Склад кадрового забезпечення освітньої діяльності за професією 5169 «Рятувальник-хімік»

Повне найменування
Найменування
закладу, який
посади (для осіб, що
закінчив викладач,
Прізвище, ім’я
працюють за
майстер (інструктор)
Найменування та по батькові
сумісництвом, —
(рік закінчення,
навчального
викладача,
місце основної
спеціальність
предмета
майстра
роботи,
(професія),
(інструктора)
найменування
кваліфікація згідно з
посади), стаж
документом про
роботи
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)

Особи, які працюють за основним місцем роботи
Дотримання
Карташов
Викладач, Начальник
основ з охорони Валентин
служби охорони праці,
праці
Володимирович
9 років

Ніжинський ордена
Трудового червоного
прапора державного
педагогічного
інституту ім.. М.В.
Гоголя у 1988 році,
спеціальність
«біологія»,
кваліфікація «вчитель
біології».

Спеціаліст

9 років

Сумський державний
педагогічний інститут
імені А.С. Макаренка,
свідоцтво, на тему:
«Нормативно-правові
засади діяльності
педагогічних
працівників сучасного
навчального закладу»,
дата видачі
13.03.2017 р., 150 год.
Навчально-виробничий
центр комунального
обласного підприємства
Сумської обласної ради,
посвідчення, курси з
охорони праці, дата
видачі 17.01.2020 р.

Виконання
посадових
обов’язків у
складі чергового
караулу

Надання
домедичної
допомоги

Цигульов
Олександр
Васильович

Викладач, Заступник
начальника частини
ліквідації наслідків
аварії, 20 років

Військово-інженерний
інститут при
Подільській державній
аграрно-технічній
академії у 2001 році,
спеціальність
«військові науки»,
кваліфікація «бакалавр
військового
управління, офіцер
військового
управління тактичного
рівня».
Національний
університет цивільного
захисту України у 2016
році, спеціальність
«Цивільний захист»,
кваліфікація «інженер
оперативнорятувальної служби
цивільного захисту»

Спеціаліст

1 рік

Сумський державний
педагогічний інститут
ім. А.С. Макаренка,
свідоцтво, на тему
"Непереревна освіта як
фактор розвитку
дорослої людини", 150
год., 14.05.2021 рік.

Безкоровайний
Артем
Олександрович

Викладач, Лікар
аварійно-рятувальної
частини,
5 років

Сумський державний
університет у 2014
році, спеціальність
«лікувальна справа»,
кваліфікація «лікар».
Сумський державний
університет у 2016
році, спеціальність
«лікувальна справа»,
кваліфікація «магістр з
лікувальної справи за
фаховою
спеціальністю загальна
практика – сімейна
медицина».

Спеціаліст

2 роки

Сумський державний
педагогічний інститут
імені А.С. Макаренка,
свідоцтво, на тему:
«Андрагогіка, її предмет
і завдання», дата видачі
15.03.2021 р., 150 годин.

Психологічна
компетентність

Петренко
Ольга
Олександрівна

Підготовка до
виконання робіт

Безпальчий
Роман
Миколайович

Викладач, Психолог
відділу персоналу,
9 років

Академія праці і
соціальних відносин
Федерації професійних
спілок України у 2009
році, спеціальність
«Соціальна робота»
кваліфікація магістр
соціальної роботи.
Навчально-науковий
інститут педагогіки і
психології (відділення
післядипломної освіти)
Сумського державного
педагогічного
університету імені
А.С. Макаренка у 2014
році, кваліфікація
«практичний
психолог».

Спеціаліст

2 роки

Сумський державний
педагогічний інститут
імені А.С. Макаренка,
свідоцтво, на тему:
«Андрагогіка, її предмет
і завдання», дата видачі
15.03.2021 р., 150 год.

