
Додаток 1 
 
 
 

СПИСОК 
педагогічних працівників Державного навчального закладу «Вільнянський професійний ліцей»,  

матеріали яких буде розглянуто на засіданні атестаційної комісії 
 Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації у 2018-2019 н.р. 

 

№ 
з/п 

ПІБ 

Посада та повна 
назва закладу 
(організації, 
установи) 

Дата та 
результати 

попередньої 
атестації 

Освіта 
 (повна назва закладу,спеціальність та 

кваліфікація за дипломом)  

Курси підвищення 
кваліфікації (дата, 

назва 
закладу(організації, 

підприємства,установ
и) та тематика курсів) 

Пропозиції 

Педагогічні працівники 

1 Панченко 
Володимир 
Федорович 

Викладач 
спеціальних 
дисциплін  
державного 
навчального закладу 
«Вільнянський 
професійний ліцей» 

26.03.2014 
Відповідає 
раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній  
категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії» 
Присвоєно 
педагогічне 
звання «старший 
викладач» 
 

Запорізький державний  університет, 
Французька мова та література, філолог, 
викладач  французької  мови та 
літератури 

24.02-14.03.2014 
КЗ «ЗОІППО» ЗОР 
«Педагогічні 
працівники ПТНЗ» 
 
Планується на курси з 
05.11-16.11.2018 

Відповідність 
раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії 
«спеціаліст 
вищої  категорії» 
Відповідність 
раніше 
присвоєному 
педагогічному 
званню 
«старший 
викладач» 
 

2 Хмара  
Анатолій 
Володимирович 

Викладач 
спеціальних 
дисциплін  
державного 
навчального закладу 
«Вільнянський 
професійний ліцей» 

13.03.2015 
Присвоєно 
кваліфікаційну 
категорію 
«спеціаліст 
першої категорії» 

Мелітопольський інститут механізації 
сільського господарства, Механізація 
сільського господарства, інженер-
механік 

14.05-25.05.2018 
КЗ «ЗОІППО» ЗОР 
«Викладачі 
спецдисциплін 
закладів професійно-
технічної освіти» 

Присвоїти 
кваліфікаційну 
категорію 
«спеціаліст 
вищої категорії» 

3 Лактіонов 
Анатолій 
Володимирович 

Майстер 
виробничого 
навчання 
державного 
навчального закладу 

26.03.2014 
 Присвоєно 
педагогічне 
звання  «майстер 
виробничого 

Мелітопольський інститут механізації 
сільського господарства, Механізація 
сільського господарства, інженер-
механік сільського господарства 

Планується на курси з 
05.11-16.11.2018 

Відповідність 
раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії 



«Вільнянський 
професійний ліцей» 

навчання першої 
категорії» 

«майстер 
виробничого 
навчання першої 
категорії» 

4 Дем’янов 
Анатолій 
Феодосійович 

Викладач  іноземної 
мови  державного 
навчального закладу 
«Вільнянський 
професійний ліцей» 

17.03.2014 
Відповідає 
раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній  
категорії 
«спеціаліст 
першої категорії» 

Запорізький державний  педагогічний 
інститут, Французька і німецька мови, 
вчитель   французької і німецької мов 
середньої школи  

19.03-30.03.2018 
КЗ «ЗОІППО» ЗОР 
«Учителі англійської 
мови» 

Присвоїти 
кваліфікаційну 
категорію 
«спеціаліст 
вищої категорії» 

5 
 

Малахова  
Олена 
Олександрівна 

Викладач 
математики за 
суміщенням 
державного 
навчального закладу 
«Вільнянський 
професійний ліцей» 

26.03.2014 
Присвоєно 
кваліфікаційну 
категорію 
«спеціаліст вищої 
категорії» 

Запорізький національний  університет, 

Математика, викладач  математики 

16.04-27.04.2018 
КЗ «ЗОІППО» ЗОР 
 «Учителі 
математики» 

Відповідність 
раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній 
категорії 
«спеціаліст 
вищої категорії» 

 

 

 

Виконуючий обов’язки директора  Державного навчального закладу  «Вільнянський професійний ліцей» __________________О.О.Малахова                                      

 


