
                                 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАДІОПРИЛАДОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ 

 

Н А К А З  

 
  

м. Дніпропетровськ 

 

 

Про підсумки атестації 

педагогічних працівників  

Дніпропетровського  

радіоприладобудівного коледжу 

 

     Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників 

України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 № 930, (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту від 20.12.2011 № 1473), на підставі протоколу засідання 

атестаційної комісії Дніпропетровського радіоприладобудівного коледжу від 

24.03.2015 № 4 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Затвердити рішення атестаційної комісії I рівня Дніпропетровського 

радіоприладобудівного коледжу від 24.03.2015 про те, що відповідають 

займаній посаді такі педагогічні працівники: 

 - Домніна Галина Сергіївна, викладач суспільних дисциплін. 

Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». 

 - Копач Олена Ігорівна, викладач фізичного виховання. Присвоїти 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». 

- Юшин Павло Борисович, викладач суспільних дисциплін. 

Підтвердити відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст першої категорії». 

 - Весніна Вікторія Леонідівна, викладач спецдисциплін. Присвоїти 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії». 

 2. Порушити клопотання перед атестаційною комісією III рівня 

департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 

категорії»: 

 - Миронову Василю Івановичу, викладачу спецдисциплін. 

 - Сєровій Надії Миколаївні, викладачу спецдисциплін. 

 - Соловйовій Ірині Юріївні, викладачу спецдисциплін. 

 3. Порушити клопотання перед атестаційною комісією III рівня 

департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної  
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адміністрації про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії»: 

 - Антонішиній Маргариті Андріївні, викладачу спецдисциплін. 

 - Бабічевій Людмилі Павлівні, викладачу спецдисциплін. 

 - Бібік Жаннеті Миколаївні, викладачу спецдисциплін. 

 4. Порушити клопотання перед атестаційною комісією III рівня 

департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «викладач - методист»: 

 -  Гордієнко Ірині Вікторівні , викладачу спецдисциплін. 

 - Куксенко Ользі Іванівні, викладачу безпеки життєдіяльності та 

охорони праці. 

 - Нежейку Віктору Петровичу, викладачу спецдисциплін. 

 - Потапенко Оксані Андріївні, викладачу суспільних дисциплін. 

 5. Порушити клопотання перед атестаційною комісією III рівня 

департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «викладач - 

методист»: 

 - Грабовчак Тетяні Вікторівні, викладачу спецдисциплін. 

   6. Порушити клопотання перед атестаційною комісією III рівня 

департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню 

«майстер виробничого навчання ІІ категорії»: 

 - Рибаковій Любові Михайлівні, майстру виробничого навчання. 

 7. Головному бухгалтеру коледжу Макаренко Н.І. здійснювати оплату 

праці педагогічним працівникам, які зазначені у п.1 цього наказу, згідно з 

встановленою кваліфікаційною категорією з 24.03.2015. 

 8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  

 

 

  

 

 Директор коледжу                 В.А.Тіхонов 

 

 

 

Методист коледжу 

________С.М. Лобанова 
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