Викладач, Начальник
Національний
відділення радіаційної технічний університет
та хімічної розвідки
«Харківський
групи
політехнічний
радіаційного,хімічного інститут» у 2018 році,
та біологічного
спеціальність «Хімічні
захисту,
технології та
2 років
інженерія» професійна
кваліфікація «інженертехнолог (хімічні
технології).

Спеціаліст

-

Заплановано на 2023 рік

Виконання
розвідки та
контролю

Колісник
Віта Вікторівна

Виконання
спеціального
оброблення
(деконтамінації)

Здійснення
індивідуального
та колективного
захисту
Володіння
тактикою дій
підрозділів

Браташ
Ігор Іванович

Викладач, Інженер
Національний
хіміко-радіометричної університет цивільного
лабораторії частини
захисту України у
радіаційного,хімічного
2019, спеціальність
та біологічного
«Хімічні технології та
захисту,
інженерія»,
4 роки
кваліфікація магістр.
Навчальний центр
Оперативнорятувальної служби
цивільного захисту
Державної служби
України з
надзвичайних ситуацій
у 2013 році,
кваліфікація
«кваліфікований
робітник» за
професією
«Дозиметрист»
Викладач, Провідний
фахівець відділення
планування та
контролю,
3 роки

Костромське вище
воєнне командне
училище хімічного
захисту у 1990 році,
спеціальність
«Командна тактичних
хімічних військ»,
кваліфікація « інженер
по експлуатації засобів
хімічного захисту»

Спеціаліст

-

Заплановано на 2023 рік

Спеціаліст

-

Заплановано на 2023 рік

Професійнопрактична
підготовка.

Будаков Артем
Андрійович

Майстер виробничого
Національний
навчання, Начальник університет цивільного
відділення санітарної
захисту України у
обробки групи
2021, спеціальність
радіаційного,
«Цивільна безпека »,
хімічного та
кваліфікація магістр.
біологічного захисту,
Навчальний центр
3 роки
Оперативнорятувальної служби
цивільного захисту
Державної служби
України з
надзвичайних ситуацій
у 2016 році,
кваліфікація
«кваліфікований
робітник» за
професією
«Дозиметрист»

Професійнопрактична
підготовка.

Дубров
Олег Юрійович

Майстер виробничого
Національний
навчання, Начальник технічний університет
відділення радіаційної
«Харківський
та хімічної розвідки
політехнічний
групи
інститут» у 2018 році,
радіаційного,хімічного спеціальність «Хімічні
та біологічного
технології та
захисту,
інженерія»
4 роки
кваліфікація магістр.
Вінницьке вище
професійне училище
цивільного захисту за
програмою
перепідготовки
ремонтувальників
респіраторів та
протигазів у 2011 році

-

Заплановано на 2023 рік

-

Заплановано на 2023 рік

Начальник відділення
санітарної обробки групи
радіаційного, хімічного та
біологічного захисту .
На посаді працює 3 роки

Начальник відділення
радіаційної та хімічної
розвідки групи радіаційного,
хімічного та біологічного
захисту.
На посаді працює 4 роки

Особи, які працюють за сумісництвом
Дотримання
Пугач
основ з охорони Тамара
праці
Миколаївна

Викладач (за
наявності групи),
працює викладачем у
Державному
професійнотехнічному
навчальному закладі
«Роменське вище
професійне училище»,

23 роки

Глухівський
державний
педагогічний інститут
імені С.М.СергєєваЦенського у 2001 р.,
спеціальність
«Трудове і професійне
навчання»,
кваліфікація «Вчитель
трудового і
професійного навчання
(механізація сільського
господарства),
креслення та безпеки
життєдіяльності».

Спеціаліст вищої
категорії

23 роки

Сумський
обласний
інститут післядипломної
педагогічної
освіти,
свідоцтво,
на
тему:
«Теорія та методика
викладання
спецдисциплін»,
дата видачі 18.03.2016 р.
Навчально-виробничий
центр
комунального
обласного підприємства
Сумської обласної ради,
посвідчення, курси з
охорони праці,
дата
видачі 23.02.2018 р.

