2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників

№
п/п

1.

Найменування
навчальної
дисципліни

Українська мова
Українська
література

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Марченко
Максим
Сергійович

Повне найменування
Кваліфікаційна
закладу, який закінчив
Педагогіч
категорія,
Повне
(рік закінчення,
ний стаж
педагогічне
найменування
спеціальність,
(повних
звання (рік
посади
кваліфікація згідно з
років)
встановлення,
документом про вищу
підтвердження)
освіту)
Особи, які працюють за основним місцем роботи
Викладач
Криворізький державний Спеціаліст вищої 14 р.
української мови педагогічний
категорії
та літератури
університет, «Українська
21.04.2016,
мова та література»,
вчитель української мови присвоєна
кваліфікаційна
та літератури, 2004 р.

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)
Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Українська мова та література, зарубіжна
література», посвідчення
ПК02070772/0000134-16 від 23.12.16

категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

2.

3.

4.

Українська
література
Зарубіжна
література

Свитка
Ольга
Анатоліївна

Українська мова
Художня
культура

Ткач
Тамара
Федорівна

Іноземна мова

Чумак
Лариса
Петрівна

Викладач
української мови
та літератури

Викладач
української мови
та літератури

Викладач
англійської мови

Криворізький
педагогічний
університет, «Українська
мова та література»,
вчитель української мови
та літератури, 2002 р.

Спеціаліст вищої
категорії

27 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Українська мова та література, зарубіжна
література», посвідчення
ПК02070772/0000137-16 від 23.12.16

Дніпропетровський
державний університет,
«Українська мова та
література», вчитель
української мови та
літератури, філолог,
1977 р.

Спеціаліст
вищої категорії

45 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Українська мова та література, художня
культура (культурологія)», посвідчення
ПК02070772/0000141-16 від 23.12.16
Національна металургійна академія України,
кафедра історії та українознавства,
стажування, наказ №555/1-к від 05.09.14,
довідка про стажування № 555/1.13

Дніпропетровський
державний університет,
«Французька мова та
література», філолог,

Спеціаліст
25 р.
вищої категорії
старший викладач

25.04.2017,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

25.04.2017,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

КВНЗ Київської обласної ради «Академія
неперервної освіти», вчителі англійської
мови, 30.10.2017 – 27.04.2018 , курси ПК,
свідоцтво ПК №02139618/2391-18

Примітки

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

5.

6.

Іноземна мова

Математика

Семенова
Галина
Михайлівна

Макаренко
Ольга
Георгіївна

Повне
найменування
посади

Викладач
англійської мови

Викладач
математики

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

Національна металургійна академія України,
кафедра перекладу та іноземних мов,
стажування, наказ №575/1-к від 15.09.14,
довідка про стажування № 575/1.9

27.04.2015,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
присвоєне
педагогічне звання
«старший викладач»

Вінницький педагогічний
інститут, «Англійська
мова», викладач
англійської мови,
1975 р.

Спеціаліст вищої
категорії

Одеський державний
педагогічний інститут,
«Математика», вчитель
математики, 1976 р.

Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист

42 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Англійська мова», посвідчення
ПК02070772/0000138-16 від 23.12.16

41 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Математика», посвідчення
ПК02070772/0000133-16 від 23.12.16
Національна металургійна академія України,
кафедра вищої математики, стажування,
наказ №552/1-к від 02.09.13, довідка про
стажування № 552/33

25 р.

Інститут безперервної фахової освіти ДВНЗ
ПДАБтаА, «Статистика, математика,
інформатика», посвідчення №115,
12СПК№861422 від 04.11.2013

25.04.2017,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

19.04.2013,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та раніше
присвоєному
педагогічному
званню «викладачметодист»

7.

Інформатика

Шевченко
Ірина
Василівна

Викладач
математики

Дніпропетровський
державний університет,
«Математика», математик,
викладач, 1993 р.

Спеціаліст вищої
категорії

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
викладач французької
мови та літератури,
1992 р.

Повне
найменування
посади

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

Національна металургійна академія України,
кафедра вищої математики та кафедра
прикладної математики і обчислювальної
техніки, стажування, наказ №552/1-к від
02.09.2013, довідка № 552/30

25.04.2014,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

8.

9.

Математика

Фізика і
астрономія
Фізика (за
професійним
спрямуванням)

Сидоренко
Алла
Миколаївна

Пихтіна
Олена
Іванівна

Викладач фізики
та математики

Викладач фізики

Криворізький державний
педагогічний інститут,
«Математика із
додатковою
спеціальністю «Фізика»,
викладач математики і
фізики, 1991 р.

Спеціаліст вищої
Категорії

Дніпропетровський
державний університет,
«Фізика», фізик,
викладач, 1989 р.

Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

27 р.

2013, Інститут безперервної фахової освіти
ПДАБтаА, «Математика, фізика, астрономія»,
посвідчення №110, 12СПК861417, 04.11.13.
Національна металургійна академія України,
кафедра вищої математики, стажування,
наказ №294-/1-к від 16.05.2016, довідка про
стажування № 294/1

20 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Фізика», посвідчення ПК02070772/000013516 від 23.12.16

37 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Хімія, біологія, екологія», посвідчення
ПК02070772/0000132-16 від 23.12.16

25.04.2014,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

25.04.2017,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
присвоєно
педагогічне звання
«викладачметодист»

10.

Хімія
Біологія

Крамарьова
Валентина
Михайлівна

Викладач хімії,
біології

Криворізький державний
педагогічний інститут,
«Біологія із додатковою
спеціальністю «Хімія»,
вчитель біології та хімії,
1981р.

Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист
22.04.2018

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)

Повне
найменування
посади

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
раніше
присвоєному
педагогічному
званню «викладачметодист»

11.

12.

Всесвітня історія Кравченко
Історія України
Марина
Сергіївна

Історія України
Громадянська
освіта (Основи
правознавства)

Викладач
суспільних
дисциплін

Хлопко
Викладач
Федір
суспільних
Володимирович дисциплін

Запорізький державний
педагогічний інститут,
«Історія», вчитель історії і
суспільствознавства,
1981 р.

Спеціаліст
вищої категорії

Запорізький державний
педагогічний інститут,
«Історія», викладач історії
та суспільствознавства,
1977 р.

Спеціаліст
вищої категорії,
викладачметодист

36р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Історія, соціологія, політологія», посвідчення
ПК02070772/0000131-1Є від 23.12.16

41 р.

2017, КВНЗ «Дніпропетровський
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти», «Правознавство»,
наказ №151 від 20.06.2017, з 20.06.2017
до 20.12.2017, вчителі правознавства,
стажування, довідка №1146 від
26.12.2017

25.04.2017,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

27.04.2015,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та раніше
присвоєному
педагогічному
званню «викладачметодист»

13.

Громадянська
освіта (Людина і
світ)

Посьмашна
Олена
Сергіївна

Викладач
суспільних
дисциплін

Криворізький державний
педагогічний інститут,
«Методика початкового

Спеціаліст
вищої категорії

19 р.

2013, Інститут безперервної фахової освіти
ПДАБтаА, «Історія України, правознавство,
всесвітня історія», посвідчення №113,
12СПК861420 від 04.11.2013
Національна металургійна академія України,
кафедра історії і українознавства та кафедра
філософії і політології , стажування наказ
№552/1-к від 02.09.13, довідка про
стажування № 552/29
2015, Національна металургійна академія
України ,стажування, кафедра філософії та

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)

Повне
найменування
посади

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)
політології, наказ №585-1-к від 27.08.2015,
довідка про стажування№585/2
Комунальний вищий навчальний заклад
Київської обласної ради «Академія
неперервної освіти» за напрямом «Українська
мова та література, художня культура», курси
підвищення кваліфікації з 29.11.16. до

21.04.2016,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

24.05.17.
14.

15.

16.

Фізична культура Шеховцова
Катерина
Іванівна

Фізична культура Рог
Віталій
Григорович

Захист Вітчизни

Мокрий
Олександр
Борисович

Викладач
фізичної
культури

Викладач
фізичної
культури

Викладач
предмету
«Захист
Вітчизни»

Криворізький
педагогічний інститут,
«Фізичне виховання»,
вчитель фізичного
виховання, 1976 р.

Спеціаліст
вищої
категорії

Київський державний
інститут фізичної
культури, «Фізична
культура та спорт»,
викладач-тренер, 1970р.

Спеціаліст
вищої
категорії

Криворізький державний
педагогічний інститут,
«Загальнотехнічні
дисципліни з додатковою
спеціальністю «Фізика»,
вчитель фізики та
загальнотехнічних
дисциплін , 1989 р.

Спеціаліст
другої
категорії

40 р.

2013, Інститут безперервної фахової освіти
ПДАБтаА, «Фізична культура (фізичне
виховання)», посвідчення №116,
12СПК861423, 04.11.13.

46 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Фізична культура (Фізичне виховання)»,
посвідчення ПК02070772/0000136-16 від
23.12.16

22 р.

