
Кадровий склад Професійно-технічного училища №2 м.Дніпро 

згідно з ліцензійними умовами 

 

1) Забезпечення загально-освітньої підготовки 

№
№

 з/
п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Займана посада, 
категорія та звання 

 (шт. поза/шт.) 

Освіта, який навчальний заклад закінчив, № 
диплому, рік  закінчення, фах Який предмет викладає 

1 2 3 4 5 
1 Чехлова викладач української 

мови та літератури 
Криворізький державний педагогічний університет, 
диплом НР № 21033104, 01.07.2002 рік, вчитель української мови 
та літератури. 
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти, свідоцтво СПК № ДН 24983906/6395 від 21.12.2017р., 
вчитель укаїнської мови та літератури, спеціаліст вищої категорії. 

українська мова 
  Тетяна консультації 
  Сергіївна спеціаліст вищої 

категорії, 
20.04.2018р. 

українська література 

    консультації 

    Пед.стаж: 16 років   

    Загальний стаж: 18 
років   

    шт.   
          
2 Васильковська викладач іноземної 

мови 
(англійська) 

вища, 
Дніпропетровський державний університет,  диплом ЛЕ ВЕ № 
003860, 30.06.1997 р., викладач англійської мови, психолог. 
Дніпровська академія неперервної освіти, курси викладачів 
іноземної мови, заплановано на 2020 рік 

іноземна мова (англійська) 

  Жанна консультації 

  Георгіївна спеціаліст другої 
категорії. 
07.04.2017р. 

  

      

    Пед.стаж:  15 років   

    Загальний стаж: 18 
років   

    шт.   
          
3 Садомська іноземна мова (англійська) 



  Євгенія 
викладач іноземної 
мови 
(англійська) вища, 

Харківський національний педагогічний університет ім. 
Г.С.Сковороди, факультет іноземної філології, диплом Н18  № 
122028, 31.12.2018 р., магістр, викладач англійської мови та 
зарубіжної літератури, вчитель  англійської мови та зарубіжної 
літератури 

консультації 

  Вікторівна спеціаліст   
      
    Пед.стаж:  2,5 роки   

    Загальний стаж: 2,5 
роки   

    шт.   
          
4 Наговіцина викладач зарубіжної 

літератури 
вища, 
Коми державний педагогічний інститут, диплом Б-І № 108357, 
01.07.1976 рік, вчитель російської мови та літератури. 
Дніпропетровська академія неперервної освіти, свідоцтво СПК № 
ДН 416, літератури, зарубіжної літератури, спецаліст вищої 
категорі. 
Дніпропетровська академія неперервної освіти, свідоцтво № 2534, 
23.05.2019 рік, викладач художної культури та інтегрованого курсу 
"мистецтво", спеціаліст вищої категорії. 

зарубіжна література 
  Віра консультації 
  Анатоліївна спеціаліст вищої 

категорії, 
21.04.2016р. 

географія 

    консультації 

    викладач-методист, 
21.04.2016р. 

людина і світ 
    консультації 
    Пед.стаж: 40 років   

    Загальний стаж: 47 
років   

    шт.   
          
5 Масло 

викладач географії 
вища, 
Дніпропетовський державний університет, 
диплом ЦВ № 686013, 30.06.1992 рік, економіст. 
Дніпропетровський державний університет, диплом Э № 997635, 
29.06.1971 рік, радіофізик. 
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти, посвідчення СПК № 2236, 05.04.2016 рік, вчитель географії 
та основ економіки, 
спеціаліст вищої категорії. 

географія 
  Анатолій консультації 
  Олексійович спеціаліст вищої 

категорії, 
21.04.2017р. 

  

      
    викладач-методист, 

21.04.2017р. 
  

      
    Пед.стаж: 37,1 років   

    Загальний стаж: 38 
років   

    шт.   



          
6 Берковська викладач історії вища, 

Український державний хіміко-технологічний університет, диплом 
НР № 24010318, 25.06.2004 рік, 
спеціаліст з економіки підприємства. 
Дніпровська академія ненепервної професійної освіти, свідоцтво 
СПК № ДН 41682253, курси вчителів історії, правознавства та 
суспільних дисциплін, громадянська освіта, спеціаліст другої 
категорії. 
Дніпровська академія неперервної професійної освіти, СПК № ДН 
41682253/3339 від 10.05.2018р., вчитель географії та біології, 
спеціваліст другої категорії. 
Дніпровська академія неперервної професійної освіти, СТК № ДН 
41682253/306 від 27.04.2018р., європейський вибір України". 
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти, посвідчення СПК № 24983906/0243-05, 20.01.2017 рік, 
вчителі економіки, основ споживчих знань та фінансової 
грамотності, спеціаліст другої категорії. 

історія України 
  Ольга консультації 
  Василівна спеціаліст другої 

категорії, 
31.03.2017 рік 

  

    всесвітня історія 

    Пед.стаж: 6,8 років консультації 

    Загальний стаж: 12 
років громадянська освіта 

    шт. консультації 
        

    
  

  

          
7 Токар викладач математики вища, 

Дніпропетровський державний університет, 
диплом НР № 11910311, 01.07.1999 рік, математик, викладач. 
Дніпропетровська академія неперервної освіти, свідоцтво СПК № 
ДН 41682253/6617, 26.10.2018р., вчитель математики, спеціаліст 
вищої категорії 

математика 
  Світлана  консультації 
  Миколаївна спеціаліст вищої 

категорії, 
22.04.2019р. 

  

      

    Пед.стаж: 24,3 роки   

    Загальний стаж: 24 
роки   

    шт.   

