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НАКАЗ

2оі чЬ р. '  № /40
м.Київ

Про атестацію педагогічних 
працівників ПТНЗ

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників України затвердженого наказом М іністерства освіти і науки 
України від 06 .1 0 .2 0 1 0  № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550, змін до положення, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 20.12.2011 № 1473, затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України від 16.08.2013 № 1417/23949 та рішення комісії департаменту освіти 
і науки з атестації педагогічних працівників (протокол від 19 .04.2016 № 2),

НАКАЗУЮ:

1. Вважати такими, що відповідають займаній посаді педагогічних 
працівників:

1.1. Блоцького Володимира Івановича -  директора ДПТНЗ «Володарський 
професійний аграрний ліцей»;
1.2. В ітю ка Сергія Васильовича -  старшого майстра ДНЗ «Сквирське вище
професійне училище»; ^
1.3. Г'ерасименка Віктора Володимировича -  старшого майстра ДПТНЗ
«Білоцерківський професійний ліцей»;
1.4. Гладку Софію Дмитрівну -  заступника директора з  ̂ навчально- 
виробничої роботи КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей»,
1.5. Голубенко Валентину Сергіївну г  старшого майстра ДПТНЗ 
«Фастівський центр професійно-технічної освіти»;
1.6. Гудзевату Оксану Олександрівну -  заступника директора з навчально- 
виховної роботи ДПТНЗ «Рокитнянський професійний ліцей»,
1.7. Давиденка В 'ячеслава Григоровича -  старшого майстра Д П ІН З
«Рокитнянський професійний ліцей»; 1 ’
1.8. Заліщука Сергія Володимировича -  старшого майстра Д 111Ш
«Бориспільський професійний ліцей»;
1.9. Івжич Наталію Петрівну -  заступника директора з навчально-виробничої 
роботи Д ії  І НЗ «Рокитнянський професійний ліцей»,
1.10. Кисюка Михайла Васильовича -  старшого майстра Д Ш  НЗ 
«Броварський професійний ліцей»;
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1.11. Ладана Миколу Миколайовича -  директора ДПТНЗ «Броварський 
професійний ліцей»;
1.12. Ломаку Олександра Володимировича -  заступника директора з 
навчально-виробничої роботи Березанського навчального центру № 95;
1.13. Лужанську Галину Володимирівну -  заступника директора з навчально- 
виробничої роботи ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище 
ім.П.Р.Поповича»;
1.14. Мельника Івана Анатолійовича -  директора ДПТНЗ «Фастівський центр 
професійно-технічної освіти»;
1.15. Павленко Владу Владиславівну -  заступника директора з виховної 
роботи ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»;
1.16. Паску Віктора Васильовича -  старшого майстра ДНЗ «Згурівський 
професійний ліцей»;
1.17. Пержинську Оксану Дмитрівну -  заступника директора з виховної 
роботи ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»;
1.18. Писарчук Тетяну Михайлівну -  заступника директора з навчально- 
виробничої роботи ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей»;
1.19. Постоленко Людмилу Миколаївну — директора КПЗ КОР 
«Васильківський професійний ліцей»;
1.20. Пустовіта Володимира Миколайовича -  директора Д Ш Н З
«Рокитнянський професійний ліцей»;
1.21. Раченка Володимира Миколайовича -  старшого майстра ДПТНЗ 
«Яготинський центр професійно-технічної освіти»;
1.22. Саєнка Андрія Григоровича -  старшого майстра ДНЗ «Білоцерківське 
професійно-технічне училище ім.П.Р.Поповича»;
1.23. Сінкевич Ірину Олександрівну -  заступника директора з навчально- 
виробничої роботи ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»;
1.24. Скрицьку Надію Іванівну -  заступника директора з виховної роботи 
ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей»;
1.25. Солодкого Івана Миколайовича -  старшого майстра ДПТНЗ 
«Володарський професійний аграрний ліцей»;
1.26. Ткача Сергія Семеновича -  директора Березанського навчального 

центру № 95;
1.27. Ткач Тетяну Федорівну -  заступника директора з навчальної роботи 
ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»;
1.28. Шемякіну Еллу Едуардівну -  заступника директора з виховної роботи 
ДПТНЗ «Ф астівський центр професійно-технічної освіти#;
1.29. Шпака Сергія Миколайовича -  директора ДПТНЗ «Білоцерківський
професійний ліцей»;
1.30. Яблонського Ігоря Володимировича -  заступника директора з 
навчально-виробничої роботи ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»;