Дніпропетровський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти,
«Захист Вітчизни» посвідчення СПК
№ДН24983906. з 13.03.17 до 24.03.17

27.04.2015,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

20.04.2018,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

27.03.2015
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
навчання і
народознавства», вчитель
початкових класів і
народознавства, 1995 р.

17.

18.

19.

Екологія
Громадянська
освіта
(Економіка)

Географія
Технології

Технології
Основи
технології галузі

Андрусенко
Людмила
Степанівна

Суханова
Ольга
Григорівна

Головачова
Ірина
Володимирівна

Повне
найменування
посади

Викладач
економіки та
екології

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

«спеціаліст другої
категорії»

Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист

20 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Економіка, екологія», посвідчення
ПК02070772/0000130-16 від 23.12.16
Національна металургійна академія України,
кафедра політекономії та кафедра інженерної
екології та охорони праці, стажування, наказ
№552/1-к від 02.09.13, довідка про
стажування № 552/23

24 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Технології, географія», посвідчення
ПК02070772/0000140-16 від 23.12.16

30 р.

2014, НМетАУ стажування, кафедра
технології машинобудування, наказ №605-1-к
від 22.09.2014, довідка про стажування
№605/1.14

25.04.2014,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»,
присвоєне
педагогічне звання
«викладачметодист»

Викладач
географії та
предмету
«Технології»

Мелітопольський
державний педінститут,
«Географія», викладач
географії, 1997 р.

Спеціаліст вищої
категорії

Викладач
спеціальних
дисциплін

Жданівський
металургійний інститут,
«Механічне устаткування

Спеціаліст вищої
категорії
Викладачметодист

27.04.2015,
присвоєно
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст вищої
категорії»

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
Державний інститут
підготовки та
перепідготовки кадрів
промисловості,
«Автоматизоване управління технологічними
процесами та
виробництва», спеціаліст
автоматизації та
комп’ютерно-інтегрованих
технологій, 2007р.
Криворізький
педагогічний інститут,
«Географія і біологія»,
вчитель географії і
біології, 1998 р.
Державний інститут
післядипломної освіти
керівників і спеціалістів
металургійного комплексу
України, «Економіка та
підприємництво»,
спеціаліст економіки та
підприємництва, 2008р.

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне
найменування
посади

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

відповідає
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
присвоєно
педагогічне звання
«викладачметодист»

20.

Технології

Сребрянський
Григорій
Олександрович

Викладач
спеціальних
дисциплін

Дніпропетровський
металургійний інститут,
«Металознавство,
устаткування та
технологія термічної
обробки металів»,
інженер-металург, 1976р.

Спеціаліст вищої
категорії
Старший
викладач
21.04.2016,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
присвоєно
педагогічне звання
«старший
викладач»

2007
к.т.н.
«Металургія
чорних металів»

15 р.

2018, Національна металургійна академія
України, кафедра термічної обробки
металів, матеріалознавства, промислової
теплоенергетики, з 01.12.2017
до31.05.2018, стажування, наказ №844-1-к
від 27.11.2017, довідка про стажування
№844/9

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Повне найменування
Кваліфікаційна
закладу, який закінчив
категорія,
(рік закінчення,
педагогічне
спеціальність,
звання (рік
кваліфікація згідно з
встановлення,
документом про вищу
підтвердження)
освіту)
заводів чорної металургії»,
27.04.2015,
інженер-механік, 1976р.

21.

.22
.

23.

24.

Загальна
електротехніка з
основами
електроніки

Третяк
Надія
Леонідівна

Повне
найменування
посади
Викладач
спеціальних
дисциплін

Основи
Кривчик
стандартизації,
Лілія
допуски і
Сергіївна
посадки, технічне
вимірювання

Викладач
спеціальних
дисциплін

Технічна
механіка

Викладач
спеціальних
дисциплін

Технології

Христиченко
Наталя
Володимирівна

Петрищева
Оксана
Володимирівна

Викладач
спеціальних
дисциплін

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)
Спеціаліст вищої
категорії

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)
15 р.

2013, Національна металургійна академія
України, кафедра електротехніки та
електроприводу, стажування, наказ
№796/1-к від 02.12.13, довідка про
стажування № 796/1.9

3 р.

2015, Національна металургійна академія
України, «Якість, стандартизація та
сертифікація», диплом НР№47817435
2017, Національна металургійна академія
України, навчання в магістратурі , «Термічна
обробка металів», диплом магістра
М17№039280

20 р.

2014 , Національна металургійна
академія України, стажування, кафедра
технології машинобудування, наказ
№605-1-к від 22.09.14, довідка про
стажування №605/1.15

8 р.

Національна металургійна академія
України, кафедра технології
машинобудування, наказ №646/1-к від
07.10.16, довідка про стажування
№646/11

21.04.2016,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

Національна
металургійна академія
України, «Якість,
стандартизація та
сертифікація», спеціаліст
з якості, стандартизації
та сертифікації,
спеціаліст з
менеджменту, 2015р.,
Національна
металургійна академія
України, «Термічна
обробка металів»,
магістратура, 2017 р
Українська інженерна
пед. академія,
«Технологія та
обладнання механікоскладального
виробництва», інженерпедагог, 1997р.

Спеціаліст
другої категорії

Національна
металургійна академія
України, «Технологія
машинобудування»,
інженер-механік ,2006 р.

Спеціаліст другої
категорії

24.03.2017,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст другої
категорії»

Спеціаліст вищої
категорії
21.04.2016,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

24.03.2017,
присвоєна

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
Національна гірнича
академія,
«Електропривод та
автоматизація
промислових установок
та технологічних
комплексів», інженерелектромеханік, 1998

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

Примітки

Повне
найменування
посади

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)

кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст другої
категорії»

Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

1.

Українська мова

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Марченко
Максим
Сергійович

Повне найменування
Кваліфікаційна
закладу, який закінчив
Педагогіч
категорія,
Повне
(рік закінчення,
ний стаж
педагогічне
найменування
спеціальність,
(повних
звання (рік
посади
кваліфікація згідно з
років)
встановлення,
документом про вищу
підтвердження)
освіту)
Особи, які працюють за основним місцем роботи
Викладач
Криворізький державний Спеціаліст вищої 14 р.
української мови педагогічний
категорії
та літератури
університет, «Українська
21.04.2016,
мова та література»,
вчитель української мови присвоєна
кваліфікаційна
та літератури, 2004 р.
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Українська мова та література, зарубіжна
література», посвідчення
ПК02070772/0000134-16 від 23.12.16

2.

3.

4.

Українська мова
Українська
література
Зарубіжна
література

Свитка
Ольга
Анатоліївна

Художня
культура

Ткач
Тамара
Федорівна

Іноземна мова

Чумак
Лариса
Петрівна

Повне
найменування
посади
Викладач
української мови
та літератури

Викладач
української мови
та літератури

Викладач
англійської мови

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)
Спеціаліст вищої
категорії

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

27 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Українська мова та література, зарубіжна
література», посвідчення
ПК02070772/0000137-16 від 23.12.16

45 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Українська мова та література, художня
культура (культурологія)», посвідчення
ПК02070772/0000141-16 від 23.12.16
Національна металургійна академія України,
кафедра історії та українознавства,
стажування, наказ №555/1-к від 05.09.14,
довідка про стажування № 555/1.13

25.04.2017,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

Дніпропетровський
державний університет,
«Українська мова та
література», вчитель
української мови та
літератури, філолог,
1977 р.

Спеціаліст
вищої категорії

Дніпропетровський
державний університет,
«Французька мова та
література», філолог,
викладач французької
мови та літератури,
1992 р.

Спеціаліст
25 р.
вищої категорії
старший викладач

КВНЗ Київської обласної ради «Академія
неперервної освіти», вчителі англійської
мови, 30.10.2017 – 27.04.2018 , курси ПК,
свідоцтво ПК №02139618/2391-18

27.04.2015,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
присвоєне
педагогічне звання
«старший викладач»

Національна металургійна академія України,
кафедра перекладу та іноземних мов,
стажування, наказ №575/1-к від 15.09.14,
довідка про стажування № 575/1.9

25.04.2017,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
Криворізький
педагогічний
університет, «Українська
мова та література»,
вчитель української мови
та літератури, 2002 р.

5.

6.

Іноземна мова

Іноземна мова

Семенова
Галина
Михайлівна

Ткач
Оксана
Василівна

Повне
найменування
посади
Викладач
англійської мови

Викладач
англійської мови

Дніпропетровський
державний університет,
«Педагогіка і психологія»,
психолог-практик, вчитель
англійської мови, 1994 р.

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)
Спеціаліст вищої
категорії

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)
42 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Англійська мова», посвідчення
ПК02070772/0000138-16 від 23.12.16

21 р.

КВНЗ «Дніпропетровський обласний
інститут післядипломної педагогічної
освіти», курси ПК вчителі англійської
мови, 19.06.2017 – 30.11.2017, курси ПК,
свідоцтво СПК№ДН 24983906/5170

25.04.2017,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист
21.04.2016,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
присвоєно
педагогічне звання
«викладачметодист»

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

Національна металургійна академія України,
стажування, кафедра перекладу та іноземних
мов, наказ №924-1-к від 22.12.2015, довідка
про стажування № 924/1.2

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
Вінницький педагогічний
інститут, «Англійська
мова», викладач
англійської мови,
1975 р.

