
Чугуївський професійний ліцей 

Список педагогічних працівників 

що атестуються атестаційною комісією ІІІ рівня при Департаменті науки та освіти Харківської обласної 

державної адміністрації в 2020/ 2021 навчальному році. 
 

 

№  Прізвище, ім’я та 

по-батькові 

Посада Предмет 

викладання 

Педагогічний  

стаж, 

стаж роботи 

на посаді  

Підвищення кваліфікації На що 

претендує під 

час атестації 

Досягнення у міжатестаційний період 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Журняєв Андрій 

Валерійович 

Викладач 

предметів 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

Основи 

підприємни

цтва 

20, 10 р. Українська інженерно-

педагогічна академія, 

свідоцтво  ПК 

02071228/005459- 20 № 

3094 від 19.11.2020, як 

викладач з предметів 

професійно-

теоретичної підготовки 

(150/5,0 

годин/кредитів) 

На 

відповідність 
раніше 

присвоєній 

кваліфікаційні

й категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

 Використовує різні інтерактивні методи 

навчання: індивідуальні завдання, різні форми 

взаємоконтролю, диктанти, рольові ігри, завдання 

різнорівневого характеру, тестові форми 

контролю в залежності від цілі і змісту уроку.  

 Розробив методичні рекомендації на 

тему «Підприємництво у сфері виробництва в 

Україні».  

 Розробив методичні рекомендації на 

тему «Державна підтримка малого бізнесу» 

 Знає і використовує сучасні форми 

виховної роботи з учнями 

2. Волкова Наталія 

Анатоліївна 

Викладач 

предметів 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

Галузева 

економіка 

22, 22 р. Українська інженерно-

педагогічна академія, 

свідоцтво ПК 

02071228/005458- 20 

№3093 від 19.11.2020, 

як викладач з предметів 

професійно-

теоретичної підготовки 

(150/5,0 

годин/кредитів) 

На 

відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

 Використовує різні інтерактивні методи 

навчання: індивідуальні завдання, різні форми 

взаємоконтролю, економічні диктанти, рольові 

ігри, завдання різнорівневого характеру, тестові 

форми контролю в залежності від цілі і змісту 

уроку.  

 Використовує на уроках інформаційно-

комунікаційні технології. 

 Створює власні методичні розробки, які 

активно використовуються на уроках: «Робочі 



зошити з галузевої економіки», «Збірник задач з 

основ економічної теорії».  

 Використовує передовий педагогічний 

досвід, приймає активну участь у його поширенні, 

надає практичну допомогу іншим педагогічним 

працівникам,  

 є керівником Школи молодого 

спеціаліста.  

 у 2020 році розробила методичні 

рекомендації до теми «Результативність 

діяльності підприємства».  

 постійний учасник творчої лабораторії 

інноваційних технологій.  

3. Мамін 

Олександр 

Анатолійович 

Викладач 

предметів 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

Галузева 

економіка 

24, 14 р. Українська інженерно-

педагогічна академія, 

свідоцтво ПК 

02071228/005460- 20 № 

3095 від 19.11.2020, як 

викладач з предметів 

професійно-

теоретичної підготовки 

(150/5,0 

годин/кредитів) 

На 

відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

Присвоєння 

педагогічног

о звання 

«старший 

викладач» 

 Використовує різні інтерактивні методи 

навчання: індивідуальні завдання, різні форми 

взаємоконтролю, диктанти, рольові ігри, завдання 

різнорівневого характеру, тестові форми 

контролю в залежності від цілі і змісту уроку. 

 Використовує на уроках інформаційно-

комунікаційні технології. 

 Має власні розробки електронних 

посібників. 

 2019/2020 н.р. - 2 місце в обласному 

конкурсі проектів «Зробимо рідний край краще». 

 

 2020/2021 н.р. -  підготував в газету 

«Вісник профосвіти» статтю «Розвиток активної 

особистості на уроках професійно-теоретичної 

підготовки». 

 2020/2021 н.р - підготував матеріал до 

виступу на Всеукраїнському вебінарі 

«Дистанційне навчання як сьогоденна форма 

освіти: проблеми і перспективи», тема: 

«Особливості вивчення предмета «Інформаційні 

технології» під час дистанційного навчання». 