2. Присвоїти кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії” 
педагогічним працівникам:
2.1. Бабаєвій Ларисі Михайлівні -  практичному психологу ДНЗ 
«Богуславський центр професійно-технічної освіти»;
2.2. Безвербному Ігорю Олеговичу -  викладачу спеціальних предметів 
ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»;
2.3. Бобко Вероніці Вікторівні -  викладачу фізичної культури ДПТНЗ 
«Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»;
2.4. В ітю ку Сергію Васильовичу -  викладачу спеціальних предметів ДНЗ 
«Сквирське вище професійне училище»;
2.5. Картавенко Ользі Григорівні -  викладачу фізичного виховання, 
керівнику фізичного виховання ДНЗ «Київське обласне вище професійне 
училище харчових технологій та ресторанного сервісу»;
2.6. Кириченку Віктору Андрійовичу -  викладачу спеціальних предметів 
ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім.П.Р.Поповича»;
2.7. Мельніченко Інні Іванівні -  викладачу спеціальних предметів ДПТНЗ 
«Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»;
2.8. М ухіну Ю рію Васильовичу -  методисту, викладачу спеціальних 
предметів ДНЗ «Сквирське вище професійне училище»;
2.9. Наталич Оксані Юріївні -  викладачу спеціальних предметів ДПТНЗ 
«Рокитнянський професійний ліцей»;
2.10. Папенко Оксані Володимирівні -  викладачу української мови та 
літератури, зарубіжної літератури ДПТНЗ «Фастівський центр професійно- 
технічної освіти»;
2.11. Саєнку Андрію Григоровичу -  викладачу спеціальних предметів ДНЗ 
«Білоцерківське професійно-технічне училище ім.П.Р.Поповича»;
2.12. Самійленко Ірині Володимирівні -  викладачу зарубіжної літератури 
ДНЗ «Згурівський професійний ліцей»;
2.13. Стецишиній Тетяні Віталіївні -  викладачу біології та хімії ДПТНЗ 
«Білоцерківський професійний ліцей»;
2.14. Чалій Світлані Володимирівні -  викладачу хімії та біології ДПТНЗ 
«Богуславське вище професійне училище сфери послуг»;

3. Вважати такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст вищої категорії» педагогічних працівників:

3.1. Бауман Тетяну Іванівну -  методиста ДПТНЗ «Білоцерківський 
професійний ліцей»;
3.2. Дяченко Олену Вікторівну -  методиста ДПТНЗ «Білоцерківське вище 
професійне училище будівництва та сервісу»;
3.3. Загурську Валентину Сергіївну -  викладача спеціальних предметів ДНЗ 
«Згурівський професійний ліцей»;
3.4. Лахно Людмилу Миколаївну -  викладача фізичного виховання ДПТНЗ 
«Броварський професійний ліцей»;
3.5. Лисохмару Тамару Василівну -  викладача фізики та астрономії ДПТНЗ 
«Броварський професійний ліцей»;



3.6. Ляшенко Жанну Володимирівну -  викладача математики ДНЗ 
«Білоцерківське професійно-технічне училище ім.П.Р.Поповича»;
3.7. М аксимову Тетяну Миколаївну -  методиста ДПТНЗ «Яготинський центр 
професійно-технічної освіти»;
3.8. Мінєєву Олену Ю ріївну -  викладача спеціальних предметів ДНЗ 
«Професійний ліцей міста Українки»;
3.9. Пилипець Ніну Болеславівну -  викладача географії та економіки ДПТНЗ 
«Білоцерківський професійний ліцей»;
3.10. Попова Сергія Степановича -  викладача спеціальних предметів ДПТНЗ 
«Бородянський професійний аграрний ліцей»;
3.11. Рекеду Оксану Григорівну -  викладача української мови та літератури 
ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти»;
3.12. Рінсевича Миколу Павловича -  викладача спеціальних предметів 
ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей»;
3.13. Смірнова Андрія Миколайовича -  викладача історії ДНЗ «Професійний 
ліцей міста Українки»;
3.14. Соломенцеву Ларису Миколаївну -  викладача зарубіжної літератури і 
художньої культури ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей»;
3.15. Старинець Тамару Володимирівну -  викладача математики ДНЗ 
«Сквирське вище професійне училище»;
3.16. Сушко Віту Володимирівну -  викладача соціології ДНЗ «Київське 
обласне вище професійне училище харчових технологій та ресторанного 
сервісу»;
3.17. Тимченка Івана Михайловича -  методиста Навчально-методичного 
кабінету професійно-технічної освіти у Київській області;
3.18. Ткалича Ігоря Івановича -  викладача інформатики, інформаційних 
технологій, спеціальних предметів ДНЗ «Богуславський центр професійно- 
технічної освіти»;
3.19. Ткаченко Любов Олексіївну -  викладача української мови та літератури, 
зарубіжної літератури ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»;
3.20. Ткаченко Олену Миколаївну -  викладача хімії та біології ДПТНЗ 
«Броварський професійний ліцей»;
3.21. Харченка Володимира Петровича -  викладача фізики ДНЗ 
«Богуславський центр професійно-технічної освіти»;
3.22. Ш вачка Миколу Івановича -  викладача фізичної культури, керівника 
фізичного виховання ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей»;