7.

8.

9.

Математика
Інформатика

Математика

Фізика і
астрономія
Фізика

Шевченко
Ірина
Василівна

Сидоренко
Алла
Миколаївна

Пихтіна
Олена
Іванівна

Повне
найменування
посади
Викладач
математики

Викладач фізики
та математики

Викладач фізики

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Дніпропетровський
державний університет,
«Математика», математик,
викладач, 1993 р.

Спеціаліст вищої
категорії

Криворізький державний
педагогічний інститут,
«Математика із
додатковою
спеціальністю «Фізика»,
викладач математики і
фізики, 1991 р.

Спеціаліст вищої
Категорії

Дніпропетровський
державний університет,
«Фізика», фізик,
викладач, 1989 р.

Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)
25 р.

Інститут безперервної фахової освіти ДВНЗ
ПДАБтаА, «Статистика, математика,
інформатика», посвідчення №115,
12СПК№861422 від 04.11.2013
Національна металургійна академія України,
кафедра вищої математики та кафедра
прикладної математики і обчислювальної
техніки, стажування, наказ №552/1-к від
02.09.2013, довідка № 552/30

27 р.

2013, Інститут безперервної фахової освіти
ПДАБтаА, «Математика, фізика, астрономія»,
посвідчення №110, 12СПК861417, 04.11.13.
Національна металургійна академія України,
кафедра вищої математики, стажування,
наказ №294-/1-к від 16.05.2016, довідка про
стажування № 294/1

20 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Фізика», посвідчення ПК02070772/000013516 від 23.12.16

25.04.2014,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

25.04.2014,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

25.04.2017,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
присвоєно
педагогічне звання
«викладачметодист»

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)

10.

11.

Біологія

Хімія

Крамарьова
Валентина
Михайлівна

Сетейкіна
Світлана
Петрівна

Повне
найменування
посади
Викладач хімії,
біології

Викладач хімії,
біології

Дніпропетровський
державний університет,
«Зоологія та ботаніка»,
викладач біології та
хімії, біолог, 1985 р.

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)
Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)
37 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Хімія, біологія, екологія», посвідчення
ПК02070772/0000132-16 від 23.12.16

33р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Хімія, біологія, екологія», посвідчення
ПК02070772/0000139-16 від 23.12.16
Національна металургійна академія України,
кафедра покриттів, композиційних матеріалів
та захисту металів , теорії металургійних
процесів і загальної хімії , стажування, наказ
№796-1-к від 20.12.13, довідка про стажування
№796/1.10

36р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Історія, соціологія, політологія», посвідчення
ПК02070772/0000131-1Є від 23.12.16

22.04.2018
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
раніше
присвоєному
педагогічному
званню «викладачметодист»

Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист
25.04.2014,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
раніше
присвоєному
педагогічному
званню «викладачметодист»

12.

Всесвітня історія Кравченко
Історія України
Марина
Сергіївна

Викладач
суспільних
дисциплін

Запорізький державний
педагогічний інститут,
«Історія», вчитель історії і
суспільствознавства,
1981 р.

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

Спеціаліст
вищої категорії
25.04.2017,
відповідність
раніше присвоєній

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
Криворізький державний
педагогічний інститут,
«Біологія із додатковою
спеціальністю «Хімія»,
вчитель біології та хімії,
1981р.

Повне
найменування
посади

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

13.

Громадянська
освіта (Основи
правознавства)

Хлопко
Викладач
Федір
суспільних
Володимирович дисциплін

Запорізький державний
педагогічний інститут,
«Історія», викладач історії
та суспільствознавства,
1977 р.

Спеціаліст
вищої категорії,
викладачметодист

41 р.

27.04.2015,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та раніше
присвоєному
педагогічному
званню «викладачметодист»

14.

Громадянська
освіта (Людина і
світ)

Посьмашна
Олена
Сергіївна

Викладач
суспільних
дисциплін

Криворізький державний
педагогічний інститут,
«Методика початкового
навчання і
народознавства», вчитель
початкових класів і
народознавства, 1995 р.

Спеціаліст
вищої категорії

Криворізький
педагогічний інститут,
«Фізичне виховання»,
вчитель фізичного
виховання, 1976 р.

Спеціаліст
вищої
категорії

19 р.

21.04.2016,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

2017, КВНЗ «Дніпропетровський
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти», «Правознавство»,
наказ №151 від 20.06.2017, з 20.06.2017
до 20.12.2017, вчителі правознавства,
стажування, довідка №1146 від
26.12.2017
2013, Інститут безперервної фахової освіти
ПДАБтаА, «Історія України, правознавство,
всесвітня історія», посвідчення №113,
12СПК861420 від 04.11.2013
Національна металургійна академія України,
кафедра історії і українознавства та кафедра
філософії і політології , стажування наказ
№552/1-к від 02.09.13, довідка про
стажування № 552/29
2015, Національна металургійна академія
України ,стажування, кафедра філософії та
політології, наказ №585-1-к від 27.08.2015,
довідка про стажування№585/2
Комунальний вищий навчальний заклад
Київської обласної ради «Академія
неперервної освіти» за напрямом «Українська
мова та література, художня культура», курси
підвищення кваліфікації з 29.11.16. до

24.05.17.
15.

Фізична культура Шеховцова
Катерина
Іванівна

Викладач
фізичної
культури

27.04.2015,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

40 р.

2013, Інститут безперервної фахової освіти
ПДАБтаА, «Фізична культура (фізичне
виховання)», посвідчення №116,
12СПК861423, 04.11.13.

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)

16.

17.

18.

Фізична культура Доруда
Юрій
Геннадійович

Захист Вітчизни

Екологія
Громадянська
освіта
(Економіка)

Мокрий
Олександр
Борисович

Андрусенко
Людмила
Степанівна

Повне
найменування
посади
Викладач
фізичної
культури

Викладач
предмету
«Захист
Вітчизни»

Викладач
економіки та
екології

Криворізький державний
педагогічний інститут,
«Загальнотехнічні
дисципліни з додатковою
спеціальністю «Фізика»,
вчитель фізики та
загальнотехнічних
дисциплін , 1989 р.
Державний інститут
підготовки та
перепідготовки кадрів
промисловості,
«Автоматизоване управління технологічними
процесами та
виробництва», спеціаліст
автоматизації та
комп’ютерно-інтегрованих
технологій, 2007р.
Криворізький
педагогічний інститут,
«Географія і біологія»,
вчитель географії і
біології, 1998 р.
Державний інститут
післядипломної освіти
керівників і спеціалістів
металургійного комплексу

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

Спеціаліст першої 10 р.
категорії
29.03.2016,
присвоїти
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст
першої категорії»
Спеціаліст
22 р.
другої
категорії

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)
КЗ «Дніпропетровський обласний
інститут післядипломної педагогічної
освіти», «Вчитель фізичної культури»,
свідоцтво СПК№5697, 25.09.2015
КЗ «Дніпропетровський обласний
інститут післядипломної педагогічної
освіти», «Вчитель предмету «Захист
Вітчизни», свідоцтво СПК№2897,
17.04.2015
Дніпропетровський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти,
«Захист Вітчизни» посвідчення СПК
№ДН24983906. з 13.03.17 до 24.03.17

27.03.2015
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст другої
категорії»

Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист
25.04.2014,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої

20 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Економіка, екологія», посвідчення
ПК02070772/0000130-16 від 23.12.16
Національна металургійна академія України,
кафедра політекономії та кафедра інженерної
екології та охорони праці, стажування, наказ
№552/1-к від 02.09.13, довідка про
стажування № 552/23

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
Дніпропетровський
державний інститут
фізичної культури і
спорту, викладач
фізичного виховання і
спорту, 2003

19.

20.

Географія
Технології

Загальна
електротехніка і
електроніка

Суханова
Ольга
Григорівна

Третяк
Надія
Леонідівна

Повне
найменування
посади

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

категорії»,
присвоєне
педагогічне звання
«викладачметодист»

Викладач
географії та
предмету
«Технології»

Мелітопольський
державний педінститут,
«Географія», викладач
географії, 1997 р.

Спеціаліст вищої
категорії

Викладач
спеціальних
дисциплін

Національна гірнича
академія,
«Електропривод та
автоматизація
промислових установок
та технологічних
комплексів», інженерелектромеханік, 1998

Спеціаліст вищої
категорії

24 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Технології, географія», посвідчення
ПК02070772/0000140-16 від 23.12.16

15 р.

2013, Національна металургійна академія
України, кафедра електротехніки та
електроприводу, стажування, наказ
№796/1-к від 02.12.13, довідка про
стажування № 796/1.9

27.04.2015,
присвоєно
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст вищої
категорії»

21.04.2016,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
України, «Економіка та
підприємництво»,
спеціаліст економіки та
підприємництва, 2008р.

21.

22.

23.

