
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З нагоди професійного свята, з вдячністю та визнанням поваги, кращі 

працівники освіти професійно-технічних навчальних закладів Дніпропетровщини 

відзначені Подяками Навчально-методичного центру  ПТО області: 

«За високий професіоналізм, активну позицію у налагодженні тісної співпраці з 

державними, громадськими організаціями, методичною службою та послідовну 

змістовну роботу по формуванню інноваційної особистості випускника» - 
 

1. СТОЙЧИК Тетяна Іванівна - заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею;   

2. ГРЕК Ірина Олексіївна - заступник директора з навчально-виховної роботи 

Криворізького центру професійної освіти металургії та машинобудування;   

3. КІСЛІЧЕНКО Володимир Миколайович - заступник директора з навчально-

виховної роботи  Криворізького навчально-виробничого центру; 

4. БОНДАРЕВСЬКА Лариса Іванівна - заступник директора з навчально-виховної 

роботи ПТУ-6 м. Дніпра;  

5. ЗЮКОВА Людмила Іванівна - заступник директора з навчально-виховної 

роботи Дніпровського центру професійно-технічної освіти;  

Колектив навчально-методичного центру професійно-технічної освіти 
у Дніпропетровській області сердечно вітає усіх профтехосвітян з 
професійним святом – Днем працівників освіти!  

Почесна та складна місія працівників профтехосвіти 
Дніпропетровщини – виховати громадянина, навчити обраної професії, 
сформувати справжнього професіонала який із  впевненістю крокуватиме в 
майбутнє з відчуттям гордості за себе та рідний край. 

Сподіваємось, що подальша наша плідна робота на освітянській ниві 
принесе багато вагомих досягнень, поповниться новими здобутками в ім’я 
процвітання незалежної України! 

Зі святом Вас! 
 

 За дорученням колективу 
 

   Директор НМЦ ПТО                                             

   у Дніпропетровській області                                     В. ВАСИЛИНЕНКО                                    

Шановні  колеги! 



6. МАРТИНОВА Тетяна Іванівна - заступник директора з навчально-виховної 

роботи Дніпровського центру професійної освіти;  

7. ХУРДА Маргарита Семенівна - заступник директора з навчально-виховної 

роботи Кам’янського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів;  

8. ТАРИКІНА Неля Михайлівна - заступник директора з навчально-виховної 

роботи Покровського центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів;   

9. КУЗЬМЕНКО Олена Василівна - заступник директора з навчально-виховної 

роботи ПТУ-71; 

10. ОСЬМУХА Галина Олександрівна - заступник директора з навчально-

виховної роботи Межівського професійно-технічного училища; 

11. ЧАУСОВА Галина Анатоліївна - заступник директора з навчально-виробничої 

частини Кам’янського професійного ліцею; 

12. ІВОЛЖАТОВА Надія Сергіївна - заступник директора з навчально-

виробничої частини Дніпровського регіонального центру професійно-технічної 

освіти; 

13. АТАМАНЮК Тетяна Яківна - заступник директора з навчально-виховної 

роботи Кам’янського вищого професійного училища; 

14. ЩЕРБИНА Вікторія Альбертівна - заступник директора ВПУ-17; 

15. ШЕВЧЕНКО Ніна Василівна - заступник директора з навчальної роботи 

Дніпровського регіонального центру професійно-технічної освіти;  

16. ЦВИНДА Геннадій Миколайович - заступник директора з навчально-

виробничої роботи Кам’янського вищого професійного училища; 

17. ЄМЕЦЬ Ірина Семенівна - заступник директора з навчально-виробничої 

роботи Дніпровського центру професійно-технічної освіти; 

18. ЖИВОТОВА Світлана Геннадіївна - заступник директора з навчальної роботи 

Дніпровського центру професійно-технічної освіти; 

19. ЗЕЙНАЛОВА Таїса Олександрівна - старший майстер Дніпровського центру 

професійної освіти; 

20. СТЕСЕНКО Олена Василівна - заступник директора з навчально-методичної 

роботи Дніпровського центру професійної освіти; 

21. НЕЧИПОРЕНКО Тамара Леонідівна - заступник директора з навчальної 

роботи Криворізького навчально-виробничого центру; 

22. ГЛАДКОВА Оксана Олексіївна – заступник директора з навчально-виховної 

роботи Дніпровського індустріально-педагогічного технікуму.  

