунікацій 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ОХОРОННИЙ 

ХОЛДІНГ» 

 (2018 р., «Охоронник»), 

Охоронник 3 розряду. 

15.04.2021 р. Теми: "Основа 

педагогіки при організації 

професійного навчання з 

професійно-практичної та 

професійно-теоретичної 

підготовки. Організація та 

володіння технологіями 

дистанційного навчання. 

Модернізація професійно-

технічної освіти в умовах 

ринкової економіки. 

Нормативно-правова база з 

питань професійно-технічної 

освіти. Педагогічна 

майстерність", (150 годин і 5 

кредитів). 

Професійно-

практична 

підготовка 

Марковчин 

Дмитрій 

Олександрович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Диплом спеціаліста видано 

закладом: Академія 

внутрішніх справ України 

(2007 р., «Автомобілі та 

автомобільне 

господарство»), інженер-

механік, офіцер 

військового управління 

тактичного рівня; 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ОХОРОННИЙ 

ХОЛДІНГ» 

 (2019 р., «Охоронник»), 

Охоронник 3 розряду. 

Охоронник 3 

розряду; 

спеціаліст 

- Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/001209-21 від 

15.04.2021 р. Теми: "Основа 

педагогіки при організації 

професійного навчання з 

професійно-практичної та 

професійно-теоретичної 

підготовки. Організація та 

володіння технологіями 

дистанційного навчання. 

Модернізація професійно-

технічної освіти в умовах 

ринкової економіки. 

Нормативно-правова база з 

питань професійно-технічної 

освіти. Педагогічна 

майстерність", (150 годин і 5 

кредитів). 

Професійно-

практична 

підготовка 

Пойда  

Руслан 

Володимирович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Коледж "Класичного 

приватного університету" 

(2012 р., «Фізичне 

виховання»), молодший 

спеціаліст з фізичного 

виховання;  

Охоронник 3 

розряду;  

спеціаліст 

- Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/001199-21 від 

15.04.2021 р. Теми: "Основа 

педагогіки при організації 

професійного навчання з 



Класичний приватний 

університет (2014 р., 

«Фізичне виховання»), 

бакалавр з фізичного 

виховання, вчитель 

фізичної культури 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ОХОРОННИЙ 

ХОЛДІНГ» 

 (2018 р., «Охоронник»), 

Охоронник 3 розряду. 

професійно-практичної та 

професійно-теоретичної 

підготовки. Організація та 

володіння технологіями 

дистанційного навчання. 

Модернізація професійно-

технічної освіти в умовах 

ринкової економіки. 

Нормативно-правова база з 

питань професійно-технічної 

освіти. Педагогічна 

майстерність", (150 годин і 5 

кредитів). 
Професійно-

практична 

підготовка 

Пупченко 

Віталій 

Олегович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Державний вищий 

навчальний заклад 

"Київський транспортно-

економічний коледж" (2011 

р., «Організація перевезень 

і управління на 

автотранспорті»), технік-

технолог (механіка); 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ОХОРОННИЙ 

ХОЛДІНГ» 

 (2019 р., «Охоронник»), 

Охоронник 3 розряду. 

Охоронник 3 

розряду; 

спеціаліст 

- Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/001207-21 від 

15.04.2021 р. Теми: "Основа 

педагогіки при організації 

професійного навчання з 

професійно-практичної та 

професійно-теоретичної 

підготовки. Організація та 

володіння технологіями 

дистанційного навчання. 

Модернізація професійно-

технічної освіти в умовах 

ринкової економіки. 

Нормативно-правова база з 

питань професійно-технічної 

освіти. Педагогічна 

майстерність", (150 годин і 5 

кредитів). 

Професійно-

практична 

підготовка 

Рєзніков  

Віталій 

Вікторович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Великоновосілківський 

професійний ліцей (2015 р., 

«Слюсар з ремонту 

автомобілів, водій 

автотранспортних 

засобів»), слюсар з ремонту 

автомобілів, водій 

автотранспортних засобів 

категорія "С"; 

Охоронник 3 

розряду; 

спеціаліст 

- Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/001200-21 від 

15.04.2021 р. Теми: "Основа 

педагогіки при організації 

професійного навчання з 

професійно-практичної та 

професійно-теоретичної 

підготовки. Організація та 



Великоанадольський 

лісовий коледж (2018 р., 

«Експлуатація та ремонт 

обладнання лісового 

комплексу»), технік-

механік; 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ОХОРОННИЙ 

ХОЛДІНГ» 

 (2018 р., «Охоронник»), 

Охоронник 3 розряду. 

володіння технологіями 

дистанційного навчання. 

Модернізація професійно-

технічної освіти в умовах 

ринкової економіки. 

Нормативно-правова база з 

питань професійно-технічної 

освіти. Педагогічна 

майстерність", (150 годин і 5 

кредитів). 