          
8 Маянок викладач фізичної 

культури 
вища, 
Бретський державний педагогічний інститут, диплом ТВ-І № 
172456, 26.05.1989 рік, викладач фізичної культури. 
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти, посвідчення СПК № ДН 24983906/2440, 31.03.2017 рік, 
вчитель фізичної культури, спеціаліст першої категорії. 

фізична культура 
  Тамара фізична культура (юнаки) 

  Гаврилівна спеціаліст першої 
категорії, 31.03.2017 
рік 

захист Вітчизни (дівчата) 

      

    майстер спорту з 
легкої атлетики, 
20.10.1983р., 

  

      



    Пед.стаж: 31,9 років   

    Загальний стаж: 37 
років   

    шт.     
          
9 Кушніренко керівник фізичного 

виховання, 
викладач фізичної 
культури, 

вища,  
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури, диплом 
ЖВ № 912374, 30.06.1980 рік, викладач фізичного виховання. 
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти, свідоцтво СПК № 372, 29.01.2016 рік, вчитель фізичної 
культури, спеціаліст вищої категорії. (заплановано на 2020 рік) 

фізична культура 

  Тетяна фізична культура (дівчата) 

  Василівна спеціаліст вищої 
категорії, 21.04.2017 
р. 

  

      

    Пед.стаж: 36,7 років   

    Загальний стаж: 36 
років   

    шт.   

          
10 Шевченко викладач захисту 

Вітчизни 
вища, 
Кіровоградськийінститут сільськогосподарського 
машинобудування, диплом ЖВ-І № 111640, 11.06.1985 рік, 
інженер-механік. 
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної освіти, 
посвідчення СПК № ДН 41682253/4119 від 15.06.2018р., вчитель 
предмету "Захист Вітчизни", спеціаліст першої категорії. 

захист Вітчизни (юнаки) 
  Валентин   
  Павлович спеціаліст другої 

категорії, 
29.03.2019 р. 

  

      

    Пед.стаж: 20,7  років   

    Загальний стаж:  37 
років   

    шт.   
          

11 Сінкевич викладач фізики, 
астрономії 

вища, 
Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут імені 
Ф.Е.Дзержинського, диплом ЗВ № 813581, 30.06.1987 рік, інженер 
хімік-технолог. 
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти, свідоцтво СПК № ДН 24983906/3032, 21.04.2017 рік, 

фізика 
  Валентина консультації 
  Вільгельмівна  спеціаліст другої 

категорії, 
20.04.2018р. 

  
    астрономія 
    консультації 



    Пед.стаж: 5,4 роки вчитель фізики, астрономії та інформатики, спеціаліст другої 
категорії. 

фізика і астрономія 

    Загальний стаж: 14 
років консультації 

    шт.   
          

12 Руденко викладач хімії, 
біології 

вища, 
Український державний хіміко-технологійний університет,  диплом 
НР № 11899518, 25.06.1999р., спеціаліст з хімічної технології та 
інженерії. 
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної освіти, 
свідоцтво СПК № 24983906/3904, 02.06.2017р., вчитель хімії, 
біології, екології та природознавства, спеціаліст першої категорії. 

біологія 
  Людмила консультації 
  Леонідівна спеціаліст першої 

категорії, 
29.03.2019 р. 

біологія і екологія 

    консультації 

    Пед.стаж: 17,3 роки хімія 

    Загальний стаж: 21 
років консультації 

    шт.   
          

13 Назаренко   викладач 
інформатики, 
викладач 
спецпредметів, 

вища, 
Дніпропетровський державний інститут підготовки та 
перепідготовки кадрів промисловості, диплом ДСК № 090988, 
15.05.2007 рік, спеціаліст з автоматизації та комп'ютерно-
інтегрованих технологій. 
Учбовий комбинат "Дніпробуд", посвідчення № 16347, 27.05.2012 
рік, електрогазозварник четвертого розряду. 

інформатика 

  Тетяна консультації 

  Іванівна спеціаліст вищої 
категорії, 21.04.2017 
рік 

  

      

    викладач-методист, 
21.04.2017 рік 

  

      
    Пед.стаж: 18,9 років Національний відкритий університет "Интуит", сертифікат № 

00251989, 20.02.2013 рік, робота в MS Publisher XP. 
Дніпровська академія неперервної професійної освіти, СПК № ДН 
41682263/2478 від 20.06.2018р., учитель інформатики, спеціаліст 
вищої категорії. 
Білоцерковський інститут неперервної професійної освіти, СПК - 
35946459-002025-17 від 06.10.2017р., викладач професійно-
теоретичної підготовки ПТЗ, спеціаліст вищої категорії. 

  

    Загальний стаж: 25 
роки   

    шт.   

        
        
          

14 Столярова технології: металообробка 



  Віта 
викладач 
спецпредметів, 
охорони праці 

вища, 
Національна металургійна академія, диплом НР № 4381554, 
05.06.2012 рік, спеціаліст з профеійної освіти. 
Національна металургійна академія, диплом НР № 41480015, 
05.07.2011 рік, бакалавр з педагогічної освіти. 
Дніпропетровський індустріально-педагогічний технікум, диплом 
НР № 34767696, 30.06.2008 рік, технік-механік. 
Білоцерковський інститут неперервної професійної освіти. СПК - 
35946459-002154-17 від 13.10.2017р., викладач ПТП ПТЗ. 
Дніппровська обласна державна адміністрації, посвідчення № 333 
від 04.03.2016р., курси охорони праці. 

консультації 

  Анатоліївна спеціаліст першої 
категорії, 31.03.2017 
рік 

  

      

    Пед.стаж: 24,6 роки   

    Загальний стаж: 31 
років   

    шт.   
          

