Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ ДПТНЗ «Дніпровський
Центр професійно-технічної освіти»
від 18.10. 2017 № 199-к/тр
Список педагогічних працівників
ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»,
щодо яких буде прийматись рішення атестаційними комісіями І-го та ІІІ рівнів
№
п/
п

1

2

3

П.І.Б.
(повністю)

Дата
народ
жен
ня

Освіта
(що, де, коли,
спеціальність за
дипломом)

Дніпропетровський
інститут інженерів
транспорту, інженермеханік 22.06.1991,
диплом № 865233

Стрілець
Олександр
Іванович

22.03
1961

Руденко
Валентин
Павлович

Київський державний
інститут фізичної
культури та спорту,
31.08
1982р., №015964, фізична
1961
культура та спорт,
викладач фізичного
виховання

Зюкова
Людмила
Іванівна

Міжрегіональна академія
17.01 управління персоналом,
1967
2002р., КВ№21319462
Магістр психології

Посада,
предмет
викладання

Викладач

Керівник
фізичного
виховання

Викладач
галузевої
економіки

Підвищення
кваліфікації
(назва закладу, рік,
№ посвідчення, за яким
предметом)

Рік та результати
попередньої
атестації

На що
претендує
педпрацівник
за
результатами
атестації

16,4

Білоцерківський інститут
неперервної професійної
освіти, курси керівників
ПТНЗсв..СПК-35946459000827-16 2016р.

Присвоєння
кваліфікаційної
категорії
«Спеціаліст другої
категорії»
Наказ ДЦПТО
№ 190-к-тр
від 21.04.2015р.

Присвоєння
кваліфікаційної
категорії
«Спеціаліст
першої
категорії»

8,7

Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти.
СПК№2551, 2015р.

3,1

Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти, СПК
№ДН24983906/7
2016р.

Педа
го
гіч
ний
стаж

Не атестовувався

Не атестовувалася

Відповідає
займаній посаді

Присвоєння
кваліфікаційної
категорії
«Спеціаліст
другої
категорії»

4

5

6

Мамчур
Валентина
Василівна

Павлюк
Аліна
Миколаївна

Шорохова
Олександра
Анатоліївна

23.11
1960

14.05
1975

28.04.
1965

Дніпропетровський
державний університет,
1984, історія, історик,
викладач історії та
суспільствознавства

Дніпропетровський
державний університет,
1997р., ВЕ №01188,
математика, викладач
математики

Харківський
політехнічний інститут,
1989р., Промислова
електроніка, інженерелектронної техніки

Викладач
суспільних
дисциплін

Викладач
інформатики

Викладач
математики

34,2

20,0

25,3

Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
.2016р. св. СПК № ДН
24983906/8315/18
(вчитель економіки, осн.
споживч.знань)
2017р.- св. СПК
№ ДН 24983906/1768-17
(вчитель історії, правознавства та суспільних
дисциплін)
Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
курси викладачів
математики, які додатково
викладають інформатику
2017р., СПК №ДН
24983906/7208-17
Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти:
2013-курси викладачів
математики та
інформатики
2016-курси викладачів
фізики, астрономії та
природознавства
2017- БІНПО курси
Викладачів професійнотеоретичної підготовки

Відповідає
займаній посаді,
відповідність
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
педагогічному
званню «викладачметодист» 2013р.
Наказ ГУОН
від 19.04.2013
№150 к/тр
Відповідає
займаній посаді,
присвоєння
кваліфікаційної
категорії
«Спеціаліст вищої
категорії», 2013р.
наказ ГУОН
від 19.04.2013
№ 150 к/тр
Відповідає
займаній посаді,
відповідність
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
педагогічному
званню «викладачметодист» 2013р.
Наказ ГУОН
від 19.04.2013
№150 к/тр

Відповідність
раніше
присвоєній
кваліфікаційної
категорії
«спеціаліст
вищої
категорії» та
педагогічному
званню
«викладачметодист»

Відповідність
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«Спеціаліст
вищої категорії»

Відповідність
раніше
присвоєній
кваліфікаційної
категорії
«спеціаліст
вищої
категорії» та
педагогічному
званню
«викладачметодист»

7

8

9

Поляков
Олександр
Дмитрович

Скляр
Світлана
Миколаївна

Подопригора
Віта
Василівна

Вольське вище училище
тилу Ленінського
Краснознаменного
Викладач
05.07
комсомолу, 1978р. АЗахисту
1957
І№846341
Вітчизни
«Командна тактична
вещевого забезпечення
військ»
Дніпропетровський
технікум ракетного
машинобудування,
програмування для
електроннообчислювальних машин
та електронних систем,
молодший спеціалістВикладач
05.04.
програміст,
спецдисциплін
1973
ЗА№001673, 1994р.
Міжрегіональна
академія управління
персоналом, управління
персоналом і
економікою праці,
економіст, менеджер
персоналу,
КВ№37223750, 2009р.
Дніпропетровський
державний аграрноекономічний
університет,
НР№47509049
Викладач
18.01.
2014р.Гідротехніка.
спецдисциплін
1980
Дніпропетровська філія
Харківського
індустріальнопедагогічного
технікуму,

24,1

16,5

11,0

Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
СПК№3491, 2015р

Білоцерківський
інститут неперервної
професійної освіти, курси
викладачів професійнотеоретичної підготовки
2017р., св.СПК
35946459-002153-17

Білоцерківський
інститут неперервної
професійної освіти, курси
викладачів професійнотеоретичної підготовки
2017р., св.СПК
35946459-002029-17

Не атестовувався

Присвоєння
кваліфікаційної
категорії
«Спеціаліст
другої категорії»

Не атестовувалась

Присвоєння
кваліфікаційної
категорії
«Спеціаліст
другої категорії»

Присвоєння
кваліфікаційної
категорії
«Спеціаліст другої
категорії»
Наказ ДЦПТО
№48-к-тр
від 23.03.2013р.