Повне
найменування
посади

Взаємозамінність Кривчик
стандартизація та Лілія
технічні
Сергіївна
вимірювання

Викладач
спеціальних
дисциплін

Технології
Технічна
механіка

Викладач
спеціальних
дисциплін

Технології
Основи теорії
різання
матеріалів

Христиченко
Наталя
Володимирівна

Петрищева
Оксана
Володимирівна

Викладач
спеціальних
дисциплін

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)
Спеціаліст
другої категорії

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)
3 р.

2015, Національна металургійна академія
України, «Якість, стандартизація та
сертифікація», диплом НР№47817435
2017, Національна металургійна академія
України, навчання в магістратурі , «Термічна
обробка металів», диплом магістра
М17№039280

20 р.

2014 , Національна металургійна
академія України, стажування, кафедра
технології машинобудування, наказ
№605-1-к від 22.09.14, довідка про
стажування №605/1.15

8 р.

Національна металургійна академія
України, кафедра технології
машинобудування, наказ №646/1-к від
07.10.16, довідка про стажування
№646/11

24.03.2017,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст другої
категорії»

Українська інженерна
пед. академія,
«Технологія та
обладнання механікоскладального
виробництва», інженерпедагог, 1997р.

Спеціаліст вищої
категорії

Національна
металургійна академія
України, «Технологія
машинобудування»,
інженер-механік ,2006 р.

Спеціаліст другої
категорії

21.04.2016,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

24.03.2017,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст другої
категорії»

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
Національна
металургійна академія
України, «Якість,
стандартизація та
сертифікація», спеціаліст
з якості, стандартизації
та сертифікації,
спеціаліст з
менеджменту, 2015р.,
Національна
металургійна академія
України, «Термічна
обробка металів»,
магістратура, 2017 р

№
п/п

1.

Найменування
навчальної
дисципліни

Українська мова
Художня
культура

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Ткач
Тамара
Федорівна

Повне найменування
Кваліфікаційна
закладу, який закінчив
Педагогіч
категорія,
Повне
(рік закінчення,
ний стаж
педагогічне
найменування
спеціальність,
(повних
звання (рік
посади
кваліфікація згідно з
років)
встановлення,
документом про вищу
підтвердження)
освіту)
Особи, які працюють за основним місцем роботи
Викладач
Дніпропетровський
Спеціаліст
45 р.
української мови державний університет,
вищої категорії
та літератури
«Українська мова та
25.04.2017,
література», вчитель
відповідність
української мови та
раніше присвоєній
літератури, філолог,
кваліфікаційній
1977 р.
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

2.

3.

4.

Українська мова
Українська
література

Зарубіжна
література

Іноземна мова

Марченко
Максим
Сергійович

Свитка
Ольга
Анатоліївна

Чумак
Лариса
Петрівна

Викладач
української мови
та літератури

Викладач
української мови
та літератури

Викладач
англійської мови

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)
Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Українська мова та література, художня
культура (культурологія)», посвідчення
ПК02070772/0000141-16 від 23.12.16
Національна металургійна академія України,
кафедра історії та українознавства,
стажування, наказ №555/1-к від 05.09.14,
довідка про стажування № 555/1.13

14 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Українська мова та література, зарубіжна
література», посвідчення
ПК02070772/0000134-16 від 23.12.16

27 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Українська мова та література, зарубіжна
література», посвідчення
ПК02070772/0000137-16 від 23.12.16

Криворізький державний
педагогічний
університет, «Українська
мова та література»,
вчитель української мови
та літератури, 2004 р.

Спеціаліст вищої
категорії

Криворізький
педагогічний
університет, «Українська
мова та література»,
вчитель української мови
та літератури, 2002 р.

Спеціаліст вищої
категорії

Дніпропетровський
державний університет,
«Французька мова та

Спеціаліст
25 р.
вищої категорії
старший викладач

21.04.2016,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

25.04.2017,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

КВНЗ Київської обласної ради «Академія
неперервної освіти», вчителі англійської

Примітки

Спеціальність 136 « Металургія»
Спеціалізація «Обробка металів тиском»

5.

Іноземна мова

Ткач
Оксана
Василівна

Повне
найменування
посади

Викладач
англійської мови

Дніпропетровський
державний університет,
«Педагогіка і психологія»,
психолог-практик, вчитель
англійської мови, 1994 р.

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

мови, 30.10.2017 – 27.04.2018 , курси ПК,
свідоцтво ПК №02139618/2391-18

27.04.2015,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
присвоєне
педагогічне звання
«старший викладач»

Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист

Національна металургійна академія України,
кафедра перекладу та іноземних мов,
стажування, наказ №575/1-к від 15.09.14,
довідка про стажування № 575/1.9

21 р.

Математика

Сидоренко
Алла
Миколаївна

Викладач фізики
та математики

Криворізький державний
педагогічний інститут,
«Математика із
додатковою
спеціальністю «Фізика»,
викладач математики і
фізики, 1991 р.

Спеціаліст вищої
категорії
25.04.2014,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

КВНЗ «Дніпропетровський обласний
інститут післядипломної педагогічної
освіти», курси ПК вчителі англійської
мови, 19.06.2017 – 30.11.2017, курси ПК,
свідоцтво СПК№ДН 24983906/5170
Національна металургійна академія України,
стажування, кафедра перекладу та іноземних
мов, наказ №924-1-к від 22.12.2015, довідка
про стажування № 924/1.2

21.04.2016,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
присвоєно
педагогічне звання
«викладачметодист»

6.

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

27 р.

2013, Інститут безперервної фахової освіти
ПДАБтаА, «Математика, фізика, астрономія»,
посвідчення №110, 12СПК861417, 04.11.13.
Національна металургійна академія України,
кафедра вищої математики, стажування,
наказ №294-/1-к від 16.05.2016, довідка про
стажування № 294/1

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
література», філолог,
викладач французької
мови та літератури,
1992 р.

7.

8.

Інформатика

Фізика і
астрономія

Повне
найменування
посади

Рубанов
Володимир
Миколайович

Викладач
інформатики

Пихтіна
Олена
Іванівна

Викладач фізики

Дніпропетровський
державний університет,
«Фізика», фізик,
викладач, 1989 р.

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)
Спеціаліст вищої
категорії

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)
42 р.

2017, Національна металургійна академія
України, кафедра прикладної математики
та обчислювальної техніки, стажування,
24.04.2017-23.06.2017, 01.09.2017 –
29.12.2017, наказ №274/1-к від
18.04.2017, довідка про стажування №
274/5

20 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Фізика», посвідчення ПК02070772/000013516 від 23.12.16

33р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Хімія, біологія, екологія», посвідчення
ПК02070772/0000139-16 від 23.12.16
Національна металургійна академія України,
кафедра покриттів, композиційних матеріалів
та захисту металів , теорії металургійних
процесів і загальної хімії , стажування, наказ
№796-1-к від 20.12.13, довідка про стажування
№796/1.10

25.04.2014
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

25.04.2017,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
присвоєно
педагогічне звання
«викладачметодист»

9.

Хімія
Біологія

Сетейкіна
Світлана
Петрівна

Викладач хімії,
біології

Дніпропетровський
державний університет,
«Зоологія та ботаніка»,
викладач біології та
хімії, біолог, 1985 р.

Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист
25.04.2014,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
раніше
присвоєному
педагогічному
званню «викладачметодист»

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
Томський державний
університет ,
«Радіофізика та
електроніка», радіофізик,
1973 р.

10.

11.

Всесвітня історія Кравченко
Історія України
Марина
Сергіївна

Громадянська
освіта (Основи
правознавства)

Повне
найменування
посади
Викладач
суспільних
дисциплін

Хлопко
Викладач
Федір
суспільних
Володимирович дисциплін

Запорізький державний
педагогічний інститут,
«Історія», викладач історії
та суспільствознавства,
1977 р.

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)
Спеціаліст
вищої категорії

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

36р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Історія, соціологія, політологія», посвідчення
ПК02070772/0000131-1Є від 23.12.16

41 р.

2017, КВНЗ «Дніпропетровський
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти», «Правознавство»,
наказ №151 від 20.06.2017, з 20.06.2017
до 20.12.2017, вчителі правознавства,
стажування, довідка №1146 від
26.12.2017

25.04.2017,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

Спеціаліст
вищої категорії,
викладачметодист
27.04.2015,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та раніше
присвоєному
педагогічному
званню «викладачметодист»

12.

Громадянська
освіта (Людина і
світ)

Посьмашна
Олена
Сергіївна

Викладач
суспільних
дисциплін

Криворізький державний
педагогічний інститут,
«Методика початкового
навчання і
народознавства», вчитель
початкових класів і
народознавства, 1995 р.

Спеціаліст
вищої категорії
21.04.2016,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

Національна металургійна академія України,
кафедра історії і українознавства та кафедра
філософії і політології , стажування наказ
№552/1-к від 02.09.13, довідка про
стажування № 552/29

19 р.

2015, Національна металургійна академія
України ,стажування, кафедра філософії та
політології, наказ №585-1-к від 27.08.2015, з
01.09.15. до 03.03.16, довідка про
стажування№585/2
Комунальний вищий навчальний заклад
Київської обласної ради «Академія
неперервної освіти» за напрямом «Українська
мова та література, художня культура», курси
підвищення кваліфікації з 29.11.16. до

24.05.17.