15 Сахно викладач 
спецпредметів 

вища,  
Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, 
диплом В-1 № 629755, 11.07.1978 рік, інженер-механік. 
Дніпровська державна академія будіваництва та архітектури 
існититут безперервної фахової освіти, свідоцтво 12СПК № 
749673,  18.12.2009 рік, 
викладач професійно-технічної підготовки ПТНЗ. 
Білоцерковський інститут неперервної професійної освіти, СПК - 
35946459-001993-18 від 28.09.2018р., викладач професійно-
теоретичної підготовки ПТЗ, спеціаліст вищої категорії. 

технології: автосправа 
  Віталй консультації 
  Михайлович спеціаліст вищої 

категорії, 22.04.2019 
р. 

  

      

    Пед.стаж: 40,6 років   

    Загальний стаж: 41 
років   

    сумісник   
          

 

2) Забезпечення професійно-теоретичної освіти за міським фінансуванням 

№
№

 з/
п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Займана посада, 
категорія та звання 

 (шт. поза/шт.) 

Освіта, який навчальний заклад закінчив, № 
диплому, рік  закінчення, фах Який предмет викладає 

1 Масло викладач галузеної 
економіки та 
підприємництва, основи 
правових знань 

вища, 
Дніпропетовський державний університет, 
диплом ЦВ № 686013, 30.06.1992 рік, економіст. 
Дніпропетровський державний університет, диплом Э № 
997635, 29.06.1971 рік, радіофізик. 
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, посвідчення СПК № 2236, 05.04.2016 рік, 

основи галузевої економіки і підприємництва 

  Анатолій основи трудового законодавства 
  Олексійович   
    спеціаліст вищої 

категорії, 21.04.2017р. 
  

      



    викладач-методист, 
21.04.2017р. 

вчитель географії та основ економіки, спеціаліст вищої 
категорії. 

  
      
    Пед.стаж: 37,1 років   
    Загальний стаж: 38 років   
          
2 Назаренко   викладач спецпредметів вища, 

Дніпропетровський державний інститут підготовки та 
перепідготовки кадрів промисловості, диплом ДСК № 090988, 
15.05.2007 рік, спеціаліст з автоматизації та комп'ютерно-
інтегрованих технологій. 
Учбовий комбинат "Дніпробуд", посвідчення № 16347, 
27.05.2012 рік, електрогазозварник четвертого розряду. 

інформаційні технології 
  Тетяна основи роботи на ПК 
  Іванівна спеціаліст вищої 

категорії, 21.04.2017 рік 
газотермічна обробка 

    консультації 

    
викладач-методист, 
21.04.2017 рік 

технологія і обладнання дугового зварювання 
плавлення 

    консультації 

    Пед.стаж: 18,9 років Національний відкритий університет "Интуит", сертифікат № 
00251989, 20.02.2013 рік, робота в MS Publisher XP. 
Дніпровська академія неперервної професійної освіти, СПК № 
ДН 41682263/2478 від 20.06.2018р., учитель інформатики, 
спеціаліст вищої категорії. 
Білоцерковський інститут неперервної професійної освіти, 
СПК - 35946459-002025-17 від 06.10.2017р., викладач 
професійно-теоретичної підготовки ПТЗ, спеціаліст вищої 
категорії. 

обладнання та технологія електрозварювальних 
робіт 

    Загальний стаж: 25 роки консультації 
    шт. дипломування 
      ДКА (зварник) 
      автоматизація виробництва 
      консультації 
          

3 Старікова викладач спецпредметів вища, 
Дніпропетровський інститут інженерів залізноколійного 
транспорту, 
диплом В-І № 589278, 22.06.1978 рік, 
інженер-механік електрорухомого складу. 
Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-
педагогічних працівників, 
свідоцво 12СПК № 711175, 24.06.2001 рік, 
викладач професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ. 
Білоцерківський інститут післядипломної освіти інженерно-
педагогічних працівників, 
свідоцтво СПК № 86106, 13.11.2015 рік, 
викладач професійно-теоретичної підготовки. 

контроль у виробництві чорних металів 

  Ніна консультації 
  Олексіївна спеціаліст вищої 

категорії, 28.03.2016 р. 
дипломування 

    ДКА (контролер у ВЧМ) 
    Пед.стаж: 35,9 років контрольно-вимірювальні прилади 

    Загальний стаж: 42 роки 

консультації 

 

          



5 Місюра мастер виробничого 
навчання, викладач 
спецпредметів 

вища, 
Дніпропетровський національний університет імені Олеся 
Гончара, диплом НР № 37308549, 30.06.2009 рік, 
інженер з комп'ютерних систем. 
Технікум електрифікації Дніпропетровського державного 
аграрного університету, диплом АР № 013392, 30.06.1998 рік, 
молодший спеціаліст-електрик. 
Білоцерковський інститу неперервної професійної освіти, 
СПК - 35946459-000041-18 від 24.03.2018р., викладач ПТП 
ПТЗ. 
ПТУ № 2, посвідчення № 00207 від 13.01.2018, знання 
охорони праці, електротехнічної безпеки. 

основи технічного редагування та оформлення 
тексту 

  Віталій консультації 

  Віталійович спеціаліст другої 
категорії, 
30.03.2018р. 

дипломування 

    ДКА (оператор КН) 

    майстер в/н другої 
категорії, 
22.04.2019р. 

комп'ютерні системи та мережі 

    консультації 

    Пед.стаж: 10,3 роки спеціальна технологія (електромонтер) 

    Загальний стаж: 21 років консультації 
    шт. допуски та технічні вимірювання 
      консультації 
          
2 Бабіченко  заступник директора з 

навчально-виховної 
роботи 

вища, 
Дніпропетровський металургійний інститут, 
диплом РВ № 816616, 22.06.1988 рік, інженер-металург. 
Білоцеркіцвський інститут неперервної професійної освіти, 
свідоцтво СПК35946459-001976-18, 28.09.2018 рік, викладачі 
професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ. 
Дніпропетровська обласна державна адміністрація, 
посвідчення № 175 від 02.02.2018, курси з охорони та гігієни 
праці, електробезпеки та пожежної безпеки. 
БІНПО, свідоцтво СПК-3946459-002281-18, 30.11.2018р., 
директори, заступники диркеторів закладів П(ПТ)О 

основи металургійного виробництва 

  Наталія  консультації 

  Володимирівна 2016р. 
викладач спецпредметів 

матеріалознавство 
    консультації 
    Пед.стаж: 37,11 років основи професійної мобільності 
      

    шт.   
          
