
 
 

Список 
педагогічних  працівників Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія»,  

які атестуються у  2020/2021 навчальному році 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

  Посада Рік 
проходжен

ня 
попередньо
ї атестації 

Стаж  
робот
и на 

посаді  

Курси підвищення 
кваліфікації 

Результати 
попередньої 

атестації 

На що претендує в 
період чергової 

атестації 

1. Хаврюта Наталія 
Іванівна 

директор, 
керівник гуртка 
 

2015-2016 
   

     Позашкільна 
педагогіка,   серія ПК 
№ 02139618/2746 -20 
від 04.06.2020р. №75-
с.01 видане 
 КНЗ КОР 
«КОІПОПК» 

Підтверджено звання       
«керівник-гуртка-
методист», 
відповідність  
займаній посаді з 12-
им тарифним 
розрядом             

 Підтвердження 
звання       «керівник-
гуртка-методист», 
відповідність  
займаній посаді з 12-
им тарифним 
розрядом    
 

2. Татарчук 
Валентина 
Іванівна 

заступник 
директора з НМ 
роботи,  
керівник гуртка 
 

2015-2016 
  

 38   Позашкільна 
педагогіка,   серія ПК 
№ 02139618/2747 -20 
від 04.06.2020р. №75-
с.02 видане 
 КНЗ КОР 
«КОІПОПК» 

Підтверджено звання       
«керівник-гуртка-
методист», 
відповідність  
займаній посаді з 12-
им тарифним 
розрядом             

 Підтвердження 
звання       «керівник-
гуртка-методист», 
відповідність  
займаній посаді з 12-
им тарифним 
розрядом    
 

3. Духніч Валентина 
Григорівна 

завідувачка 
методичним 
відділом, 
керівник гуртка 
 

2015-2016 
  

 32 Позашкільна 
педагогіка,   серія ПК 
№ 02139618/2748 -20 
від 04.06.2020р. №75-
с.03видане КНЗ КОР 
«КОІПОПК» 
 

Підтверджено звання       
«керівник-гуртка-
методист», 
відповідність  
займаній посаді з 12-
им тарифним 
розрядом             

Підтвердження звання       
«керівник-гуртка-
методист», 
відповідність  
займаній посаді з 12-
им тарифним 
розрядом    
     

4. Якуша Наталія 
Михайлівна 

 керівник гуртка 
 

2015 
  

27  Позашкільна 
педагогіка,   серія ПК 
№ 02139618/2753-20 
від 04.06.2020р. №75-
с.08видане КНЗ КОР 
«КОІПОПК» 
 

Підтверджено звання       
«керівник-гуртка-
методист», 
відповідність  
займаній посаді з 12-
им тарифним 

Підтвердження звання       
«керівник-гуртка-
методист», 
відповідність  
займаній посаді з 12-
им тарифним 



розрядом             розрядом    
    

5. Сокольвак Анжела 
Володимирівна 

 заступник 
директора з 
виховної роботи,  
керівник гуртка 
 
 

 2015 
  

 19 Позашкільна 
педагогіка,   серія ПК 
№ 02139618/2769 -20 
від 04.06.2020р. №75-
с.24видане КНЗ КОР 
«КОІПОПК»   

відповідає займаній 
посаді з 12-им 
тарифним розрядом     
- 

встановлення звання       
«керівник-гуртка-
методист», 
відповідність  
займаній посаді, з 12-
им тарифним 
розрядом                  

6.  Лохова Олена 
Никифорівна 

керівник гуртка 
 

-  38  Позашкільна 
педагогіка,   серія ПК 
№ 02139618/2758 -20 
від 04.06.2020р. №75-
с.13видане КНЗ КОР 
«КОІПОПК» 

_____ відповідність  
займаній посаді з 12-
им тарифним 
розрядом    
          

7. Мірошніченко 
Тамара 
Миколаївна 

завідувачка 
відділом 
раннього 
розвитку дитини 
 

- 
  

 13  Позашкільна 
педагогіка,   серія ПК 
№ 02139618/2764-20 
від 04.06.2020р. №75-
с.19видане КНЗ КОР 
«КОІПОПК» 

_____  відповідність  
займаній посаді      
          

8. Дунець Альона 
Петрівна 

 керівник гуртка 
 

-  3  Позашкільна 
педагогіка,   серія ПК 
№ 02139618/2761 -20 
від 04.06.2020р. №75-
с.16 видане КНЗ КОР 
«КОІПОПК 

____  відповідність  
займаній посаді з 11-
им тарифним 
розрядом    
             

9. Абраменко 
Ангеліна 
Анатоліївна 

керівник гуртка 
 

-   Позашкільна 
педагогіка,   серія ПК 
№ 02139618/2757 -20 
від 04.06.2020р. №75-
с.12видане КНЗ КОР 
«КОІПОПК 

відповідає займаній 
посаді з 12-им 

тарифним розрядом     
- 

встановлення звання       
«керівник-гуртка-
методист», 
відповідність  
займаній посаді, з 12-
им тарифним 
розрядом                  

 
 
2018-2020 Курси підвищення фахової кваліфікації (пролонговані) для слухачів обласного опорного закладу – Дитячого естетико-
натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради з  проблеми «Розвиток творчої особистості в умовах інтеграції художньо-
естетичного та екологічного виховання в закладах позашкільної освіти» (КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»). 
 
 Директор ДЕНЦ «Камелія»     Н.І. Хаврюта 
 


	  Посада