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
Запорізький державний
педагогічний інститут,
«Історія», вчитель історії і
суспільствознавства,
1981 р.

13.

14.

15.

Фізична культура Шеховцова
Катерина
Іванівна

Фізична культура Рог
Віталій
Григорович

Захист Вітчизни

Мокрий
Олександр
Борисович

Повне
найменування
посади
Викладач
фізичної
культури

Викладач
фізичної
культури

Викладач
предмету
«Захист
Вітчизни»

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)
Спеціаліст
вищої
категорії

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

40 р.

2013, Інститут безперервної фахової освіти
ПДАБтаА, «Фізична культура (фізичне
виховання)», посвідчення №116,
12СПК861423, 04.11.13.

46 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Фізична культура (Фізичне виховання)»,
посвідчення ПК02070772/0000136-16 від
23.12.16

22 р.

Дніпропетровський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти,
«Захист Вітчизни» посвідчення СПК
№ДН24983906. з 13.03.17 до 24.03.17

27.04.2015,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

Київський державний
інститут фізичної
культури, «Фізична
культура та спорт»,
викладач-тренер, 1970р.

Спеціаліст
вищої
категорії

Криворізький державний
педагогічний інститут,
«Загальнотехнічні
дисципліни з додатковою
спеціальністю «Фізика»,
вчитель фізики та
загальнотехнічних
дисциплін , 1989 р.
Державний інститут
підготовки та
перепідготовки кадрів
промисловості,
«Автоматизоване управління технологічними
процесами та
виробництва», спеціаліст
автоматизації та

Спеціаліст
другої
категорії

20.04.2018,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

27.03.2015
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст другої
категорії»

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
Криворізький
педагогічний інститут,
«Фізичне виховання»,
вчитель фізичного
виховання, 1976 р.

16.

17.

18.

Екологія
Громадянська
освіта
(Економіка)

Географія
Технології

Технології

Андрусенко
Людмила
Степанівна

Суханова
Ольга
Григорівна

Сребрянський
Григорій
Олександрович

Повне
найменування
посади

Викладач
економіки та
екології

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

20 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Економіка, екологія», посвідчення
ПК02070772/0000130-16 від 23.12.16
Національна металургійна академія України,
кафедра політекономії та кафедра інженерної
екології та охорони праці, стажування, наказ
№552/1-к від 02.09.13, довідка про
стажування № 552/23

24 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Технології, географія», посвідчення
ПК02070772/0000140-16 від 23.12.16

15 р.

2018, Національна металургійна академія
України, кафедра термічної обробки
металів, матеріалознавства, промислової
теплоенергетики, з 01.12.2017
до31.05.2018, стажування, наказ №844-1-к
від 27.11.2017, довідка про стажування
№844/9

25.04.2014,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»,
присвоєне
педагогічне звання
«викладачметодист»

Викладач
географії та
предмету
«Технології»

Мелітопольський
державний педінститут,
«Географія», викладач
географії, 1997 р.

Спеціаліст вищої
категорії

Викладач
спеціальних
дисциплін

Дніпропетровський
металургійний інститут,
«Металознавство,
устаткування та
технологія термічної
обробки металів»,
інженер-металург, 1976р.

Спеціаліст вищої
категорії
Старший
викладач

27.04.2015,
присвоєно
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст вищої
категорії»

21.04.2016,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
комп’ютерно-інтегрованих
технологій, 2007р.
Криворізький
педагогічний інститут,
«Географія і біологія»,
вчитель географії і
біології, 1998 р.
Державний інститут
післядипломної освіти
керівників і спеціалістів
металургійного комплексу
України, «Економіка та
підприємництво»,
спеціаліст економіки та
підприємництва, 2008р.

Повне
найменування
посади

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

категорії» та
присвоєно
педагогічне звання
«старший
викладач»

19.

20.

21.

Технології
Основи теорії
обробки металів
тиском

Теплинська
Вікторія
Михайлівна

Загальна
електротехніка з
основами
електроніки

Третяк
Надія
Леонідівна

Основи
стандартизації,
метрології та
сертифікації

Кривчик
Лілія
Сергіївна

Викладач
спеціальних
дисциплін

Викладач
спеціальних
дисциплін

Викладач
спеціальних
дисциплін

Державний інститут
післядипломної освіти
керівників і спеціалістів
металургійного
комплексу України,
«Обробка металів
тиском», спеціаліст
металургії, 2002 р.
Національна металургійна
академія України,
«Обробка металів
тиском», магістр
металургії, 2008 р.
Національна гірнича
академія,
«Електропривод та
автоматизація
промислових установок
та технологічних
комплексів», інженерелектромеханік, 1998
Національна
металургійна академія
України, «Якість,
стандартизація та
сертифікація», спеціаліст
з якості, стандартизації

2007
к.т.н.
«Металургія
чорних металів»
Спеціаліст вищої
категорії

25 р.

2013, Національна металургійна академія
України, кафедра обробки металів
тиском, стажування, наказ №262/1-к від
12.04.13, довідка №262/1

15 р.

2013, Національна металургійна академія
України, кафедра електротехніки та
електроприводу, стажування, наказ
№796/1-к від 02.12.13, довідка про
стажування № 796/1.9

3 р.

2015, Національна металургійна академія
України, «Якість, стандартизація та
сертифікація», диплом НР№47817435
2017, Національна металургійна академія
України, навчання в магістратурі , «Термічна
обробка металів», диплом магістра
М17№039280

21.04.2016,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

Спеціаліст вищої
категорії
21.04.2016,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

Спеціаліст
другої категорії
24.03.2017,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)

22.

23.

Технічна
механіка

Основи
металургійної
теплотехніки

Швайка
Наталя
Василівна

Пінчук
Вікторія
Леонідівна

Повне
найменування
посади

Викладач
спеціальних
дисциплін

Викладач
спеціальних
дисциплін

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

«спеціаліст другої
категорії»

Спеціаліст вищої
категорії

13 р.

2015, Національна металургійна академія
України, кафедра прикладної механіки і
інформаційних технологій та систем,
стажування з 01.09.2015 до 01.03.2016,
наказ №585/1-к від 27.08.2015, довідка
№ 585/1
2015, Національна металургійна
академія України, магістратура ,
«Металургійне обладнання», диплом
НР№47817170

31 р.

Національна металургійна академія
України, кафедра екології, теплотехніки
та охорони праці , стажування, наказ
№579-1-к від 13.09.16, довідка про
стажування №579/27

21.04.2016,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

Спеціаліст вищої
категорії
Викладачметодист
27.04.2015,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
раніше присвоєному
педагогічному
званню «викладачметодист»

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
та сертифікації,
спеціаліст з
менеджменту, 2015р.,
Національна
металургійна академія
України, «Термічна
обробка металів»,
магістратура, 2017 р
Державний інститут
підготовки та
перепідготовки кадрів
промисловості, 2005
«Металургійне
обладнання», спеціаліст
інженерної механіки
2015, Національна
металургійна академія
України, «Металургійне
обладнання», магістр з
металургійного
обладнання
Дніпропетровський
металургійний інститут,
«Металознавство,
устаткування і
технологія термічної
обробки металів»,
інженер-металург, 1981р.

№
п/п

1.

Найменування
навчальної
дисципліни

Зарубіжна
література

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Федосєєва
Оксана
Іванівна

Повне найменування
Кваліфікаційна
закладу, який закінчив
Педагогіч
категорія,
Повне
(рік закінчення,
ний стаж
педагогічне
найменування
спеціальність,
(повних
звання (рік
посади
кваліфікація згідно з
років)
встановлення,
документом про вищу
підтвердження)
освіту)
Особи, які працюють за основним місцем роботи
Викладач
Криворізький державний Спеціаліст
23 р.
української мови педагогічний університет, вищої
та літератури
«Українська мова і
категорії
література», вчитель
21.04.2016,
української мови та
присвоєна
літератури, 2004 р .
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

2.

3.

Українська мова
Українська
література
Художня
культура

Ткач
Тамара
Федорівна

Іноземна мова

Чумак
Лариса
Петрівна

Викладач
української мови
та літератури

Викладач
англійської мови

45 р.

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)
2015, Національна металургійна академія
України ,стажування, кафедра філософії та
політології, наказ №585-1-к від 27.08.2015,
довідка про стажування№585/2
Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Українська мова та література, художня
культура (культурологія)», посвідчення
ПК02070772/0000143-16 від 23.12.16
Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Українська мова та література, художня
культура (культурологія)», посвідчення
ПК02070772/0000141-16 від 23.12.16
Національна металургійна академія України,
кафедра історії та українознавства,
стажування, наказ №555/1-к від 05.09.14,
довідка про стажування № 555/1.13

Дніпропетровський
державний університет,
«Українська мова та
література», вчитель
української мови та
літератури, філолог,
1977 р.

Спеціаліст
вищої категорії

Дніпропетровський
державний університет,
«Французька мова та
література», філолог,
викладач французької
мови та літератури,
1992 р.