  

«За впровадження інноваційних технологій, зростання фахової майстерності 

педпрацівників, тісну співпрацю з державними та громадськими організаціями, 

методичною службою та послідовну змістовну роботу по формуванню 

інноваційної особистості» - 

 

1. ЮРКО Марина Іванівна - методист  ПТУ-6 м. Дніпра; 

2. ТОПЧІЙ Валентина Григорівна -  методист Західно-Дніпровського центру 

професійно-технічної освіти; 

3. ФІЛІП’ЄВА Валентина Іванівна - методист Межівського професійно-технічного 

училища; 

4. РУСАНОВА Світлана Григорівна - методист Томаківського професійного 

аграрного ліцею; 

5. СТЬОПІНА Наталія Віталіївна - методист Кам’янського професійного ліцею; 



6. КУЗНІЧЕНКО Віра Миколаївна -  методист Дніпровського вищого професійного 

училища будівництва; 

7. ЛЬОБКО Тетяна Анатоліївна - методист ПТУ №48 м Новомосковська; 

8. ЮРОВА Олена Леонідівна, методист Криворізького навчально-виробничого 

центру; 

9. ТОМІЛОВА Марія Володимирівна -  методист Центру підготовки та 

перепідготовки робітничих кадрів №1; 

 

«За високий рівень викладання, впровадження інноваційних методів навчання, 

виховання загальнолюдських цінностей у підростаючого покоління, формування 

свідомої особистості громадянина України» - 
 

1. ДЕРЕЦЬ Іван Петрович - викладач історії Царичанського аграрного професійного 

ліцею;   

2. ОТИРКА Олександр Петрович - викладач історії Апостолівського центру 

підготовки та перепідготовки робітничих кадрів; 

3. ІВІНСЬКА Вікторія Миколаївна - викладач історії Нікопольського професійного 

ліцею; 

4. ГЕНСЛЕР Геннадій Євгенійович - викладач історії Криворізького центру 

професійної освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу;  

5. КОЛЕСНИК Лариса Анатоліївна -  викладач української мови та літератури ПТУ-

6 м. Дніпра; 

6. КАНИЩЕВА Інна Василівна - викладач української мови та  літератури 

Нікопольського професійного ліцею; 

7. УДОВИЧЕНКО Наталія Василівна - викладач української мови і літератури 

Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею;  

8. ПОНОМАРЬОВА Ганна Олександрівна - викладач іноземної мови Криворізького 

центру професійної освіти металургії та машинобудування; 

9. НАУМЕНКО Тетяна Анатоліївна - викладач іноземної мови ПТУ №6 м. Дніпра;   

10. ШУМИЛО Юлія Володимирівна - викладач фізики Криворізького професійного 

гірничо-технологічного ліцею; 

11. КОРЖ Олена Федорівна - викладач фізики Нікопольського професійного ліцею; 

12. ЄВТУШЕНКО Олена Василівна - викладач математики Криворізького навчально-

виробничого центру; 

13. МАЛЯРЕНКО Олена Іванівна - викладач математики Нікопольського центру 

професійної освіти; 

14. КРИШТОПА Алла Василівна - викладач математики Дніпровського центру 

професійної освіти; 

15. ПОЛЗІКОВА Єлизавета Павлівна - викладач математики ПТУ-48 м. 