 



4. Коваленко 

Андрій 

Валерійович 

Викладач 

предметів 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

Будова і 

експлуатаці

я легкового, 

вантажного 

автомобіля 

14,14 ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

професійної освіти, 

свідоцтво ПК – 

35946459/002820-20 № 

2820 від 05.06.2020, як 

викладач з предметів 

професійно-

теоретичної 

підготовки(150/5,0 

годин/кредитів) 

На 

відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікацій

ній категорії 

«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

 Використовує різні інтерактивні методи 

навчання: індивідуальні завдання, різні форми 

взаємоконтролю, рольові ігри, завдання 

різнорівневого характеру, тестові форми 

контролю в залежності від цілі і змісту уроку. 

 Використовує на уроках освітні цифрові 

ресурси. 

 2017/2018 н.р. –узагальнений ППД на 

тему: «Використання ІКТ на уроках професійно- 

теоретичного навчання». 

 2018/2019 н.р. – виступ на Всеукраїнській 

НП інтернет-конференції «Впровадження ІКТ як 

умова підвищення професійної компетентності 

педагога». 

 2019/2020 н.р. – участь в 11 виставці 

«Інноватика в сучасній освіті». Диплом 

«Презентація освітніх інновацій і активна участь у 

розбудові національної освіти». Бронзова медаль у 

номінації «Розробка і провадження інноваційних 

засобів навчання, проектування програм і рішень 

у закладах освіти». 

 2020/2021 н.р. - участь у Всеукраїнському 

вебінарі «Діджиталізація освітнього процесу в 

ЗП(ПТ)О». 

5. Соломаха Діна 

Владиславівна 

Викладач 

фізичної 

культури 

Фізична 

культура 

10,10 КВНЗ «Харківська 

академія неперервної 

освіти», свідоцтво ПК 

31584378/72/17 від 

17.04.2020 (60/2 

годин/кредитів) 

На 

присвоєння 

кваліфікацій

ної категорії 
«спеціаліст 

вищої 

категорії» 

 Використовує різні інтерактивні методи 

навчання: індивідуальні завдання, рольові ігри з 

максимальною руховою і моторною щільністю, 

різні форми і методи контролю в залежності від 

цілі і змісту уроку. 

 2017/2018 н.р -  виступ з доповіддю на 

обласному семінарі «Вдосконалення технічних 

елементів під час гри у футболі». 

 2018/2019 н.р – 1,2,3 місця на обласній 

олімпіаді. 

 2019/2020 н.р. -  отримала сертифікат  

«Домедична допомога при раптовій зупинці серця 



та загрозливих життю станах», на обласній 

олімпіаді учні посіли 1 і 3 місця, 

загальнокомандне – 5 місце. 

 2020/2021 н.р -  провела «Олімпійський 

урок» для учнів 1 і 2 курсів ліцею. 

 2020/2021 н.р - стаття у газеті «Вісник 

профосвіти» «Рухливі ігри як актуалізація рухової 

діяльності в урочний та в позаурочний час». 

6. Івашкевич Юлія 

Анатоліївна 

майстер 

виробничого 

навчання 

Професія 

«Кухар; 

кондитер» 

21, 5 р. Українська інженерно-

педагогічна академія, 

свідоцтво ПК 

02071228/001648- 18 № 

1085-18 від 20.06.2018, 

як майстер 

виробничого навчання 

(150/5,0 

годин/кредитів) 

На 

відповідність 
раніше 

присвоєного 

педагогічного 

звання 

«майстер 

виробничого 

навчання I 

категорії» 

 На уроках в/н використовує індивідуальні, 

диференційовані, професійно спрямовані 

завдання, форми, методи і прийоми, які сприяють 

активізації пізнавального інтересу, самостійному 

мисленню. 

 Застосовує інформаційно-комунікаційні 

технології. Використовує платформу Google, 

Zoom, Meet. 

  Допомагає майстрам в/н освоювати 

Google клас. 

 2019/2020 н.р. -  виступила на 

педагогічних читання з доповіддю на 

тему:«Організація дистанційного і змішаного 

навчання. Як поєднати онлайн та офлайн 

навчання». 

 2020-2021н.р. - розробила збірку 

інструкційно-технологічних карт КНДЗ3.2 

Приготування оздоблювальних напівфабрикатів 

для борошняних кондитерських та булочних 

виробів. 

  2020-2021н.р. -  провела відкриті уроки на 

тему «Приготування каш різної консистенції, 

в’язкої, розсипчастої, рідкої», «Приготування 

вареників з різними фаршами». 

 

7. 

