
 
 

 

СПИСОК 

   

педагогічних працівників Державного навчального закладу 

 «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П.Р.Поповича», 

 які атестуються в 2020-2021 навчальному році 

 
 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Спеціальність за дипломом 

(кваліфікація),(робітничий 

та  тарифний розряд для 

майстрів в/н) 

Посада Педаго 

гічний стаж, 

стаж на 

посаді 

Курсова 

перепідготовка, де, рік 

проходження 

(за всіма предметами) 

Результати  попередньої 

атестації, коли 

1 2 3 4 5 6 7 

 1. Зеленець 

Світлана 

Вікторівна 

Екологія,  охорона 

навколишнього середовища. 

Магістр з екології. 

Викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

 

 9 Національна академія 

педагогічних наук 

України, ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти», 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

професійної освіти, 

2020 р. 

Присвоєння кваліфікаційної 

категорії   «спеціаліст ІІ 

категорії» 

       

2. Мельниченко 

Віктор 

Євгенович 

Технологія електровакуумних 

та радіо ізоляційних 

матеріалів. Технік-технолог. 

Слюсар з ремонту автомобілів 

5 розряду, слюсар-електрик 5 

розряду 

Майстер 

виробничого 

навчання 

 

9 

Департамент освіти і 

науки Київської 

обласної державної 

адміністрації  КНЗ КОР 

«Київський обласний 

інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних кадрів», 

2018 р. 

Відповідність  займаній 

посаді, встановлення 13 

тарифного розряду 

3. Онопко Віктор 

Миколацович 

Технологія зварювального 

виробництва; технік-технолог, 

майстер виробничого 

навчання.  

.Загальнотехнічні  дисципліни; 

Майстер 

виробничого 

навчання   

36 Національна академія 

педагогічних наук 

України, ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти», 

Відповідність раніше 

присвоєному педагогічному 

званню «майстер виробничого 

навчання І категорії»  



вчитель загальнотехнічних 

дисциплін та праці. 

Електрогазозварник 6 розряду 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

професійної освіти, 

2019 р. 

4. Сливка Галина 

Степанівна 

Технологія приготування їжі. 

Технік-технолог. Кухар 5 

розряду;  офіціант 5 розряду 

Майстер 

виробничого 

навчання  

16         Національна академія 

педагогічних наук 

України, ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти», 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

професійної освіти, 

2020 р. 

 Відповідність раніше 

присвоєному педагогічному 

званню «майстер виробничого 

навчання ІІ категорії», 

встановлено 14 тарифний 

розряд 

5. Вовчек Олег 

Петрович  

Військово-політична,  вчитель 

історії і суспільствознавство 

Майстер 

виробничого 

навчання 

 

        

22 

Національна академія 

педагогічних наук 

України, ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти», 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

професійної освіти, 

2020 р. 

 Відповідність раніше 

присвоєному педагогічному 

званню «майстер виробничого 

навчання ІІ категорії», 

встановлено 14 тарифний 

розряд 

 

6. Рубан Ірина 

Леонідівна 

Фізична культура та спорт. 

Викладач фізичного 

виховання, тренер 

Викладач 

фізичної 

культури 

36 Департамент освіти і 

науки Київської 

обласної державної 

адміністрації  КНЗ КОР 

«Київський обласний 

інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних кадрів», 

2019 р., 2020 р. 

Відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній 

категорії             «спеціаліст  

вищої категорії» 



7. Фанасєєва Леся 

Миколаївна 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти» . Історія. 

Вчитель історії та 

українознавства, викладач І-ІІ 

рівнів акредитації, організатор 

освіти 

Викладач історії  17 Департамент освіти і 

науки Київської 

обласної державної 

адміністрації  КНЗ КОР 

«Київський обласний 

інститут 

післядипломної освіти 

педагогічних кадрів», 

2020 р. 

Присвоєння кваліфікаційної 

категорії   «спеціаліст І 

категорії» 

 

8. Авраменко 

Олександр 

Вікторович 

Вчитель початкових класів, 

вчитель основ інформатики 

Верстатник широкого 

профілю 5 розряду 

Майстер 

виробничого 

навчання 

14 Національна академія 

педагогічних наук 

України, ДЗВО 

«Університет 

менеджменту освіти», 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

професійної освіти, 

2020 р. 

Відповідність  займаній 

посаді, встановлення 13 

тарифного розряду  

  

                                 

 

 

 

 

 Директор училища                                                                                                                                  В. ЖИЛА 
 

 