6 Столярова викладач спецпредметів, 

охорони праці 
вища, 
Національна металургійна академія, диплом НР № 4381554, 
05.06.2012 рік, спеціаліст з профеійної освіти. 
Національна металургійна академія, диплом НР № 41480015, 
05.07.2011 рік, бакалавр з педагогічної освіти. 
Дніпропетровський індустріально-педагогічний технікум, 
диплом НР № 34767696, 30.06.2008 рік, технік-механік. 
Білоцерковський інститут неперервної професійної освіти. 
СПК - 35946459-002154-17 від 13.10.2017р., викладач ПТП 
ПТЗ. 

електроматеріалознавство 
  Віта консультації 
  Анатоліївна спеціаліст першої 

категорії, 31.03.2017 рік 
електротехніка 

    основи електрозбереження 
    Пед.стаж: 24,6 роки   
    Загальний стаж: 31 років охорона праці 
    шт. консультації 
        



      Дніппровська обласна державна адміністрації, посвідчення № 
333 від 04.03.2016р., курси охорони праці. 

  
        
          
7 Божко заступник директора з 

навчально-виробничої 
роботи 2016р.. 
викладач  спецпредметів 
спеціаліст вищої 
категорії,  

вища,  
Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів 
промисловості, диплом ДСК № 065096, 05.05.2005 рік, 
спеціаліст інженерної механіки. 
Білоцерківський інститут неприривної професійної освіти, 
свідоцтво СПК № 86085, 13.11.2015 рік, 
викладач професійно-теоретичної підготовки. 
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, 
свідоцтво 12СПВ № 111926, 19.12.2014 рік, 
заступник диретора з навчально-виробничої роботи ПТНЗ. 
(навчається на ІІІ етапі курсів) 
Дніпропетровська обласна державна адміністрація, 
посвідчення № 173 від 02.02.2018, курси з охорони та гігієни 
праці, електробезпеки та пожежної безпеки. 

допуски та технічні вимірювання 
  Інна консультації 

  

Олександрівна 

  

    21.04.2016 рік   
    викладач методист,    
    21.04.2016 рік 

Пед.стаж: 19,8 років 
  

      

    Загальний стаж: 36 років   
    шт.   
          
8 Шевченко викладач спецпредметів вища, 

Кіровоградськийінститут сільськогосподарського 
машинобудування, диплом ЖВ-І № 111640, 11.06.1985 рік, 
інженер-механік. 
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної освіти, 
посвідчення СПК № ДН 41682253/4119 від 15.06.2018р., 
вчитель предмеу "Захист Вітчизни", спеціаліст першої 
категорії. 

читання креслень 
  Валентин консультації 
  Павлович 

спеціаліст 
технічне креслення 

      
    Пед.стаж: 20,7  років   
    Загальний стаж:  37 років   
    шт.   
          
9 Руденко викладач хімії, біології вища, 

Український державний хіміко-технологійний університет,  
диплом НР № 11899518, 25.06.1999р., спеціаліст з хімічної 
технології та інженерії. 
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної освіти, 
свідоцтво СПК № 24983906/3904, 02.06.2017р., вчитель хімії, 
біології, екології та природознавства, спеціаліст першої 
категорії. 

відомості з хімії, фізики 
  Людмила консультації 
  Леонідівна спеціаліст першої 

категорії, 
29.03.2019р. 

  

      

    Пед.стаж: 17,3 роки   
    Загальний стаж: 21 років   
    шт.   



        
          

10 Мамченко  викладач електротехніки 
з основами промислової 
електроніки 

вища,  
Дніпропетровський гірничий інститут, диплом У № 961944, 
30.06.1967 рік, інженер-електрик. 
Білоцерковський інститут неперервної педагогічної освіти, 
свідоцтво СПК № 35946459-000544-16 від 28.10.2016 рік, 
викладач професійно-технічної підготовки ПТНЗ. 
НМЦ цивільного захисту та БЖД Дніпропетровської області, 
посвідчення АЕ № 02503, 06.02.2015р., командир формування 
зв'язку. 

електротехніка з основами промислової 
електроніки 

  Віктор   консультації 
  Володимирович   
    спеціаліст вищої 

категорії, 21.04.2017 р. 
  

      
    старший викладач, 

21.04.2017р. 
  

      
    Пед.стаж: 48,10 років   
    Загальний стаж: 51 років   
    шт.   
          

11 Сахно викладач спецпредемтів вища,  
Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, 
диплом В-1 № 629755, 11.07.1978 рік, інженер-механік. 
Бніпровська державна академія будіваництва та архітектури 
існититут безперервної фахової освіти, свідоцтво 12СПК № 
749673,  18.12.2009 рік, 
викладач професійно-технічної підготовки ПТНЗ. 
Білоцерковський інститут неперервної професійної освіти, 
СПК - 35946459-001993-18 від 28.09.2018р., викладач 
професійно-теоретичної підготовки ПТЗ, спеціаліст вищої 
категорії. 

спеціальна технологія (слюсар) 
  Віталй консультації 
  Михайлович спеціаліст вищої 

категорії,  
22.04.2019 р. 