Професійно-

практична 

підготовка 

Сєрков  

Дмитро 

Олександрович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Державний вищий 

навчальний заклад 

"Запорізький національний 

університет" Міністерства 

освіти і науки України 

(2015 р., «Фізичне 

виховання»),  бакалавр 

фізичного виховання; 

Запорізький національний 

університет (2017 р., 

«Фізичне виховання»), 

викладач фізичного 

виховання; 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ОХОРОННИЙ 

ХОЛДІНГ» 

 (2018 р., «Охоронник»), 

Охоронник 3 розряду. 

Охоронник 3 

розряду; 

спеціаліст 

- Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/001198-21 від 

15.04.2021 р. Теми: "Основа 

педагогіки при організації 

професійного навчання з 

професійно-практичної та 

професійно-теоретичної 

підготовки. Організація та 

володіння технологіями 

дистанційного навчання. 

Модернізація професійно-

технічної освіти в умовах 

ринкової економіки. 

Нормативно-правова база з 

питань професійно-технічної 

освіти. Педагогічна 

майстерність", (150 годин і 5 

кредитів). 

Професійно-

практична 

підготовка 

Соломка 

Олександр 

Михайлович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Вищий навчальний 

приватний заклад 

"Дніпропетровський 

гуманітарний університет" 

(2015 р., «Правознавство»), 

магістр права; 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ОХОРОННИЙ 

ХОЛДІНГ» 

Охоронник 3 

розряду; 

спеціаліст 

1 рік Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/001205-21 від 

15.04.2021 р. Теми: "Основа 

педагогіки при організації 

професійного навчання з 

професійно-практичної та 

професійно-теоретичної 

підготовки. Організація та 

володіння технологіями 



 (2019 р., «Охоронник»), 

Охоронник 3 розряду. 

дистанційного навчання. 

Модернізація професійно-

технічної освіти в умовах 

ринкової економіки. 

Нормативно-правова база з 

питань професійно-технічної 

освіти. Педагогічна 

майстерність", (150 годин і 5 

кредитів). 

Професійно-

практична 

підготовка 

Захарченко 

Євген 

Миколайович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Дніпропетровський 

державний університет 

внутрішніх справ (2012 р., 

«Правознавство»), юрист. 

Приватне підприємство 

«ФОБОС» , (2021 р., 

«Охоронник»), 

 Охоронник 3 розряду 

Охоронник 3 

розряду; 

спеціаліст 

1 рік Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/001206-21 від 

15.04.2021 р. Теми: "Основа 

педагогіки при організації 

професійного навчання з 

професійно-практичної та 

професійно-теоретичної 

підготовки. Організація та 

володіння технологіями 

дистанційного навчання. 

Модернізація професійно-

технічної освіти в умовах 

ринкової економіки. 

Нормативно-правова база з 

питань професійно-технічної 

освіти. Педагогічна 

майстерність", (150 годин і 5 

кредитів). 

Професійно-

практична 

підготовка 

Сулаков  

Олег Петрович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Запорізькій державний 

університет (1994 р., 

«Фізика»), фізик, викладач; 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ОХОРОННИЙ 

ХОЛДІНГ» 

 (2019 р., «Охоронник»), 

Охоронник 3 розряду. 

Охоронник 3 

розряду; 

спеціаліст 

1 рік Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/001202-21 від 

15.04.2021 р. Теми: "Основа 

педагогіки при організації 

професійного навчання з 

професійно-практичної та 

професійно-теоретичної 

підготовки. Організація та 

володіння технологіями 

дистанційного навчання. 

Модернізація професійно-

технічної освіти в умовах 



ринкової економіки. 

Нормативно-правова база з 

питань професійно-технічної 

освіти. Педагогічна 

майстерність", (150 годин і 5 

кредитів). 

Професійно-

практична 

підготовка 

Гапонюк  

Андрій 

Володимирович 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Донецький інститут 

внутрішніх справ при 

Донецькому державному 

університеті (2000 р., 

«Правоохоронна 

діяльність»), юрист. 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ОХОРОННИЙ 

ХОЛДІНГ» 

 (2019 р., «Охоронник»), 

Охоронник 3 розряду. 

Охоронник 3 

розряду; 

спеціаліст 

2 роки Класичний приватний 

університет. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації ПК 

19278502/000122-19 від 

21.06.2019 р. Підвищення 

кваліфікації працівників 

професійно-технічних 

навчальних закладів за 

програмою «Професійно-

технічна освіта» Тема: 

«Підвищення педагогічної 

майстерності викладачів 

ЗП(ПТ)О в умовах 

модернізації освіти» (150 

годин і 5 кредитів). 

Особи, які працюють за сумісництвом 

- - - - - - - 

 


