
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

"ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТУРИСТИЧНОГО 

СЕРВІСУ" 

 

Н А К А З 
16.10. 2018р.        №  416 - к/тр 

м. Дніпро 

 

Про затвердження списків 

педагогічних працівників ДПТНЗ 

«Дніпровський центр професійно - 

технічної освіти туристичного сервісу»  

на участь в атестації у 2019 році 

 

Відповідно до рішення атестаційної комісії Центру від 15 жовтня 2018 

року (протокол №1 засідання атестаційної комісії «Дніпровського центру 

професійно-технічної освіти туристичного сервісу»)   

НАКАЗУЮ: 

1. Допустити до участі  в атестації відповідно до поданих заяв  

педагогічних працівників: 

1.1. На відповідність займаній посаді та встановлення 13 тарифного 

розряду 

ВИШНЯКОВУ Наталію Сергіївну - майстра виробничого навчання з 

професії «Перукар. Манікюрник. Педикюрник» 

1.2. На відповідність займаній посаді та присвоєння  кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст першої категорії» 

ТРИГУБА Руслана Анатолійовича – викладача спецдисциплін , 

СЛОКВЕНКО Світлану Юріївну - викладача спецдисциплін 

1.3. На відповідність займаній посаді та відповідність раніше присвоєній  

кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» 

КОВАЛЕНКО  Людмилу Миколаївну – викладача спецдисциплін, 

МІЩУК Олену Володимирівну - методиста 

 2. Допустити до участі в атестації педагогічних працівників відповідно до 

подання директора навчального закладу: 

2.1. На відповідність займаній посаді, відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння  

педагогічного звання «старший викладач» 



МІЩУК Олену Володимирівну – викладача суспільних дисциплін 

2.2. На відповідність займаній посаді та відповідність раніше присвоєному  

педагогічному званню  «старший викладач» 

ШУЛЬЦ Аллу Миколаївну – викладача зарубіжної літератури 

2.3. На відповідність займаній посаді та відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», раніше присвоєного 

педагогічного звання  «викладач-методист» 

МІШЕНКОВА Ірина Геннадіївна – викладача математики 

2.4. На відповідність займаній посаді та відповідність раніше присвоєного 

педагогічного звання  «майстер виробничого навчання І категорії» 

КОВАЛЕНКО Людмилу Миколаївну – майстра виробничого навчання з 

професії «Квітникар. Декоратор вітрин», 

ПАСЬКО Ганна Григорівна – майстра виробничого навчання з професії 

«Кухар.Кондитер».  

3. Координацію роботи з проведення атестації педагогічних працівників 

покласти на заступника директора з навчальної роботи Камлук Ю.В. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Т.в.о.директора                                                                       Ю.О.Пантелеєнко 

 

Ознайомлені:   члени атестаційної комісії: 

     __________________Ю.В.Камлук 

     __________________Ю.О.Пантелеєнко 

     __________________Р.А.Тригуб 

     __________________О.В.Міщук 

     __________________Н.В.Ключик 

     __________________ А.В.Найдьонова 

педагогічні працівники: 

__________________О.В.Міщук 

     __________________ І.Г.Мішенкова 

__________________С.Ю.Слоквенко 

__________________Р.А.Тригуб 

__________________Л.М.Коваленко 

__________________Г.Г.Пасько 

__________________Н.С.Вишнякова 

__________________А.М.Шульц 

 

 