4. Вважати такими, що відповідають раніше присвоєним 
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 
педагогічному званню "викладач-методист" педагогічних 
працівників:

4.1. Ковальчук Галину Григорівну -  викладача історії ДПТНЗ «Фастівський 
центр професійно-технічної освіти»;
4.2. Кусика Леоніда Омеляновича -  викладача спеціальних предметів ДНЗ 
«Сквирське вище професійне училище»;



4.3. Малащенко Оксану Ю ріївну -  викладача хімії ДНЗ «Катюжанське вище 
професійне училище»;
4.4. Петренко Тетяну Іванівну -  викладача математики ДПТНЗ 
«Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»;
4.5. Секретар Антоніну Дмитрівну -  викладача зарубіжної літератури ДНЗ 
«Богуславський центр професійно-технічної освіти»;
4.6. Ш елудька Анатолія Петровича -  викладача Захисту Вітчизни ДНЗ 
«Богуславський центр професійно-технічної освіти»;

5. Вважати такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педагогічне 
звання "викладач-методист" педагогічним працівникам:

5.1. Диньку Володимиру Анатолійовичу -  викладачу спеціальних предметів 
ДПТНЗ «Бориспільський професійний ліцей»;
5.2. Жилі Василю Івановичу -  викладачу спеціальних предметів ДНЗ 
«Білоцерківське професійно-технічне училище ім.П.Р.Поповича»;

6. Вважати такими, що відповідають раніше присвоєним 
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 
педагогічному званню "старший викладач педагогічних 
працівників:

6.1. Ковтун Наталію Олексіївну -  викладача спеціальних предметів ДПТНЗ 
«ГІереяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»;
6.2. Конопчук Світлану Юріївну -  викладача зарубіжної літератури Д ІІІН З  
«Рокитнянський професійний ліцей»;
6.3. Кулебу Ганну Іванівну -  викладача математики ДПТНЗ «Броварський 
професійний ліцей»;
6.4. Курманчук Наталію Петрівну -  викладача англійської мови ДПТНЗ 
«Володарський професійний аграрний ліцей»;
6.5. Ладік Ларису Вікторівну -  викладача фізичної культури ДПТНЗ 
«Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»;
6.6. Лебедченко Світлану Миколаївну -  викладача англійської мови, 
зарубіжної літератури Д ІІІН З  «Яготинський центр професійно-технічної

освіти»;
6.7. Паламарчука Віктора Миколайовича — викладача біології, географії, 
екології, хімії ДПТ НЗ «Володарський професійний аграрний ліцей»,
6.8. Петренко Тетяну Анатоліївну -  викладача географії та екології ДПТНЗ 
«Богуславське вище професійне училище сфери послуг»;
6.9. Пономаренко Тетяну Григорівну -  викладача спеціальних предметів ДНЗ
«Богуславський центр професійно-технічної освіти»; 1 •
6.10. Савченко Валентину Федорівну — викладача спеціальних предметів ДНЗ 
«Ржищівський професійний ліцей»;
6.11. Склярову Валентину Адамівну -  викладача історії ДПТНЗ «Фастівський 
центр професійно-технічної освіти»;
6.12. Сукача Василя Івановича -  викладача української мови та літератури 
ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»;



6.13. Фенченка Миколу Петровича -  викладача математики та астрономи 
ДНЗ «Ржищівський професійний ліцей»;
6.14. Хаєцького Василя Валентиновича -  викладача спеціальних предметів 
ДНЗ «Згурівський професійний ліцей»;

7. Вважати таким, що відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній 
категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання 
’’старший викладач” педагогічному працівнику:
7.1. Андрущенко Наталії Володимирівні -  викладачу фізики та астрономи 
ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»;
7.2. Григоренко Тамарі Миколаївні -  викладачу української мови та 
літератури ДПТНЗ «Володарський професійний аграрний ліцей»;
7.3. Зленко Наталії Михайлівні -  викладачу спеціальних предметів ДНЗ

«Згурівський професійний ліцей»; ттгггт-п
7.4. Макеєвій Тетяні Миколаївні -  викладачу математики Д1
«Фастівський центр професійно-технічної освіти»;
7.5. Марценюку Сергію Петровичу -  викладачу спеціальних предметів 
ДПТНЗ «Ф астівський центр професійно-технічної освіти»;
7.6. Сінкевич Ірині Олександрівні -  викладачу української мови та літератури 
ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»;
7.7. Соломко Ользі Борисівні -  викладачу спеціальних предметів ДНЗ 
«Богуславський центр професійно-технічної освіти»;
7.8. Титовій Аллі Володимирівні -  викладачу української мови та літератури 
ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»;

