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ПОЧАТКОВА КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ ВОДІЇВ В

УКРАЇНІ



ХОМИН

ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ

2

• Виконавчий директор ТОВ «Вінницький 

обласний автоучбовий комбінат» 

• Віце-президент Громадської спілки

«Всеукраїнське партнерство заради безпеки

дорожнього руху».

• Маю досвід у розробці нормативно-правових 

документів під час роботи в органах Виконавчої 

влади України, ініціатор та розробник 

нормативних актів в сфері навчання водіїв і 

безпеки дорожнього руху. Автор новітньої 

методики по навчанню водіїв кат. «В» та «СЕ». 

Освіта

• Ступінь МВА в Міжнародному інституті менеджменту, м. 

Київ.

• У 2004 році закінчив Львівську комерційну академію за 

спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», м. Львів.
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навчаємо більше 3 000 водіїв за рік

штат більше 120 осіб

20 навчальних центрів по всій Україні 

100 навчальних автомобілів

70 років на ринку навчання водіїв 
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Мета життя і життєві навички: стиль життя, цінності, 

установки, загальний самоконтроль і самостійність

Мета управління автомобілем і контекст: вибір маршруту, 

планування часу, де, з ким і навіщо сідати за кермо

Управління дорожніми ситуаціями: взаємодія з іншими 

учасниками дорожнього руху, прогнозування дорожньої ситуації

Керування автомобілем: переключання передач, вибір 

швидкості, управління органами керування авто 

Навчання за “THE GDE MATRIX” 



ТРЕНАЖЕРНИЙ КЛАС
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КОМП'ЮТЕРНИЙ КЛАС
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НАВЧАЛЬНІ КЛАСИ

7



НАВЧАЛЬНІ КЛАСИ
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ТЕСТУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

Проводимо тестування при відборі водіїв 

на посаду водій-далекобійник 

Проводимо періодичне навчання для 

працівників по безпеці руху та підвищення 

кваліфікації для водіїв підприємства  
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ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ
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2. Роз’єднаний та з’єднання з причепом з тягачем

3. Рух і маневрування заднім ходом, паркування і 

виїзд з паркувального місця

4. Паркування для завантаження (розвантаження)

і виїзд з паркувального місця

5. Маневрування в обмеженому просторі і 

зупинка

1. Ознайомлення з автомобілем та посадка



КУРС НАВЧАННЯ НА КАТЕГОРІЮ

СЕ

теоретичні заняття - 42 академічні години.

практичні заняття на сідельних тягачах з 

причіпом - 10 занять по 60 хв.

форма навчання - вечірня з 10.00 до 16.00 год.

проживання протягом 2 тижнів для 

іногородніх 11



ОЗНАЙОМЛЕННЯ ТА ПОСАДКА
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НАВЧАННЯ НА МЕХАНІЧНІЙ КПП
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НАВЧАННЯ НА АВТОМАТИЧНІ КПП
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«РОЗ’ЄДНАНИЙ ТА З’ЄДНАННЯ З ПРИЧЕПОМ З ТЯГАЧЕМ»
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«ПАРКУВАННЯ ЗАДНІМ ХОДОМ»
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«ПАРКУВАННЯ ДЛЯ ПОГРУЗКИ / ВИГРУЗКИ»
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«МАНЕВРУВАННЯ В ОБМЕЖЕНОМУ 

ПРОСТОРІ»
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КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТА ВОДІЯ
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СЕРТИФІКАТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
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КОНТАКТИ

facebook.com/volodymyr.khomyn

voauk.com.ua
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