Спеціаліст
25 р.
вищої категорії
старший викладач

КВНЗ Київської обласної ради «Академія
неперервної освіти», вчителі англійської
мови, 30.10.2017 – 27.04.2018 , курси ПК,
свідоцтво ПК №02139618/2391-18

27.04.2015,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
присвоєне
педагогічне звання
«старший викладач»

Національна металургійна академія України,
кафедра перекладу та іноземних мов,
стажування, наказ №575/1-к від 15.09.14,
довідка про стажування № 575/1.9

25.04.2017,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

Примітки

Спеціальність 136 « Металургія»
Спеціалізація «Виробництво сталі і феросплавів»

4.

5.

6.

7.

Іноземна мова

Математика
Фізика і
астрономія

Інформатика

Фізика
Фізика і
астрономія
Фізика (за
професійним
спрямуванням)

Семенова
Галина
Михайлівна

Сидоренко
Алла
Миколаївна

Рубанов
Володимир
Миколайович

Пихтіна
Олена
Іванівна

Повне
найменування
посади
Викладач
англійської мови

Викладач фізики
та математики

Викладач
інформатики

Викладач фізики

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)
Спеціаліст вищої
категорії

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)
42 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Англійська мова», посвідчення
ПК02070772/0000138-16 від 23.12.16

27 р.

2013, Інститут безперервної фахової освіти
ПДАБтаА, «Математика, фізика, астрономія»,
посвідчення №110, 12СПК861417, 04.11.13.
Національна металургійна академія України,
кафедра вищої математики, стажування,
наказ №294-/1-к від 16.05.2016, довідка про
стажування № 294/1

42 р.

2017, Національна металургійна академія
України, кафедра прикладної математики
та обчислювальної техніки, стажування,
24.04.2017-23.06.2017, 01.09.2017 –
29.12.2017, наказ №274/1-к від
18.04.2017, довідка про стажування №
274/5

20 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Фізика», посвідчення ПК02070772/000013516 від 23.12.16

25.04.2017,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

Криворізький державний
педагогічний інститут,
«Математика із
додатковою
спеціальністю «Фізика»,
викладач математики і
фізики, 1991 р.

Спеціаліст вищої
Категорії

Томський державний
університет ,
«Радіофізика та
електроніка», радіофізик,
1973 р.

Спеціаліст вищої
Категорії

Дніпропетровський
державний університет,
«Фізика», фізик,
викладач, 1989 р.

Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист

25.04.2014,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

25.04.2014
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

25.04.2017,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
Вінницький педагогічний
інститут, «Англійська
мова», викладач
англійської мови,
1975 р.

Повне
найменування
посади

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
присвоєно
педагогічне звання
«викладачметодист»

8.

Хімія
Біологія

Сетейкіна
Світлана
Петрівна

Викладач хімії,
біології

Дніпропетровський
державний університет,
«Зоологія та ботаніка»,
викладач біології та
хімії, біолог, 1985 р.

Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист

33р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Хімія, біологія, екологія», посвідчення
ПК02070772/0000139-16 від 23.12.16
Національна металургійна академія України,
кафедра покриттів, композиційних матеріалів
та захисту металів , теорії металургійних
процесів і загальної хімії , стажування, наказ
№796-1-к від 20.12.13, довідка про стажування
№796/1.10

36р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Історія, соціологія, політологія», посвідчення
ПК02070772/0000131-1Є від 23.12.16

41 р.

2017, КВНЗ «Дніпропетровський
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти», «Правознавство»,
наказ №151 від 20.06.2017, з 20.06.2017
до 20.12.2017, вчителі правознавства,

25.04.2014,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
раніше
присвоєному
педагогічному
званню «викладачметодист»

9.

10.

Всесвітня історія Кравченко
Історія України
Марина
Сергіївна

Громадянська
освіта (Основи
правознавства)

Викладач
суспільних
дисциплін

Хлопко
Викладач
Федір
суспільних
Володимирович дисциплін

Запорізький державний
педагогічний інститут,
«Історія», вчитель історії і
суспільствознавства,
1981 р.

Спеціаліст
вищої категорії

Запорізький державний
педагогічний інститут,
«Історія», викладач історії
та суспільствознавства,
1977 р.

Спеціаліст
вищої категорії,
викладачметодист

25.04.2017,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)

Повне
найменування
посади

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

стажування, довідка №1146 від
26.12.2017

27.04.2015,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та раніше
присвоєному
педагогічному
званню «викладачметодист»

11.

Громадянська
освіта (Людина і
світ)

Посьмашна
Олена
Сергіївна

Викладач
суспільних
дисциплін

Криворізький державний
педагогічний інститут,
«Методика початкового
навчання і
народознавства», вчитель
початкових класів і
народознавства, 1995 р.

Спеціаліст
вищої категорії

Київський державний
інститут фізичної
культури, «Фізична
культура та спорт»,
викладач-тренер, 1970р.

Спеціаліст
вищої
категорії

Криворізький державний
педагогічний інститут,
«Загальнотехнічні
дисципліни з додатковою
спеціальністю «Фізика»,
вчитель фізики та
загальнотехнічних
дисциплін , 1989 р.

Спеціаліст
другої
категорії

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

19 р.

21.04.2016,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

2013, Інститут безперервної фахової освіти
ПДАБтаА, «Історія України, правознавство,
всесвітня історія», посвідчення №113,
12СПК861420 від 04.11.2013
Національна металургійна академія України,
кафедра історії і українознавства та кафедра
філософії і політології , стажування наказ
№552/1-к від 02.09.13, довідка про
стажування № 552/29
2015, Національна металургійна академія
України ,стажування, кафедра філософії та
політології, наказ №585-1-к від 27.08.2015,
довідка про стажування№585/2
Комунальний вищий навчальний заклад
Київської обласної ради «Академія
неперервної освіти» за напрямом «Українська
мова та література, художня культура», курси
підвищення кваліфікації з 29.11.16. до

24.05.17.
12.

13.

Фізична культура Рог
Віталій
Григорович

Захист Вітчизни

Мокрий
Олександр
Борисович

Викладач
фізичної
культури

Викладач
предмету
«ЗахистВітчизни

46 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Фізична культура (Фізичне виховання)»,
посвідчення ПК02070772/0000136-16 від
23.12.16

22 р.

Дніпропетровський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти,
«Захист Вітчизни» посвідчення СПК
№ДН24983906. з 13.03.17 до 24.03.17

20.04.2018,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

27.03.2015
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)

14.

15.

16.

Екологія
Громадянська
освіта
(Економіка)

Географія
Технології

Технології

Андрусенко
Людмила
Степанівна

Суханова
Ольга
Григорівна

Зінченко
Андрій
Леонідович

Повне
найменування
посади

Викладач
економіки та
екології

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

категорії
«спеціаліст другої
категорії»

Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист

20 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Економіка, екологія», посвідчення
ПК02070772/0000130-16 від 23.12.16
Національна металургійна академія України,
кафедра політекономії та кафедра інженерної
екології та охорони праці, стажування, наказ
№552/1-к від 02.09.13, довідка про
стажування № 552/23

24 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Технології, географія», посвідчення
ПК02070772/0000140-16 від 23.12.16

12 р.

2013, Національна металургійна академія
України, кафедра електрометалургії,
стажування, наказ № 262/1-к від 12.04.2013,
довідка про стажування№262/

25.04.2014,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»,
присвоєне
педагогічне звання
«викладачметодист»

Викладач
географії та
предмету
«Технології»

Мелітопольський
державний педінститут,
«Географія», викладач
географії, 1997 р.

Спеціаліст вищої
категорії

Викладач
предмету
«Технології»

Державний інститут
підготовки та
перепідготовки кадрів
промисловості,

Спеціаліст
першої категорії

27.04.2015,
присвоєно
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст вищої
категорії»

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
Державний інститут
підготовки та
перепідготовки кадрів
промисловості,
«Автоматизоване управління технологічними
процесами та
виробництва», спеціаліст
автоматизації та
комп’ютерно-інтегрованих
технологій, 2007р.
Криворізький
педагогічний інститут,
«Географія і біологія»,
вчитель географії і
біології, 1998 р.
Державний інститут
післядипломної освіти
керівників і спеціалістів
металургійного комплексу
України, «Економіка та
підприємництво»,
спеціаліст економіки та
підприємництва, 2008р.

17.

Технології

Сребрянський
Григорій
Олександрович

Повне
найменування
посади

Викладач
спеціальних
дисциплін

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

2016, Національна металургійна академія
України, навчання в магістратурі ,
«Металургія чорних металів», диплом
магістра №021089

27.03.2014,
присвоїти
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст першої
категорії»

Спеціаліст вищої
категорії
Старший
викладач
21.04.2016,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
присвоєно
педагогічне звання
«старший
викладач»

2007
к.т.н.
«Металургія
чорних металів»

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

15 р.