Новомосковська; 

16. ТАБОРОВЕЦЬ Світлана Володимирівна - викладач математики Криворізького 

професійного транспортно-металургійного ліцею;  

17. ЧОРНА Юлія Степанівна, викладач ВПУ-17; 

18. ШЕВЧЕНКО Надія Русланівна - викладач біології ПТУ-74; 

19. БОБРОВСЬКА Олена Афанасіївна - викладач ПТУ-71; 

20. БУРДЕЙНА Тетяна Юріївна - викладач хімії та біології Криворізького центру 

професійної освіти металургії та машинобудування; 

21. БЕЗКРОВНА Вікторія Іванівна - викладач інформатики ПТУ-6 м. Дніпра; 



22. МУСІХІНА Ольга Юріївна, викладач інформатики Нікопольського професійного 

ліцею; 

23. ДЕМ’ЯНЕНКО Ірина Іванівна - викладач охорони праці ВПУ-75; 

24. САМОЙЛЕНКО Олена Миколаївна - викладач спецдисциплін Дніпровського 

центру професійної освіти; 

25. БАРСУКОВА Людмила Олександрівна - викладач спецдисциплін Дніпровського 

центру професійної освіти; 

26. БЕЛЬМАС Ірина Валеріївна -  викладач спец. дисциплін Кам’янського 

професійного ліцею; 

27. ЛУК’ЯНЕНКО Тетяна Олександрівна - викладач спец. дисциплін Кам’янського 

професійного ліцею; 

28. ДРІМКО Тетяна Іванівна - викладач спецдисциплін Дніпровського регіонального 

центру професійно-технічної освіти; 

29. САВЕЛЬЄВА Оксана Володимирівна -  викладач спецдисциплін  ПТУ №6             
м. Дніпра; 

30. ЧЕРЕВКО Наталія Вікторівна - викладач Кам’янського вищого професійного 

училища; 

31. НЕПОМНЯЩИЙ Дмитро Дмитрович - викладач спецдисциплін Криворізького 

професійного гірничо-технологічного ліцею; 

32. ГУЗЬ Олександр Іванович - викладач спец предметів Софіївського професійного 

ліцею; 

33. РУЖИЦЬКИЙ Андрій Андрійович - викладач спецдисциплін Солонянського 

професійного аграрного ліцею; 

34. МИХАЙЛЕНКО Юлія Миколаївна - викладач спец. предметів  Солонянського 

професійного аграрного ліцею; 

35. ОЛІЙНИК Віктор Михайлович - викладач Західно-Дніпровського центру 

професійно-технічної освіти; 

36. ВОЙТЕНКО Ніна Іванівна, викладач Західно-Дніпровського центру професійно-

технічної освіти; 

37. ЛИСТОПАД Вікторія Геннадіївна - викладач, спеціаліст Західно-Дніпровського 

центру професійно-технічної освіти; 

38. ГОЛУБ Сергій Федорович, викладач спецдисциплін Міжрегіонального центру 

професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців; 

39. ІРХА Ольга Миколаївна - викладач спец предметів Апостолівського центру 

підготовки та перепідготовки робітничих кадрів; 

40. НЕРОДЕНКО Євген Олегович - викладач спец предметів Апостолівського центру 

підготовки та перепідготовки робітничих кадрів; 

41. КРАСНОКУТСЬКА Валентина Георгіївна - викладач спецдисциплін 

Томаківського професійного аграрного ліцею; 

42. ДЯДЕНЧУК Лариса Олексіївна - викладач спец предметів ПТУ-79; 

43. КУЛЄШОВ Володимир Пилипович, викладач спец предметів ПТУ-81; 

44. СКЛЯР Олег Петрович - викладач спец предметів ПТУ-79; 

45. РЕДОВСЬКИЙ Іван Федорович - викладач ПТУ-88; 

46. БІСИК Наталя Сергіївна - викладач спецдисциплін Криворізького професійного 

будівельного ліцею; 

47. ТЕРЕЩЕНКО Любов Мефодіївна - викладач спецдисциплін Інгулецького 

професійного ліцею; 