Присвоєння
кваліфікаційної
категорії
«Спеціаліст
вищої категорії»

НР№12032321, 2000р.
Педагогічна освіта,
проф. навчання.
Одеський коледж
зв'язку, СК№32578346,
2007. Оператор
поштового зв’язку.
Дніпропетровський
державний університет,
1981, ЖВ-1 № 024800,
математика,
прикладна математика
10

11

12

Коняхіна Інна
Олександрівна

Джепа Ганна
Іванівна

Анісімова
Ірина
Володимирівна

24.12.
1958

18.02.
1951

07.03.
1954

Методист

Дніпропетровський
монтажний технікум,
1980, ВТ-1 № 258660,
технік-технолог,
виготовлення
металевий та
залізобетонних
конструкцій
Дніпропетровський
металургійний
інститут, 1980,Б-1 №
775645, інженерметалург, обробка
металів тиском

27,1

Білоцерківський інститут
неперервної професійної
освіти, курси методистів,
2017р. свід.СПК
№-35946459-001950-17

Відповідає
займаній посаді,
Відповідність
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
кваліфікаційної
категорії
категорії
«спеціаліст вищої
«спеціаліст
вищої
категорії» та
категорії»
та
педагогічному
педагогічному
званню «викладачзванню
методист» 2012р.
«викладачНаказ ГУОН
методист»
від 25.04.2012
№114 к/тр
Відповідає
займаній посаді,
присвоєний 11
тарифний розряд
2013р.
Наказ ДПБЛ
від 19.03.2013
№17 к/тр

Майстер
виробничого
навчання

Інститут педагогічної освіти
інженерно-педагогічних
33,1 працівників ДВНЗ «УМО»,
курси майстрів в/н ПТНЗ
2015р. СПК86059

Майстер
виробничого
навчання

Відповідає
Інститут педагогічної освіти займаній посаді, 12
інженерно-педагогічних тарифному розряду,
22,4 працівників ДВНЗ «УМО», відповідність ранікурси майстрів в.н.ПТНЗ
ше присвоєному
2015р. СПК86010
педагогічному
званню «Майстер

Відповідність
займаній посаді
майстра в/н,
встановленому
13 тарифному
розряду
Відповідність
раніше
присвоєному
педагогічному
званню
«Майстер
виробничого

13

14

15

Копійкін Олег
Миколайович

Щербина
Людмила
Іванівна

Виноградов
Віталій
Анатолійович

06.10
1979

14.09.
1957

Придніпровська
державна академія
будівництва та
архітектури,
автомобільний
транспорт, інженер з
автомобільного
транспорту,
НР№47494700, 2014р.

Дніпропетровський
технікум промислового
транспорту, технік
електрозв’язку, Ш1№030394, 1976р.

Хмельницьке вище
артилерійське командне
15.12 училище, 1979р., №1708,
1956
командне тактичне
відділення артилерії

Майстер
виробничого
навчання

Майстер
виробничого
навчання

Майстер
виробничого
навчання
з водіння

виробничого
навчання ІІ
категорії»2013р.
Наказ ГУОН
від 19.04.2013
№150 к/тр
Відповідає
займаній посаді, 12
тарифному розряду,
присвоєння
Інститут педагогічної освіти
педагогічного
інженерно-педагогічних
звання «Майстер
17,0 працівників ДВНЗ «УМО»,
виробничого
курси майстрів в.н.ПТНЗ
навчання І
2015р. СПК86486
категорії»,2013р.
Наказ ГУОН
від 19.04.2013
№150 к/тр
Відповідає
займаній посаді,
підтвердження
Білоцерківський інститут раніше присвоєного
неперервної професійної
педагогічного
освіти, курси майстрів в/н
звання Майстер
24,0
2017р.
виробничого
св.СПК-35946459навчання ІІ
002178-17
категорії,
12 тарифний р-д,
наказ по ПТУ-67
від18.09.1995р.

29,0

Придніпровська державна
академія будівництва,
свід.12СПВ
№087962, 2015р.
(ПДД)

Не атестовувався

навчання ІІ
категорії»,
14 тариф.р-д

Відповідність
раніше
присвоєному
педагогічному
званню
«Майстер
виробничого
навчання І
категорії»,
14 тариф.р-д

Відповідність
раніше
присвоєному
педагогічному
званню
«Майстер
виробничого
навчання ІІ
категорії»
14 тариф.р-д
Відповідність
займаній посаді
майстра в/н,
встановленню
12 тариф. розряд

16

17

Зябрева
Олена
Анатоліївна

Мохунь
Анжела
Геннадіївна

28.09
1959

Дніпропетровський
хіміко-технологічний
інститут, 1982р.
інженер-хіміктехнолог

04.07.
1962

Дніпропетровський
хіміко-технологічний
інститут, Хімічне
машинобудування та
апаратобудування,
Інженер-механік

Викладач
фізики та хімії

Викладач
спецдисциплін

6,1

8,1

обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти,
курси викладачів хімії, які
одночасно викладають
біологію, екологію,
природознавство
СПК№24983906\3983-16,
2016р
Інститут післядипломної
освіти інженернопедагогічних працівників
м.Донецьк, 2014р.
за програмою викладачів
професійно-теоретичної
підготовки ПНЗ
св..12СПВ №082822

Не атестовувалась

Присвоєння
кваліфікаційної
категорії
«Спеціаліст
другої категорії»

Присвоєння
кваліфікаційної
категорії
«Спеціаліст другої
категорії»
Наказ ДЦПТО
2011р.

Відповідність
кваліфікаційної
категорії
«Спеціаліст
другої категорії»

