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НАКАЗ 

 

 
22.04.2022                                                        № 30-к 

 
Про результати атестації  

педагогічних працівників  

коледжу у 2021/2022 н.р. 

 
 Відповідно до п.6.1 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550, зі змінами, 

затвердженими  наказом Міністерства освіти і науки від 20.12.2011 р. за № 1473, 

зареєстрованим  у Міністерстві юстиції України 10.01.2012 за № 14/20327, та змінами, 

затвердженими  наказом Міністерства освіти і науки від 08.08.2013 за № 1135, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за № 1417/23949, та на підставі 

рішення атестаційної комісії коледжу  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити рішення атестаційної комісії від 31.03.2022  протокол № 3. 

2. З 01.04.2022 року за результатами атестації педагогічних працівників: 

 

2.1 Визнати такими, що відповідають займаній посаді та присвоїти 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» викладачам: 

2.1.1 Коршак  Жанні Борисівні 

2.1.2 Свідерській Олександрі Ігорівні 

2.1.3 Сухенку  Володимиру Олексійовичу 

2.2 Визнати такими, що відповідають займаній посаді та присвоїти 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» викладачам: 

2.2.1 Венгриновській  Мальвіні Тимофіївні  

2.2.2 Кириченку Сергію Васильовичу 

2.2.3 Кікоть Наталії Валеріївні 

2.3 Визнати такими, що відповідають займаній посаді та раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії» викладача: 

2.3.1 Штойка Володимира Максимовича  

2.4 Визнати такими, що відповідають займаній посаді та раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої  категорії» викладачів: 

 Козак Тамару Петрівну 

 Лобура Вадима Григоровича 

2.5 Визнати такими, що відповідають займаній посаді та раніше 

встановленому 13 тарифному розряду майстра виробничого навчання: 

 Денисенко Дарію Леонідівну 

2.6 Визнати такими, що відповідають займаній посаді та раніше 
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встановленому 14 тарифному розряду майстрів виробничого навчання: 

 Верещака Василя Івановича 

 Штойка Володимира Максимовича  

 

3. Згідно з рішенням атестаційної комісії від 31.03.2022 протокол № 3 клопотати перед 

атестаційною комісією ІІІ атестаційного рівня Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з 

атестації керівних кадрів та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти: 

3.1  про відповідність керівних працівників займаним посадам 

3.2  про присвоєння/відповідність педпрацівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 

 категорії» та педагогічних звань  

4. Бухгалтерії коледжу провести відповідні розрахунки з 01.04.2022 року згідно 

чинного законодавства. 

 

 

Директор     Василь ПЕТРОВИЧ 
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