2018, Національна металургійна академія
України, кафедра термічної обробки
металів, матеріалознавства, промислової
теплоенергетики, з 01.12.2017
до31.05.2018, стажування, наказ №844-1-к
від 27.11.2017, довідка про стажування
№844/9

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
«Металургія», спеціаліст
металургії, 2007 р.
Криворізький
державний педагогічний
інститут, «Трудове
навчання (механізація
сільського
господарства)», вчитель
трудового навчання,
2002р.
Національна
металургійна академія
України, «Металургія
чорних металів», магістр
з металургії чорних
металів, 2016 р.
Дніпропетровський
металургійний інститут,
«Металознавство,
устаткування та
технологія термічної
обробки металів»,
інженер-металург, 1976р.

18.

19.

20.

Загальна
електротехніка з
основами
електроніки

Третяк
Надія
Леонідівна

Основи
стандартизації,
метрології та
сертифікації

Кривчик
Лілія
Сергіївна

Технічна
механіка

Христиченко
Наталя
Володимирівна

Повне
найменування
посади
Викладач
спеціальних
дисциплін

Викладач
спеціальних
дисциплін

Викладач
спеціальних
дисциплін

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)
Спеціаліст вищої
категорії

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)
15 р.

2013, Національна металургійна академія
України, кафедра електротехніки та
електроприводу, стажування, наказ
№796/1-к від 02.12.13, довідка про
стажування № 796/1.9

3 р.

2015, Національна металургійна академія
України, «Якість, стандартизація та
сертифікація», диплом НР№47817435
2017, Національна металургійна академія
України, навчання в магістратурі , «Термічна
обробка металів», диплом магістра
М17№039280

20 р.

2014 , Національна металургійна
академія України, стажування, кафедра
технології машинобудування, наказ
№605-1-к від 22.09.14, довідка про
стажування №605/1.15

21.04.2016,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

Національна
металургійна академія
України, «Якість,
стандартизація та
сертифікація», спеціаліст
з якості, стандартизації
та сертифікації,
спеціаліст з
менеджменту, 2015р.,
Національна
металургійна академія
України, «Термічна
обробка металів»,
магістратура, 2017 р

Спеціаліст
другої категорії

Українська інженерна
пед. академія,
«Технологія та
обладнання механікоскладального
виробництва», інженерпедагог, 1997р.

Спеціаліст вищої
категорії

24.03.2017,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст другої
категорії»

21.04.2016,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
Національна гірнича
академія,
«Електропривод та
автоматизація
промислових установок
та технологічних
комплексів», інженерелектромеханік, 1998

21.

22.

Хімічні основи
виробництва
сталі і
феросплавів

Ясенова
Олена
Олександрівна

Основи
металургійної
теплотехніки

Пінчук
Вікторія
Леонідівна

Повне
найменування
посади
Викладач
спеціальних
дисциплін

Викладач
спеціальних
дисциплін

Дніпропетровський
металургійний інститут,
«Металознавство,
устаткування і
технологія термічної
обробки металів»,
інженер-металург, 1981р.

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)
Спеціаліст вищої
категорії

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)
15 р.

Національна металургійна академія
України, кафедра електрометалургії ,
стажування, наказ №579-1-к від 13.09.16,
довідка про стажування №579/26

31 р.

Національна металургійна академія
України, кафедра екології, теплотехніки
та охорони праці , стажування, наказ
№579-1-к від 13.09.16, довідка про
стажування №579/27

25.04.2014,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

Спеціаліст вищої
категорії
Викладачметодист
27.04.2015,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
раніше присвоєному
педагогічному
званню «викладачметодист»

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
Національна
металургійна академія
України, 2003
«Металургія чорних
металів», спеціалістметалург

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

1.

Українська мова

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Марченко
Максим
Сергійович

Повне найменування
Кваліфікаційна
закладу, який закінчив
Педагогіч
категорія,
Повне
(рік закінчення,
ний стаж
педагогічне
найменування
спеціальність,
(повних
звання (рік
посади
кваліфікація згідно з
років)
встановлення,
документом про вищу
підтвердження)
освіту)
Особи, які працюють за основним місцем роботи
Викладач
Криворізький державний Спеціаліст вищої 14 р.
української мови педагогічний
категорії
та літератури
університет, «Українська
21.04.2016,
мова та література»,
вчитель української мови присвоєна
кваліфікаційна
та літератури, 2004 р.

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)
Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Українська мова та література, зарубіжна
література», посвідчення
ПК02070772/0000134-16 від 23.12.16

категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

2.

3.

Українська мова

Українська
література
Зарубіжна
література

Свитка
Ольга
Анатоліївна

Федосєєва
Оксана
Іванівна

Викладач
української мови
та літератури

Викладач
української мови
та літератури

Криворізький
педагогічний
університет, «Українська
мова та література»,
вчитель української мови
та літератури, 2002 р.

Спеціаліст вищої
категорії

Криворізький державний
педагогічний університет,
«Українська мова і
література», вчитель
української мови та
літератури, 2004 р .

Спеціаліст
вищої
категорії

27 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Українська мова та література, зарубіжна
література», посвідчення
ПК02070772/0000137-16 від 23.12.16

23 р.

2015, Національна металургійна академія
України ,стажування, кафедра філософії та
політології, наказ №585-1-к від 27.08.2015,
довідка про стажування№585/2
Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Українська мова та література, художня
культура (культурологія)», посвідчення
ПК02070772/0000143-16 від 23.12.16

25.04.2017,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

21.04.2016,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

Примітки

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

4.

5.

6.

7.

Художня
культура

Іноземна мова

Іноземна мова

Математика

Ткач
Тамара
Федорівна

Чумак
Лариса
Петрівна

Семенова
Галина
Михайлівна

Макаренко
Ольга
Георгіївна

Повне
найменування
посади
Викладач
української мови
та літератури

Викладач
англійської мови

Викладач
англійської мови

Викладач
математики

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)
Спеціаліст
вищої категорії

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)
45 р.

25.04.2017,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)
Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Українська мова та література, художня
культура (культурологія)», посвідчення
ПК02070772/0000141-16 від 23.12.16
Національна металургійна академія України,
кафедра історії та українознавства,
стажування, наказ №555/1-к від 05.09.14,
довідка про стажування № 555/1.13

Дніпропетровський
державний університет,
«Французька мова та
література», філолог,
викладач французької
мови та літератури,
1992 р.

Спеціаліст
25 р.
вищої категорії
старший викладач

КВНЗ Київської обласної ради «Академія
неперервної освіти», вчителі англійської
мови, 30.10.2017 – 27.04.2018 , курси ПК,
свідоцтво ПК №02139618/2391-18

27.04.2015,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
присвоєне
педагогічне звання
«старший викладач»

Національна металургійна академія України,
кафедра перекладу та іноземних мов,
стажування, наказ №575/1-к від 15.09.14,
довідка про стажування № 575/1.9

Вінницький педагогічний
інститут, «Англійська
мова», викладач
англійської мови,
1975 р.

Спеціаліст вищої
категорії

Одеський державний
педагогічний інститут,
«Математика», вчитель
математики, 1976 р.

Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист

42 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Англійська мова», посвідчення
ПК02070772/0000138-16 від 23.12.16

41 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Математика», посвідчення
ПК02070772/0000133-16 від 23.12.16
Національна металургійна академія України,
кафедра вищої математики, стажування,

25.04.2017,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
Дніпропетровський
державний університет,
«Українська мова та
література», вчитель
української мови та
літератури, філолог,
1977 р.

Повне
найменування
посади

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

наказ №552/1-к від 02.09.13, довідка про
стажування № 552/33

19.04.2013,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та раніше
присвоєному
педагогічному
званню «викладачметодист»

8.

9.

10.

Інформатика

Математика

Фізика і
астрономія

Шевченко
Ірина
Василівна

Сидоренко
Алла
Миколаївна

Чучко
Юрій
Миколайович

Викладач
математики

Викладач фізики
та математики

Викладач фізики

Дніпропетровський
державний університет,
«Математика», математик,
викладач, 1993 р.

Спеціаліст вищої
категорії

25 р.

Інститут безперервної фахової освіти ДВНЗ
ПДАБтаА, «Статистика, математика,
інформатика», посвідчення №115,
12СПК№861422 від 04.11.2013
Національна металургійна академія України,
кафедра вищої математики та кафедра
прикладної математики і обчислювальної
техніки, стажування, наказ №552/1-к від
02.09.2013, довідка № 552/30

Криворізький державний
педагогічний інститут,
«Математика із
додатковою
спеціальністю «Фізика»,
викладач математики і
фізики, 1991 р.

Спеціаліст вищої
Категорії

27 р.

2013, Інститут безперервної фахової освіти
ПДАБтаА, «Математика, фізика, астрономія»,
посвідчення №110, 12СПК861417, 04.11.13.
Національна металургійна академія України,
кафедра вищої математики, стажування,
наказ №294-/1-к від 16.05.2016, довідка про
стажування № 294/1

вища, Бердянський
державний педагогічний
інститут,
«Математика та фізика»,
вчитель математики та
фізики, 1963 р.