дипломування 

    ДКА (слюсар) 

    Пед.стаж: 40,6 років   
    Загальний стаж: 41 років   

    сумісник   

          

 

3) Забезпечення професійно-теоретичної освіти за державним фінансуванням 



№
№

 з/
п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Займана посада, 
категорія та звання 

 (шт. поза/шт.) 

Освіта, який навчальний заклад закінчив, № 
диплому, рік  закінчення, фах Який предмет викладає 

1 Кушніренко керівник фізичного 
виховання, 
викладач фізичної 
культури, 

вища,  
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури, 
диплом ЖВ № 912374, 30.06.1980 рік, викладач фізичного 
виховання. 
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, свідоцтво СПК № 372, 29.01.2016 рік, 
вчитель фізичної культури, спеціаліст вищої категорії. 
(заплановано на 2020 рік) 

фізична культура 

  Тетяна 
  
  
  
  
  

  Василівна спеціаліст вищої категорії, 
21.04.2017 р.     

    Пед.стаж: 36,7 років 
    Загальний стаж: 36 років 
    шт.   
          

2 Масло викладач галузеної 
економіки та 
підприємництва, основи 
правових знань 

вища, 
Дніпропетовський державний університет, 
диплом ЦВ № 686013, 30.06.1992 рік, економіст. 
Дніпропетровський державний університет, диплом Э № 
997635, 29.06.1971 рік, радіофізик. 
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, посвідчення СПК № 2236, 05.04.2016 рік, 
вчитель географії та основ економіки, 
спеціаліст вищої категорії. 

основи галузевої економіки і підприємництва 

  Анатолій основи правових знань 

  Олексійович спеціаліст вищої категорії, 
21.04.2017р. 

основи трудового законодавства 
    правила дорожнього руху 
    викладач-методист, 

21.04.2017р. 
  

      
    Пед.стаж: 37,1 років   
    Загальний стаж: 38 років   
          
3 Назаренко   викладач спецпредметів вища, 

Дніпропетровський державний інститут підготовки та 
перепідготовки кадрів промисловості, диплом ДСК № 
090988, 15.05.2007 рік, спеціаліст з автоматизації та 

інфорамційні технології 
  Тетяна основи роботи на ПК 
  Іванівна основи гідравліки та механіки 



    спеціаліст вищої категорії, 
21.04.2017 рік 

комп'ютерно-інтегрованих технологій. 
Учбовий комбинат "Дніпробуд", посвідчення № 16347, 
27.05.2012 рік, електрогазозварник четвертого розряду. 

консультації 

    викладач-методист, 
21.04.2017 рік 

  

      

    Пед.стаж: 18,9 років Національний відкритий університет "Интуит", сертифікат № 
00251989, 20.02.2013 рік, робота в MS Publisher XP. 
Дніпровська академія неперервної професійної освіти, СПК 
№ ДН 41682263/2478 від 20.06.2018р., учитель інформатики, 
спеціаліст вищої категорії. 
Білоцерковський інститут неперервної професійної освіти, 
СПК - 35946459-002025-17 від 06.10.2017р., викладач 
професійно-теоретичної підготовки ПТЗ, спеціаліст вищої 
категорії. 

  
    Загальний стаж: 25 роки   
    шт.   
        
        
        
        
          
4 Столярова викладач спецпредметів, 

охорони праці 
вища, 
Національна металургійна академія, диплом НР № 4381554, 
05.06.2012 рік, спеціаліст з профеійної освіти. 
Національна металургійна академія, диплом НР № 41480015, 
05.07.2011 рік, бакалавр з педагогічної освіти. 
Дніпропетровський індустріально-педагогічний технікум, 
диплом НР № 34767696, 30.06.2008 рік, технік-механік. 
Білоцерковський інститут неперервної професійної освіти. 
СПК - 35946459-002154-17 від 13.10.2017р., викладач ПТП 
ПТЗ. 
Дніппровська обласна державна адміністрації, посвідчення № 
333 від 04.03.2016р., курси охорони праці. 

будова і правила керування верстатами з 
програмним керуванням та їх налагодження   Віта 

  Анатоліївна спеціаліст першої 
категорії, 31.03.2017 рік     консультації 

    Пед.стаж: 24,6 роки дипломування (верстатник) 
      дипломування (оператор) 
    Загальний стаж: 31 років ДКА (оператор) 
    шт. спецтехнологія (верстатник) 
      консультації 
      ДКА (верстатник) 
      охорона праці 
      консультації 
      допуски та технічні вимірювання 
      консультації 
          
5 Берковська викладач історії вища, 

Український державний хіміко-технологічний університет, 
диплом НР № 24010318, 25.06.2004 рік, 
спеціаліст з економіки підприємства. 

  
  Ольга європейський вибір України 
  Василівна основи споживчих знань 



    
спеціаліст другої 
категорії, 
31.03.2017 рік 

Дніпровська академія ненепервної професійної освіти, 
свідоцтво СПК № ДН 41682253, курси вчителів історії, 
правознавства та суспільних дисциплін, громадянська освіта, 
спеціаліст другої категорії. 
Дніпровська академія неперервної професійної освіти, СПК 
№ ДН 41682253/3339 від 10.05.2018р., вчитель географії та 
біології, спеціваліст другої категорії. 
Дніпровська академія неперервної професійної освіти, СТК 
№ ДН 41682253/306 від 27.04.2018р., європейський вибір 
України". 
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, посвідчення СПК № 24983906/0243-05, 
20.01.2017 рік, вчителі економіки, основ споживчих знань та 
фінансової грамотності, спеціаліст другої категорії. 

  

    Пед.стаж: 6,8 років   
    Загальний стаж: 12 років   
    шт.   