8. Вважати такими, що відповідають раніше присвоєному педагогічному 
званню ’’майстер виробничого навчання І категорії" педагогічних

працівників: nrrruQ
8.1. Балацьку Надію Володимирівну -  майстра виробничого навчання Д111 Но
«Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу»;
8.2. Бойка Володимира Олександровича -  майстра виробничого навчання 
ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей»;
8.3. Головатого Валерія Петровича -  майстра виробничого навчання Д П 1І 
«Яготинський центр професійно-технічної освіти»;
8.4. Кабалик Зінаїду Сергіївну -  майстра виробничого навчання ДНЗ 
«Богуславський центр професійно-технічної освіти»;
8.5. Колоткову Вікторію Миколаївну -  майстра виробничого навчання 
ДПТНЗ «Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»;
8.6. Кравця Миколу Івановича -  майстра виробничого навчання ДП111 
«Фастівський центр професійно-технічної освіти»;
8.7. Маринича Володимира Миколайовича -  майстра виробничого навчання 
ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім.П.Р.Поповича»;
8.8. Мельниченка Миколу Степановича -  майстра виробничого навчання 
ДПТНЗ «Білоцерківський професійний ліцей»;
8.9. Михайленко Галину Василівну -  майстра виробничого навчання Д Н І 
«Богуславський центр професійно-технічної освіти»;



8.10. Сидорець Меланію Петрівну -  майстра виробничого навчання ДПТНЗ 
«Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»;
8.11. Слісаренко Антоніну Іванівну -  майстра виробничого навчання ДПТНЗ 
«Рокитнянський професійний ліцей»;
8.12. Соколовську Марину Михайлівну -  майстра виробничого навчання ДНЗ 
«Київське обласне вище професійне училище харчових технологій га 

ресторанного сервісу»;
8.13. Телегуза Федора Михайловича -  майстра виробничого навчання Д Н І 
«Березанський професійний аграрний ліцей».;
8.14. Терещенко Тетяну Миколаївну -  майстра виробничого навчання

ДПТНЗ «Броварський професійний ліцей»; т т г г г т
8.15. Тузінську Ольгу Михайлівну -  майстра виробничого навчання Д Н І Н і
«Богуславське вище професійне училище сфери послуг»,
8.16. Ш устова Валерія Вікторовича -  майстра виробничого навчання Д Н І Н і

«Білоцерківський професійний ліцей»; п гтти ^
8.17. Ходирєва Євгенія Юрійовича -  майстра виробничого навчання Д Н І Н і
«Фастівський центр професійно-технічної освіти»;

9. Присвоїти педагогічне звання "майстер виробничого навчання І
категорії" педагогічним працівникам:

9.1. М ехед Антоніні Олексіївні -  майстру виробничого навчання Д Н І Н і
«Бориспільський професійний ліцей»;

10. Вважати такими, що відповідають раніше присвоєному 
педагогічному званню "майстер виробничого навчання II категорії
педагогічних працівників:

10.1. Григор Віту  Анатоліївну -  майстра виробничого навчання Д Н І
«Білоцерківське професійно-технічне училище ім.П.Р.Поповича»;
10.2. Довгорука Анатолія Миколайовича -  майстра виробничого навчання 
ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей»;
10.3. Зайцеву Аллу Іванівну -  майстра виробничого навчання ДІ 
«Богуславський центр професійно-технічної освіти»;
10.4. Кириченка Володимира Миколайовича -  майстра виробничого 
навчання ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти»;
10.5. Легу Наталію Миколаївну -  майстра виробничого навчання ДН І Н і
«Переяслав-Хмельницький центр професійно-технічної освіти»; nrTTU~
10.6. Линника Миколу Васильовича -  майстра виробничого навчання Д ії  
«Білоцерківський професійний ліцей»;
10.7. Марченка Олега Миколайовича -  майстра виробничого навчання
ДПТНЗ «Бородянський професійний аграрний ліцей»; 1 •
10.8. Старинець Людмилу Семенівну -  майстра виробничого навчання Д 
«Богуславський центр професійно-технічної освіти»;
10.9. У с  Тетяну Миколаївну -  майстра виробничого навчання Д Н І 
«Катюжанське вище професійне училище»;



11. Присвоїти педагогічне звання "майстер виробничого навчання II 
категорії” педагогічним працівникам:

11.1.  Ш вецю Михайлу Андрійовичу -  майстру виробничого навчання ДНЗ 
«Тетіївське професійно-технічне училище».

Заступник директора департаменту Ж.Ж.Осипенко