Спеціаліст вищої 55 р.
категорії,
старший викладач

25.04.2014,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

25.04.2014,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

27.04.2014,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

2013, Інститут безперервної фахової освіти
ПДАБтаА, свідоцтво № 114, «Фізика,
астрономія» 12 СПК861421 від 04.11.13

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)

Повне
найменування
посади

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

«спеціаліст вищої
категорії» та
присвоєне
педагогічне звання
«старший викладач»

11.

12.

Хімія
Біологія

Крамарьова
Валентина
Михайлівна

Всесвітня історія Кравченко
Історія України
Марина
Сергіївна

Викладач хімії,
біології

Викладач
суспільних
дисциплін

Криворізький державний
педагогічний інститут,
«Біологія із додатковою
спеціальністю «Хімія»,
вчитель біології та хімії,
1981р.

Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист

Запорізький державний
педагогічний інститут,
«Історія», вчитель історії і
суспільствознавства,
1981 р.

Спеціаліст
вищої категорії

37 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Хімія, біологія, екологія», посвідчення
ПК02070772/0000132-16 від 23.12.16

36р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Історія, соціологія, політологія», посвідчення
ПК02070772/0000131-1Є від 23.12.16

22.04.2018
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та
раніше
присвоєному
педагогічному
званню «викладачметодист»

25.04.2017,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)

13.

Громадянська
освіта (Основи
правознавства)

Повне
найменування
посади

Хлопко
Викладач
Федір
суспільних
Володимирович дисциплін

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)
Спеціаліст
вищої категорії,
викладачметодист

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)
41 р.

27.04.2015,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії» та раніше
присвоєному
педагогічному
званню «викладачметодист»

14.

15.

Громадянська
освіта (Людина і
світ)

Захист Вітчизни

Посьмашна
Олена
Сергіївна

Мокрий
Олександр
Борисович

Викладач
суспільних
дисциплін

Викладач
предмету
«Захист
Вітчизни»

Криворізький державний
педагогічний інститут,
«Методика початкового
навчання і
народознавства», вчитель
початкових класів і
народознавства, 1995 р.

Спеціаліст
вищої категорії

Криворізький державний
педагогічний інститут,
«Загальнотехнічні
дисципліни з додатковою
спеціальністю «Фізика»,
вчитель фізики та
загальнотехнічних
дисциплін , 1989 р.
Державний інститут
підготовки та
перепідготовки кадрів
промисловості,
«Автоматизоване упра-

Спеціаліст
другої
категорії

19 р.

21.04.2016,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

27.03.2015
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст другої
категорії»

22 р.

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)
2017, КВНЗ «Дніпропетровський
обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти», «Правознавство»,
наказ №151 від 20.06.2017, з 20.06.2017
до 20.12.2017, вчителі правознавства,
стажування, довідка №1146 від
26.12.2017
2013, Інститут безперервної фахової освіти
ПДАБтаА, «Історія України, правознавство,
всесвітня історія», посвідчення №113,
12СПК861420 від 04.11.2013
Національна металургійна академія України,
кафедра історії і українознавства та кафедра
філософії і політології , стажування наказ
№552/1-к від 02.09.13, довідка про
стажування № 552/29
2015, Національна металургійна академія
України ,стажування, кафедра філософії та
політології, наказ №585-1-к від 27.08.2015,
довідка про стажування№585/2
Комунальний вищий навчальний заклад
Київської обласної ради «Академія
неперервної освіти» за напрямом «Українська
мова та література, художня культура», курси
підвищення кваліфікації з 29.11.16. до

24.05.17.
Дніпропетровський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти,
«Захист Вітчизни» посвідчення СПК
№ДН24983906. з 13.03.17 до 24.03.17

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
Запорізький державний
педагогічний інститут,
«Історія», викладач історії
та суспільствознавства,
1977 р.

16.

17.

18.

Фізична культура Копоть
Наталя
Валеріївна

Екологія
Громадянська
освіта
(Економіка)

Географія
Технології

Андрусенко
Людмила
Степанівна

Суханова
Ольга
Григорівна

Повне
найменування
посади

Викладач
фізичної
культури

Викладач
економіки та
екології

Викладач
географії та
предмету
«Технології»

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Спеціаліст
вищої
категорії

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

23 р.

Інститут безперервної фахової освіти ДВНЗ
Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури за напрямом
«Фізична культура», «Захист Вітчизни»,
посвідчення 12 СПК №861415 від 04.11.13.
Національна металургійна академія України,
кафедра фізичного виховання та кафедра
БЖД, стажування, наказ №552/1-к від
02.09.13, довідка про стажування № 552/20

20 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Економіка, екологія», посвідчення
ПК02070772/0000130-16 від 23.12.16
Національна металургійна академія України,
кафедра політекономії та кафедра інженерної
екології та охорони праці, стажування, наказ
№552/1-к від 02.09.13, довідка про
стажування № 552/23

24 р.

Навчально-науковий інститут безперервної
фахової освіти ДВНЗ ПДАБтаА за напрямом
«Технології, географія», посвідчення
ПК02070772/0000140-16 від 23.12.16

27.04.2015,
присвоїти
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст вищої
категорії»

Криворізький
педагогічний інститут,
«Географія і біологія»,
вчитель географії і
біології, 1998 р.
Державний інститут
післядипломної освіти
керівників і спеціалістів
металургійного комплексу
України, «Економіка та
підприємництво»,
спеціаліст економіки та
підприємництва, 2008р.

Спеціаліст вищої
категорії,
викладачметодист

Мелітопольський
державний педінститут,
«Географія», викладач
географії, 1997 р.

Спеціаліст вищої
категорії

25.04.2014,
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»,
присвоєне
педагогічне звання
«викладачметодист»

27.04.2015,
присвоєно
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст вищої
категорії»

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
вління технологічними
процесами та
виробництва», спеціаліст
автоматизації та
комп’ютерно-інтегрованих
технологій, 2007р.
Дніпропетровський
державний інститут
фізичної культури,
«Фізична культура»,
викладач фізичної
культури, тренер, 1993р.

19.

20.

21.

22.

Технології

Теоретичні
основи
електротехніки

Осташко
Максим
Віталійович

Гусева
Валентина
Дмитрівна

Повне
найменування
посади
Викладач
спеціальних
дисциплін

Викладач
спеціальних
дисциплін

Конструкційні та Третяк
електротехнічні Надія
матеріали
Леонідівна
Електричні
вимірювання

Викладач
спеціальних
дисциплін

Електричні
апарати

Викладач
спеціальних
дисциплін

Третяк
Сергій
Олександрович

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)

Спеціаліст першої 8 р.
категорії
24.03.2017,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст першої
категорії»

Московський
енергетичний інститут,
«Електричні машини»,
інженер-електромеханік,
1975р.

Спеціаліст вищої
категорії

Національна гірнича
академія,
«Електропривод та
автоматизація
промислових установок
та технологічних
комплексів», інженерелектромеханік, 1998

Спеціаліст вищої
категорії

Національна
металургійна академія
України,
«Електромеханічні
системи автоматизації і
електропривод», магістр
електромеханіки, 2004

Спеціаліст вищої
категорії

2014, НМетАУ стажування, кафедра
електротехніки та електроприводу, наказ
№661-1-к від 13.10.14, довідка про
стажування №661/1.2

30 р.

2014, НМетАУ стажування, кафедра
електротехніки та електроприводу, наказ
№661-1-к від 13.10.2014, довідка про
стажування №661/1.1

15 р.

2013, Національна металургійна академія
України, кафедра електротехніки та
електроприводу, стажування, наказ
№796/1-к від 02.12.13, довідка про
стажування № 796/1.9

14 р.

2013, Національна металургійна академія
України, стажування, кафедра
електротехніки та електроприводу, наказ
№796-1-к від 02.12.2013, довідка
№796/1.8

27.04.2015,
присвоїти
кваліфікаційну
категорію
«спеціаліст вищої
категорії»

21.04.2016,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

27.04.2015,
присвоєна
кваліфікаційна
категорія
«спеціаліст вищої
категорії»

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
Національна
металургійна академія
України,
електромеханічні
системи автоматизації та
електропривод, магістр з
електромеханічних
систем автоматизації та
електроприводу, 2010 р.

23.

Основи
промислової
електроніки,
мікропроцесорн
ої техніки

Хрестін
Роман
Миколайович

Повне
найменування
посади
Викладач
спеціальних
дисциплін

Директор технікуму

Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)
Спеціаліст вищої
категорії
20.04.2018,
відповідність
раніше присвоєній
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої
категорії»

Педагогіч
ний стаж
(повних
років)
17 р.

Підвищення кваліфікації за фахом
(найменування закладу або іншої
юридичної особи, що має право на
підвищення кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)
2016, Запорізька державна інженерна
академія, аспірантура,
«Напівпровидникові перетворювачі
електроенергії», 01.11.2016, свідоцтво
№8/9

В.М.Рубанов

Примітки

№
п/п

Найменування
навчальної
дисципліни

Прізвище, ім’я
та по батькові
викладача

Повне найменування
закладу, який закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно з
документом про вищу
освіту)
Запорізька державна
інженерна академія,
1997, «Промислова
електроніка», інженер
електронної техніки