    

  

  

          
6 Бабіченко  заступник директора з 

навчально-виховної 
роботи 

вища, 
Дніпропетровський металургійний інститут, 
диплом РВ № 816616, 22.06.1988 рік, інженер-металург. 
Білоцеркіцвський інститут неперервної професійної освіти, 
свідоцтво СПК35946459-001976-18, 28.09.2018 рік, викладачі 
професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ. 
Дніпропетровська обласна державна адміністрація, 
посвідчення № 175 від 02.02.2018, курси з охорони та гігієни 
праці, електробезпеки та пожежної безпеки. 
БІНПО, свідоцтво СПК-3946459-002281-18, 30.11.2018р., 
директори, заступники диркеторів закладів П(ПТ)О 

матеріалознавство 

  Наталія  консультації 

  Володимирівна 2016р. 
викладач спецпредметів 

основи профмобільності 
      
    спеціаліст вищої категорії, 

22.04.2019 р. 
  

      
    Пед.стаж: 37,11 років   
    Загальний стаж: 41 років   
    шт.   
          
7 Шевченко викладач спецпредметів вища, 

Кіровоградськийінститут сільськогосподарського 
машинобудування, диплом ЖВ-І № 111640, 11.06.1985 рік, 
інженер-механік. 
Дніпропетровський обласний інститут післядипломної 
освіти, посвідчення СПК № ДН 41682253/4119 від 
15.06.2018р., вчитель предмеу "Захист Вітчизни", спеціаліст 
першої категорії. 

читання креслень 
  Валентин консультації 
  Павлович 

спеціаліст 
технічне креслення 

    консультації 
    Пед.стаж: 20,7  років   
    Загальний стаж:  36 років   
    шт.   
          

8 Мамченко  вища,  
Дніпропетровський гірничий інститут, диплом У № 961944, 

електротехніка з основами промислової 
електроніки 



  Віктор   викладач електротехніки з 
основами промислової 
електроніки 

30.06.1967 рік, інженер-електрик. 
Білоцерковський інститут неперервної педагогічної освіти, 
свідоцтво СПК № 35946459-000544-16 від 28.10.2016 рік, 
викладач професійно-технічної підготовки ПТНЗ. 
.НМЦ цивільного захисту та БЖД Дніпропетровської області, 
посвідчення АЕ № 02503, 06.02.2015р., командир 
формування зв'язку. 

консультації 

  Володимирович   

    спеціаліст вищої категорії, 
21.04.2017 р. 

  
      
    старший викладач, 

21.04.2017р. 
  

      
    Пед.стаж: 48,10 років   
    Загальний стаж: 51 років   
    шт.   
          
9 Божко заступник директора з 

навчально-виробничої 
роботи 2016р. 

вища,  
Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів 
промисловості, диплом ДСК № 065096, 05.05.2005 рік, 
спеціаліст інженерної механіки. 
Білоцерківський інститут неприривної професійної освіти, 
свідоцтво СПК № 86085, 13.11.2015 рік, 
викладач професійно-теоретичної підготовки. 
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, 
свідоцтво 12СПВ № 111926, 19.12.2014 рік, 
заступник диретора з навчально-виробничої роботи ПТНЗ. 
(навчається на ІІІ етапі курсів) 
Дніпропетровська обласна державна адміністрація, 
посвідчення № 173 від 02.02.2018, курси з охорони та гігієни 
праці, електробезпеки та пожежної безпеки. 

спецтехнологія (токар) 
  Інна консультації 
  Олександрівна дипломування 
    викладач  спецпредметів ДКА (токар) 

    
спеціаліст вищої категорії, 
21.04.2016 рік 

  
    викладач методист,  

21.04.2016 рік 
  

      
    Пед.стаж: 19,8 років   
    Загальний стаж: 35 років   
    шт.   
          

 

4) Забезпечення професійно-практичної освіти 



№ 
з/п 

№ групи, назва 

професії (повністю) 

П.І.Б. майстра 
виробничого 

навчання 

Освіта за фахом 
(навчальний заклад, рік 

закінчення, 
спеціалізація, 

спеціальність, № 
диплома) 

Стаж 
роботи 

за 
професі

йним 
спрямув
анням 

(ПТНЗ/в
иробниц

тво) 

Робітничі 
розряди 

відповідно до 
професій групи 

(заклад де 
отримано, рік) 

Підвищення 
кваліфікації 

(рік, заклад) 

Стажування 

(рік, 
підприємство) 

Рік 
атестації, 
наслідки 
атестації, 
тарифний 

розряд 

примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. гр..№ 10 «Верстатник 

широкого профілю, 
оператор верстатів з 

програмним керуванням» 

Баранник Сергій 
Миколайович 

вища,  Національна 
металургійна академія, 

професійна освіта, 
спеціаліст з професійної 

освіти, 2016р., С16 № 
089419;  Дн-вський 

індустріально-
педагогічний технікум, 

2009р., професійне 
навчання, обслуговування 

і ремонт автомобілів і 
двигунів, НР № 36470180; 

12,0/- Верстатник 
широкого 

профілю – 4 
розряд, ТОВ 

«ДЗБО» 

2016р., 
Білоцерківсткий 

інститут 
непреривної 
професійної 

освіти, СПК № 
900544 

2011р., МКП 
ВРМ «ДЕТ»; 

ПРАТ «ДАТП-
11255», 2014р. 
посв.№ 16-14 

2017р., 
майстер в/н  

ІІ категорії, 
14 розряд 

 

2. гр..№ 10а «Верстатник 
широкого профілю, 

оператор верстатів з ПК» 

Куляба 
Костянтин 

Владиславович 

середня-спеціальна 
(технікум), Український 
заочний індустріальний 
технікум Міністерства 

чорної металургії, 1986р., 
обробка металів різанням, 
технік технолог, ИТ-І № 

055083 

2,10/32 токар – 5 розряд, 
верстатник 
широкого 
профілю, 
оператор 

верстатів з ПК – 5 
розряд, ТОВ 

«ДЗБО» 

 

Заплановано 
підвищення 

кваліфікації на 
2019 рік 

ТОВ «ДЗБО», 
2017р.,  

посв.19 

2014р., 
майстер в/н 

«спеціаліст», 
12 розряд 

працює 3 рік 

3. гр..№ 6 
«Електрогазозварник, 

слюсар з ремонту 
колісних транспортних 

засобів» 

Запорожець 
Ірина Леонідівна 

середня-спеціальна 
(технікум), Рубіжанський 

індустріально-
педагогічний технікум, 

1997р., технологія 

21,1/- електрогазозвар-
ник – 4 розряд, 
Дніпродзержин. 