48. ГАМОТА Олександр Юрійович - викладач спецдисциплін Криворізького 

транспортно-металургійного ліцею; 
 

«За плідну працю в системі професійно-технічної освіти, значний особистий 

внесок у справу навчання, виховання та підготовки висококваліфікованих 

робітників, постійне підвищення професійного рівня через систему методичної 

роботи» -  
 

1. ШУТЬ Олена Емануілівна - майстер виробничого навчання ВПУ-17; 

2. ЧАПАЛА Елла Геннадіївна - майстер виробничого навчання Дніпровського 

центру професійної освіти; 

3. ІСКРА Вікторія Володимирівна - майстер виробничого навчання 

Дніпровського центру професійної освіти; 

4. ОВЧАРЕНКО Галина Миколаївна -  майстер виробничого навчання 

Дніпровського центру професійної освіти; 

5. СИЛАЄВА Марина Миколаївна - майстер виробничого навчання 

Дніпровського центру професійної освіти; 

6. ЦАРЬОВ Олег Леонідович - майстер виробничого навчання ВПУ №17; 

7. НЕМИРОВСЬКИЙ Віталій  Андрійович - майстер виробничого навчання 

Дніпровське вище професійне училище будівництва; 

8. ЮЩЕНКО Олена Володимирівна - старший майстер ВПУ-17; 

9. СИРОТЧЕНКО Олександр Васильович - старший майстер ПТУ № 2; 

10. БАЖАН Олена Миколаївна - майстер в/н Кам’янського вищого професійного 

училища; 

11. ДОНЧЕНКО Валентина Миколаївна - майстер виробничого навчання 

Софіївського професійного ліцею; 

12. ПОДВИСОЦЬКА Марина Сергіївна - майстер виробничого навчання 

Солонянського професійного аграрного ліцею; 

13. ОСТРІКОВА Світлана Володимирівна - майстер виробничого навчання 

Солонянського професійного аграрного ліцею; 

14. АЛФЕР’ЄВА Тетяна Вікторівна - майстер виробничого навчання Західно-

Дніпровського професійно-технічної освіти; 

15. ПЛУЖНИК Каріна Левонтіївна - майстер виробничого навчання Західно-

Дніпровського професійно-технічної освіти; 

16. СОЛОВЙОВА Ірина Петрівна - майстер виробничого навчання Межівського 

професійно-технічного училища; 

17. ГОЛОБОРОДЬКО Надія Миколаївна - майстер виробничого навчання 

Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас 

військовослужбовців; 

18. ВАСИЛЕНКО Тетяна Олексіївна -  майстер виробничого навчання 

Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас 

військовослужбовців; 

19. КУТОВИЙ Володимир Анатолійович - майстер виробничого навчання 

Перещепинського професійного ліцею; 

20. КАЛМИКОВА Юлія Вікторівна - майстер виробничого навчання  

Перещепинського професійного ліцею; 

21. ПОЛОВИЙ Віктор Миколайович -  майстер виробничого навчання ПТУ-71; 

22. ШИШАЦЬКА Наталія Анатоліївна - майстер виробничого навчання ПТУ-81; 

23. КАПЕЛЮХА Наталія Іванівна - майстер виробничого навчання ПТУ-81; 



24. СІРЕНКО Ніна Вікторівна - майстер в/н Криворізького центру підготовки та 

перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі; 

25. ЛИТВИН Наталія В’ячеславівна - майстер в/н  Криворізького професійного 

будівельного ліцею;    

26. МУХІДІНОВА Тетяна Алімівна - майстер в/н Криворізького навчально-

виробничого центру; 

27. КОРЖ  Олена Василівна - майстер в/ н Криворізького центру професійної 

освіти робітничих кадрів торгівлі та ресторанного сервісу;                 

28. ГОПОНОВА Любов Петрівна - завідувач бібліотекою Дніпровського центру 

професійної освіти;  