 

Конік Тетяна 

Михайлівна 
майстер 

виробничого 

навчання 

Професія 

«Перукар; 

перукар 

(модельєр)» 

25, 10 р. Українська інженерно-

педагогічна академія, 

свідоцтво ПК 

02071228/005478- 20 № 

На 

відповідність 

раніше 

присвоєного 

 Розробила методичні рекомендації з тем 

«Технологія виконання сучасних модельних 

зачісок з різноманітними плетіннями», «Базові 

модельні стрижки з інноваційними технологіями – 



3113 від 19.11.20, як 

майстер виробничого 

навчання (150/5,0 

годин/кредитів) 

педагогічного 

звання 

«майстер 

виробничого 

навчання I 

категорії» 

груповий метод співпраці «Салони-перукарні». 

 Під її керівництвом учні працюють над 

проектом «Українська коса – дівоча краса». 

 2016\2017 н.р. - виступ  на вебінарі 

«Особливості розвитку творчих здібностей учнів 

на уроках професійно-теоретичної та професійно-

практичної підготовки, шляхом впровадження 

форм та методів навчання». 

 На предметних тижнях обслуговуючих 

професій вже традиційними стали демонстраційні 

покази моделей різноманітних зачісок. 

 Очолює  гурток «Юний стиліст».  

8. Бедей Марія 

Василівна 
майстер 

виробничого 

навчання 

Професія 

«Перукар; 

перукар 

(модельєр)» 

12,12 Українська інженерно-

педагогічна академія, 

свідоцтво ПК 

02071228/001104- 17 № 

541від 27.12.2017, як 

майстер виробничого 

навчання (90/2 

годин/кредитів) 

На 

присвоєння 

педагогічного 

звання 

«майстер 

виробничого 

навчання II 

категорії» 

 Розвиває в учнів навички та вміння 

виконання модельних стрижок, які мають попит у 

сучасному світі, художній смак, творчій та 

індивідуальний підхід до кожного клієнта. 

 Використовує на уроках інформаційно-

комунікаційні технології 

 2016/2017 н.р.- 5 місце в обласному  

конкурсі методичних розробок за темою 

«Виконання завивки локонів горизонтальним 

способом «вниз». 

 Підготувала доповіді на засідання 

методичної комісії «Використання сучасних 

технологій у перукарській справі», «Фарбування 

волосся у яскраві кольори». 

  Організовує в ліцеї майстер-класи з  

навчання виконанню вечірніх зачісок з 

декоративними прикрасами. 

 Проводить в школах міста і району 

майстер-класи з плетіння косичок, укладання і 

фарбування волосся.  

 Участь в обласних конкурсах технічної 

творчості і прикладного мистецтва. 



9. Смик Тамара 

Миколаївна 
майстер 

виробничого 

навчання 

Професія 

«Кухар; 

кондитер» 

26,26 ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної 

освіти, свідоцтво ПК – 

35946459/002806-20 № 

2806 від 05.06.2020, як 

майстер виробничого 

навчання (150/5,0 

годин/кредитів) 

На 

присвоєння 

педагогічного 

звання 

«майстер 

виробничого 

навчання I 

категорії» 

 Використовує  нові нестандартні форми 

навчання, сучасні технології, педагогічні практики 

. 

 Бере активну участь у загальноліцейних 

заходах: ««День українського борщу», «Весняні 

посиденьки», «Осінній бал» тощо. 

 2016/2017 н. р. -  нагороджена дипломом 1 

ступеня як майстер, що підготувала переможницю 

обласного конкурсу фахової майстерності (1 

місце). 

 2016/2017 н. р. -  Дипломом 2 ступеня як 

переможець в обласному огляді навчальних 

майстерень (2 місце) ЗП(ПТ)О. 

 2017/2018 н.р. -  нагороджена Почесною 

грамотою ХОДА за вагомий внесок у реалізацію 

завдань сучасної державної політики в галузі 

освіти, сумлінну працю, високий рівень 

професійної майстерності. 

 2019/2020 н.р. -  виступ на обласному 

семінарі з доповіддю на тему: «Використання 

нестандартних форм навчання як умова якості 

професійної підготовки учнів».  

  2020/2021 н.р. -  провела майстер-клас на 

тему: «Приготування желе та прикрас з нього» для 

учнів 1,2,3 курсів.  

 

Директор Чугуївського професійного ліцею                               Вікторія ГРУШКА 

 

 

 

 