вище проф. 
училище, 

2016р., 
Білоцерківсткий 

інститут 
непреривної 
професійної 

2016р., МКП 
ВРМ «ДЕТ», 
посв. № 25; 

2017р., 
майстер в/н 
ІІ категорії, 
14 розряд 

 



зварювального 
виробництва, ІД № 010387 

2012 р.; слюсар з 
ремонту  

автомобілів – 4 
розряду 

освіти, свід. 
СПК № 900554 

 

ПРАТ «ДАТП-
11255», 2013р., 

пос.№ 7/13 

4. гр..№  3 «Оператор 
комп’ютерного набору, 

контролер у виробництві 
чорних металів» 

Місюра Віталій 
Віталійович 

вища, технікум 
електрифікації 

Дніпропетровського 
державного аграрного 

університету, 1998р., 

молодший спеціаліст-
електрик, ІВ АР № 

013392; 

Дніпропетровський 

національний університет, 
2009р., комп’ютерні 
системи та мережі, 

інженер з комп’ютерних 
систем, НР № 37308549 

8,4/ 5 електромонтер  з 
ремонту та 

обслуговування 
електроустатку-
вання– 4 розряд; 

контролер у 
виробництві 

чорних металів – 
4 розряд; 2014р,  

ПАТ «Інтерпайп 
НТЗ» 

2018р., 
Білоцерківсткий 

інститут 
непреривної 
професійної 
освіти, свід. 

СПК-35946459-
000041-18  

2012р., МКП 
ВРМ «ДЕТ», 
посв.№ 10; 

2014р., ПАТ 
«Інтерпайп 

НТЗ» 

2016р. 

майстер в/н,  

«спеціаліст» 
13 розряд 

 

5 гр..№ 8 «Верстатник 
широкого профілю, 

оператор верстатів з ПК» 

Кріпак Тетяна 
Валентинівна 

вища, Дн-вський 
металургійний інститут, 
1985р., обробка металів 
тиском, МВ № 944863 

11,5/ 13 верстатник 
широкого 

профілю – 4 
розряд, оператор 
верстів з ПК – 4 

розряд, ТОВ 
«ДЗБО» 

2017р., 
Білоцерківсткий 

інститут 
непреривної 
професійної 
освіти, СПК-

35946459-
002099-17 

2017р., ТОВ 
«ДЗБО», 

посв.№ 18 

2017р., 

майстер в/н,  
«спеціаліст»

13 розряд 

 

6 гр..№ 8а «Верстатник 
широкого профілю, 

оператор верстатів з ПК» 

Амелін Антон 
Сергійович  

середня-спеціальна 
(технікум), Дн-вський 

індустріально-
педагогічний технікум, 

2006р., професійне 
навчання, обслуговування 

і ремонт автомобілів і 
двигунів, майстер 

виробничого навчання,  

7,4/- 2 верстатник 
широкого 

профілю – 4 
розряд; оператор 
верстатів з ПК – 

 4 розряд; 
електрогазозвар-
ник – 4 розряд,  

2018р., 
Білоцерківсткий 

інститут 
непреривної 
професійної 

освіти, І-ІІ етап; 
Дніпродзерж. 

ВПУ, св.№ 
043922 

2014р., ПАТ 
«ДМЗК» 

ім..Бабушкіна», 
посв.№ 32 

2008р., 
майстер в/н, 

 11 розряд 

 



технік-механік, НР № 
29977493; ПТУ № 2, 
2003р., верстатник 

широкого профілю, НР № 
22536752. 

7. гр..№ 2 «Верстатник 
широкого профілю, 

оператор верстатів з ПК 

Шкурупій Юлія 
Віталіївна 

середня-спеціальна 
(технікум), Дн-вський 

машинобудівний 
технікум, 1992р., обробка 
металів різанням», МТ № 

564293 

28,0/ 2 верстатник  
широкого 

профілю – 4 
розряд; оператор 
верстатів з ПК – 3 

розряд  

2016р., 
Білоцерківсткий 

інститут 
непреривної 
професійної 
освіти, свід. 

СПК-35946459-
000570-16 

2016р., МКП 
ВРМ «ДЕТ», 
посв. № 42 

2017р., 
майстер в/н 
ІІ категорії, 
14 розряд 

 

8 гр..№ 12 
«Електрогазозварник» 

Сажньов Віктор 
Петрович 

середня-спеціальна 
(технікум), Дн-вський 

технікум промислового 
транспорту, 1981р., 
технік-електрик, № 

241605. 

37,2/5 електрогазозвар 
ник – 5 розряд, 

ПАТ «ДМЗК  
ім.І.Бабушкіна» 

2016р., 
Білоцерківсткий 

інститут 
непреривної 
професійної 
освіти, свід. 