29. ЧЕХУТА Валентина Іванівна - бібліотекар Межівського професійно-технічного 

училища 

 

«За інноваційний підхід до здійснення психолого-педагогічного супроводу 

навчально-виховного процесу  ПТНЗ, активну позицію у налагодженні тісної 

співпраці з державними, громадськими організаціями, методичною  службою» -  
 

1. ПАДЕРІНА Тетяна Миколаївна - практичний психолог Криворізького 

професійного ліцею; 

2. ПОПОВ Володимир Онисимович - практичний психолог Межівського професійно-

технічного училища; 

3. КАЗАРІНОВА Юлія Вікторівна - практичний психолог Міжрегіонального вищого 

професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій;  

4. НАУМЕНКО Наталя Євгенівна - практичний психолог Солонянського 

професійного аграрного ліцею; 

5. СИНЄКОЛОДЕЦЬКИЙ Валентин Захарович -  вихователь Кам’янського центру 

підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та автотранспорту; 

6. ОКСЕНЕНКО Наталія Василівна, соціальний педагог Дніпровського індустріально-

педагогічного технікуму; 

 

«За вагомий внесок в підготовку кваліфікованих робітників на сучасному ринку 

праці, співпрацю з професійними навчальними закладами, сучасний підхід до 

здійснення управлінської діяльності через тісний зв'язок з методичною службою»  
   

1. ШЕВЧЕНКО Ірина В’ячеславівна - методист відділу навчання та розвитку 

персоналу   ПАТ «Півден ГЗК»; 

2. ФУРСОВ Єгор Сергійович -  начальник бюро розвитку персоналу ПАТ «КЗРК»; 

3. БАЛАШОВ Андрій Анатолійович -  начальник відділу з навчання персоналу ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг»; 

4. МУШИНСЬКИЙ Віктор Петрович – заступник директора обласного психолого-

медико-педагогічного центру;  

5. БАЛЯЙ Світлана Борисівна - начальник департаменту гуманітарної політики 

Дніпропетровської міської ради.  

 

«За високий професіоналізм, значний вклад в підготовку педагогічних кадрів, 

сприяння підвищенню професійного рівня медпрацівників ПТНЗ, тісну співпрацю з 

методичною службою профтехосвіти» - 
 

1. ШРАМКО Ярослав Владиславович - ректор Криворізького державного 

педагогічного університету.  



 

«За високий професіоналізм, вагомий особистий внесок в підготовку 

кваліфікованих робітників на вимогу роботодавців, сучасний підхід до здійснення 

управлінської діяльності через тісний зв'язок з державними та громадськими 

організаціями, методичною службою» 
 

1. СЕМЕНОВ Андрій Іванович - директор ПП «ЦПОН»; 

2. КВАРТЮК Михайло Андрійович - начальник НКЦ ПАТ «КЗРК;  

3. КАПЛЯ Олексій Іванович - заступник генерального директора ДП «38-ВІТЧ»; 

4. ЄГОРОВ Олександр Іванович -  директор МНВК м. Павлоград; 

5. ЩЕГЛОВА Ольга Юріївна - фінансовий директор ТОВ учбовий комбінат 

«Дніпробуд»;  

6. ЗАГРЕБЕЛЬНА Ганна Анатоліївна - заступник директора щ навчально-

методичної роботи ПП «ЦПОН»;   

7. КАРДЕЛЬ Тетяна Євгенівна - начальник відділу  профнавчання ДОЦЗ; 

8. КУЛИКОВСЬКИЙ Ігор Євгенович - директор КП «Патріот»; 

9. ДЕМИДЕНКО Станіслав Олегович - начальник відділу військово-патріотичного 

виховання і допризовної підготовки; 

10. КОРЕНЬКОВА Ганна Миколаївна – начальник відділу організації 

профорієнтації Дніпропетровського обласного центру зайнятості. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


