
 
Дніпровський державний технікум  

енергетичних та інформаційних технологій 

 

Н А К А З  
 

31.03.2021 м. Дніпро № 33-к 

 

Про підсумки атестації педагогічних 

працівників Дніпровського державного 

технікуму енергетичних та  

інформаційних технологій  

 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників 

України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.10 

№ 930, (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 20.12.2011 № 1473,наказом МОН № 1135 від 08.08.2013), на 

підставі протоколу засідання атестаційної комісії Дніпровського державного 

технікуму енергетичних та інформаційних технологій від 31.03.2021 № 5 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити рішення атестаційної комісії І рівня Дніпровського державного 

технікуму енергетичних та інформаційних технологій від 31.03.2021 № 5 про те, 

що відповідають займаній посаді такі педагогічні працівники: 

- Гармаш Єлизавета Володимирівна, викладач теплотехнічних дисциплін 

Курахівської філії Дніпровського державного технікуму енергетичних та 

інформаційних технологій. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої 

категорії»; 

- Ковальчук Ірина Олександрівна, викладач іноземної мови Дніпровського 

державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій. Підтвердити 

раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; 

- Куян Олена Олександрівна, викладач суспільно - гуманітарних дисциплін 

Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій. 

Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; 

- Лукьянова Ганна Олександрівна, викладач економічних дисциплін 

Курахівської філії Дніпровського державного технікуму енергетичних та 

інформаційних технологій. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої 

категорії»; 

- Осауленко Олена Олександрівна, викладач захисту України (основ медичних 

знань) Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних 

технологій. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»; 

- Носов Василь Анатолійович, викладач теплотехнічних дисциплін 

Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій. 
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Підтвердити раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

першої категорії»; 

- Степанова Лідія Петрівна, викладач електротехнічних дисциплін Курахівської 

філії Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних 

технологій. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; 

- Уріх Юлія Костянтинівна, викладач інформатики та вищої математики 

Курахівської філії Дніпровського державного технікуму енергетичних та 

інформаційних технологій. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої 

категорії»; 

- Хауссі Ольга Андріївна, викладач фізичного виховання Дніпровського 

державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій. Присвоїти 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»; 

2. Акуловій Ж.Б, бухгалтеру провідному спеціалісту, здійснювати оплату праці 

педагогічним працівникам, які зазначені у п. 1 цього наказу, згідно зі встановленою 

кваліфікаційною категорією з 01.04.2021р. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

 

            Директор Анжеліка  ФЕДЬКО 

 

                           Юрисконсульт           Дарина ЧОРНА 

                           ___________ 2021р. 
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Дніпровський державний технікум  

енергетичних та інформаційних технологій 

 

Н А К А З  
 

22.04.2021 м. Дніпро № 41-к 

 

Про підтвердження кваліфікаційних 

категорій «спеціаліст вищої категорії» 

педагогічним працівникам 

у 2020/2021 навчальному році 

 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників 

України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 р. № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 р., 

листа Міністерства освіти і науки України від 06.01.2011 р. № 1/9-6, листа 

Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 р. № 1/9-44, зі змінами, внесеними 

згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 

20.12.2011 р. та на підставі рішення атестаційної комісії від 31.03.2021 р. протокол 

№ 5 та наказу Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації від 21.04.2021р. № 135 -к/тр 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Вважати такими, що відповідають займаній посаді викладача, раніше 

присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному 

званню «викладач - методист»: 

- Попович Оксану Миколаївну, викладача економічних дисциплін 

Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій; 

- Терехову Людмилу Андріївну, викладача економічних дисциплін 

Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій. 

4. Вважати таким, що відповідає займаній посаді викладача, раніше 

присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному 

званню «старший викладач»: 

- Мірошніченка Віктора Петровича, викладача історії Дніпровського 

державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій. 

5. Вважати такими, що відповідають займаній посаді викладача та раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»: 
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- Вернигору Василя Івановича, викладача будівельних дисциплін 

Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій; 

-  Вороновську Любов Іванівну, викладача електротехнічних  дисциплін 

Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій; 

-  Кирпенко Надію Іванівну, викладача української мови та літератури 

Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій 

- Майсак Неллі Володимирівну, викладача електротехнічних дисциплін 

Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій; 

- Масалова Сергія Миколайовича, викладача будівельних дисциплін 

Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій; 

- Шевченко Тетяну Миколаївну, викладача комп’ютерних дисциплін 

Курахівської філії Дніпровського державного технікуму енергетичних та 

інформаційних технологій. 

6. Вважати такою, що відповідає займаній посаді викладача, раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєному педагогічному 

званню «викладач - методист»: 

- Лушню Наталю Володимирівну, викладача біології та екології 

Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій; 

7. Вважати такою, що відповідає займаній посаді практичного психолога та 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»: 

- Куян Олену Олександрівну, практичного психолога Дніпровського 

державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій. 

8. Головному бухгалтеру технікуму Сінько О.С.  провести нарахування 

заробітної плати педагогічним працівникам за результатами атестації згідно п. 1 

вищезазначеного наказу з 01.04.2021 р. 

9. Координацію за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчальної роботи Бондаренко В.М. 

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор Анжеліка ФЕДЬКО 

 

 

Юрисконсульт     Дарина ЧОРНА 

_______________ 2021р. 

 

 