СПК-35946459-
000262-16 

2014р, ПАТ 
«ДМЗК  

ім.І.Бабушкіна» 
посв.№ 328 

2014р., 
майстер в/н 
ІІ категорії, 
14 розряд 

 

9 гр..№ 7 
«Електрогазозварник, 

слюсар з ремонту 
колісних транспортних 

засобів» 

Остапенко 
Людмила 

Миколаївна 

середня-спеціальна 
(технікум), Полтавський 
сільськогосподарський 
технікум, 1991р., МТ № 

795863; 4 курс 
Національної 

металургійної академії 

14,1/ 3 електрогазозвар-
ник – 4 розряду, 

2016р; МКП ВРМ 
«ДЕТ», 

2017р., 
Білоцерківсткий 

інститут 
непреривної 
професійної 
освіти, СПК-

35946459-
002111-17;  

2014р., 
Дніпродзерж. 

ВПУ, св.№  

043655 

2016р., МКП 
ВРМ «ДЕТ», 

пос.№ 34;  

2017р., 
майстер в/н 

«спеціаліст», 
12 розряд 

 



 10. гр..№ 4 
«Електрогазозварник, 

слюсар з ремонту 
колісних транспортних 

засобів» 

Колонтаєвський 
Валерій 

Володимирович 

  заочна форма навчання в 
Дніпропетровському 

індустріально-
педагогічному технікумі,   

ІІІ курс 

16,8/ 25 зварник ручної 
електродугової 

зварки - 4 
розряду,  1 клас 

водія; 
електрогазозвар-
ник – 4 розряду; 

слюсар з ремонту 
автомобілів – 4 

розряду 

2016р., 
Білоцерківсткий 

інститут 
непреривної 
професійної 
освіти, свід. 

СПК 35946459-
000564-16 

2016р., МКП 
ВРМ «ДЕТ», 

пос.№ 26; 

ПРАТ «ДАТП-
11255», 2012р., 

пос.№ 4/12 

2017р., 
майстер в/н  
«спеціаліст» 

13 розряд 

 

11. гр..№ 4а 
«Електрогазозварник, 

слюсар з ремонту 
колісних транспортних 

засобів» 

Беспала Антоніна 
Сергіївна 

середня-спеціальна 
(технікум), Дн-вську 
філію Харківського 

індустріально-
педагогічного технікуму, 

2002р., педагогічна освіта, 
професійне навчання за 
профілем підготовки:  

організація 
обслуговування 

населення, НР № 
18086798 

16,1/3 електрогазозвар-
ник – 3 розряд, 
2014р., посв.№ 
327; слюсар з 
ремонту авто-

мобілів – 3 
розряд, 2015р. 

пос.№ 2-15 

 2015р. ІПОІПП 
м.Біла Церква, 

свід.СПК №  
86014  

2014р., ПАТ 
«ДМЗК 

ім..Бабушкіна», 
; 2015р. ПрАТ 
«ДАТП-11255» 

посв.№ 2-15 

2016р., 
майстер в/н 

«спеціаліст»,  
12 розряд 

 

12. гр..№  1а «Електромонтер 
з ремонту та 

обслуговування 
електроустаткування, 

Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 

засобів» 

Целіковська 
Людмила  
Борисівна 

середня-спеціальна 
(технікум), 

Нижньодніпровський 

технікум залізничного 
транспорту, 1992р., 

вагонне господарство, ПТ 

№ 851765 

29,6/5 Слюсар з ремонту 
автомобілів  
розряд, ТОВ 

«ДЗБО», 2016р. 

2016р.,ІПОІПП 
м.Біла Церква, 

свід СПК № 
900575 

 2014р. ПАТ 
«Інтерпайп 

НТЗ», пос.№ 
14; 2016р. ПАТ 

«Інтерпайп 
НТЗ», пос.№ 

26 

 

2016р., 
майстер в/н 

«спеціаліст», 

12 розряд 

 

 гр..№  1б «Електромонтер 
з ремонту та 

обслуговування 
електроустаткування, 

Слюсар з ремонту 
колісних транспортних 

засобів» 

Баранник Сергій 
Миколайович 

вища,  Національна 
металургійна академія, 

професійна освіта, 
спеціаліст з професійної 

освіти, 2016р., С16 № 
089419;  Дн-вський 

індустріально-
педагогічний технікум, 

12,0/- електромонтер з 
ремонту та 

обслуговування 
електроустаткува

ння – 4 розряд, 

ПТУ № 2, 2006р.; 
слюсар з ремонту 

2016р., 
Білоцерківсткий 

інститут 
непреривної 
професійної 

освіти, СПК № 
900544 

2011р., МКП 
ВРМ «ДЕТ»; 

ПРАТ «ДАТП-
11255», 2014р. 
посв.№ 16-14 

2017р., 
майстер в/н  

ІІ категорії, 
14 розряд 

 



2009р., професійне 
навчання, обслуговування 

і ремонт автомобілів і 
двигунів, НР № 36470180; 

автомобілів – 3 
розряду, 2014р. 

13.. гр..№  9 «Оператор 
комп’ютерного набору, 

контролер у виробництві 
чорних металів» 

Смілянець Олена 
Анатоліївна 

середня-спеціальна 
(технікум), Дн-вський 

індустріально-
педагогічний технікум, 

2004р., майстер 
виробничого навчання – 

менеджер, НР № 24830546  

9,6/- контролер у 
виробництві 

чорних металів – 
3 розряду; 

користувач ПК, 
ПТУ № 53, 

2003р., св..№ 107; 
оператор 

комп’ютерного 
набору – ІІ 

категорія, 2014р. 

МВПУПтаІТ, 
2014р., посв. № 

84/2014;  

2017р., 
Білоцерківсткий 

інститут 
непреривної 
професійної 
освіти, СПК-

35946459-
002121-17 

2013р., ПАТ 
«Інтерпайп 

НТЗ», посв.№ 
22 

2018р., 
майстер в/н, 
«спеціаліст»

12 розряд 

 

 


