
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖ З ПОСИЛЕНОЮ 

ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ» 
 

 

НАКАЗ 

 

 
25.04.2022                                                        № 31-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  

наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 14.04.2022 № 42 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  За результатами атестації педагогічних працівників ДНЗ “Київський професійний 

коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою” у 2021-2022 навчальному 

році з 15 квітня 2022 року: 

 

1.1 Визнати педагогічних працівників такими, що відповідають займаній посаді: 

керівника, заступника директора, старшого майстра, керівника фізичного 

виховання (додаток 1) 

1.2 Присвоїти педагогічним працівникам кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» (додаток 2) 

1.3 Визнати такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» (додаток 3) 

1.4 Присвоїти педагогічним працівникам педагогічне звання “старший викладач” 

(додаток 4) 

1.5 Присвоїти педагогічним працівникам педагогічне звання “викладач-

методист” (додаток 5) 

1.6 Визнати такими, що відповідають раніше присвоєному педагогічному 

званню “старший викладач” педагогічних працівників (додаток 6) 

1.7 Визнати такими, що відповідають раніше присвоєному педагогічному 

званню “викладач-методист” педагогічних працівників (додаток 7) 

1.8 Визнати такими, що відповідають раніше присвоєному педагогічному 

званню “майстер виробничого навчання І категорії” педагогічних 

працівників (додаток 8) 
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2. Головному бухгалтеру коледжу здійснити нарахування заробітної плати відповідно до 

присвоєних кваліфікаційних категорій та педагогічних звань. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників директора з НВР 

Поступаленка В.А., Циганкову С.В. 

 

 

Директор     Василь ПЕТРОВИЧ 
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Додаток 1 

до наказу ДНЗ «Київський 

професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною 

підготовкою» 

від 25.04.22  № 31-к 

 
 Керівник, заступника директора, старші майстри,  

керівник фізичного виховання, які визнані такими, що відповідають займаній посаді 

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада, за якою атестувався 

1.  Петрович Василь Сергійович директор 

2.  Поступаленко Василь Анатолійович 
заступник директора 

з навчально-виробничої роботи 

3.  Волошкова Лада Миколаївна 
заступник директора  

з навчально-виховної роботи 

4.  Чернега Вадим Георгійович старший майстер 

5.  Мазепа Сергій Анатолійович старший майстер 

6.  Майстренко Григорій Адамович керівник фізичного виховання 

 

 

Директор    Василь ПЕТРОВИЧ 
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Додаток 2 

до наказу ДНЗ «Київський 

професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною 

підготовкою» 

від 25.04.22  № 31-к 

 

Педагогічні працівники, яким присвоєно 

 кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»  

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада, за якою атестувався 

1 Суділовська Вероніка Ігорівна викладач математики 

2 Шиловець Марія Петрівна  викладач фізики 

 

 

Директор  Василь ПЕТРОВИЧ 
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Додаток 3 

до наказу ДНЗ «Київський 

професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною 

підготовкою» 

від 25.04.22  № 31-к 

 

Педагогічні працівники, які атестовані на  відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада, за якою атестувався 

1 Вишневська Оксана Миколаївна викладач іноземної мови 

2 Осіпенко Олена Миколаївна викладач іноземної мови 

3 Іванова Валентина Саідівна викладач професійно-теоретичної підготовки 

4 Голод Олена Миколаївна викладач української мови та літератури 

5 Журавель Лариса Андріївна викладач математики  

6 Кухаренко Світлана Михайлівна викладач професійно-теоретичної підготовки 

7 Товстенко Микола Васильович викладач професійно-теоретичної підготовки 

 

 

Директор     Василь ПЕТРОВИЧ 

 

 



6 

 

Додаток 4 

до наказу ДНЗ «Київський 

професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною 

підготовкою» 

від 25.04.22  № 31-к 

 

Педагогічні працівники, яким присвоєно 

 педагогічне звання “старший викладач” 

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада, за якою атестувався 

1 Суділовська Вероніка Ігорівна викладач математики 

2 Шиловець Марія Петрівна  викладач фізики 

 

 

Директор     Василь ПЕТРОВИЧ 
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Додаток 5 

до наказу ДНЗ «Київський 

професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною 

підготовкою» 

від 25.04.22  № 31-к 

 

Педагогічні працівники, яким присвоєно 

 педагогічне звання “викладач-методист” 

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада, за якою атестувався 

1 Осіпенко Олена Миколаївна викладач іноземної мови 

 

 

Директор    Василь ПЕТРОВИЧ 
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Додаток 6 

до наказу ДНЗ «Київський 

професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною 

підготовкою» 

від 25.04.22  № 31-к 

 

Педагогічні працівники, які атестовані на відповідність раніше  присвоєному 

 педагогічному званню “старший викладач” 

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада, за якою атестувався 

1 Голод Олена Миколаївна викладач української мови та літератури 

2 Журавель Лариса Андріївна викладач математики  

 

 

Директор    Василь ПЕТРОВИЧ 



9 

 

Додаток 7 

до наказу ДНЗ «Київський 

професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною 

підготовкою» 

від 25.04.22  № 31-к 

 

Педагогічні працівники, які атестовані на відповідність раніше  присвоєному 

 педагогічному званню “викладач-методист” 

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада, за якою атестувався 

1 Товстенко Микола Васильович викладач професійно-теоретичної підготовки 

 

 

Директор     Василь ПЕТРОВИЧ 
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Додаток 8 

до наказу ДНЗ «Київський 

професійний коледж з посиленою 

військовою та фізичною 

підготовкою» 

від 25.04.22  № 31-к 

 

Педагогічні працівники, які атестовані на відповідність раніше присвоєному 

 педагогічному званню  “майстер виробничого навчання І категорії” 

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Посада, за якою атестувався 

1 Верещак Василь Іванович майстер виробничого навчання 

2 Штойко Володимир Максимович  майстер виробничого навчання 
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