
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО -ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ШОСТКИНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» 

НАКАЗ  

01.04.2020                м. Шостка            № 136-ОД 

Про результати  

засідання атестаційної комісії І рівня 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020р. № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, внесеними 16 та 25 березня 2020 року), 

абзацом другим пункту 3.2 розділу ІІІ Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010р. 

№ 930, на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020р. № 406 (із 

змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2020р. № 458), 

згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 27.03.2020 № 1/9-179 «Щодо 

проведення атестації педагогічних працівників у 2020 році в умовах карантину», з метою 

своєчасного виконання плану роботи атестаційної комісії І рівня ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ» 

на 2019-2020 навчальний рік 31 березня 2020 р. в училищі відбулось засідання атестаційної 

комісії в режимі онлайн (відповідно до наказу по училищу від 30.03.2020 № 35-ОД «Про 

організацію засідання атестаційної комісії І рівня в режимі онлайн»). 

На підставі рішень атестаційної комісії І рівня ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне 

училище» (протокол № 2 від 31.03.2020) 

НАКАЗУЮ: 

1. Присвоїти кваліфікаційні категорії таким педагогічним працівникам: 
 

 

№ 

п/п 

 

П.І.П. 

 

Посада 

 

Кваліфікаційна категорія 

Дата прийняття 

рішення 

атестаційною 

комісією І рівня 

1. Рибкіна Г.С. Викладач Спеціаліст першої категорії 31.03.2020 
 

2. Встановити тарифні розряди таким педагогічним працівникам: 
 

 

№ 

п/п 

 

П.І.П. 

 

Посада 

 

Тарифний розряд 

Дата прийняття 

рішення 

атестаційною 

комісією І рівня 

1. Пархоменко Н.І. Керівник гуртка 12 тарифний розряд 31.03.2020 

2. Дубина М.М. Майстер в/н 12 тарифний розряд 31.03.2020 
 

3. Продовжити на п’ять років строк дії кваліфікаційних категорій і тарифних розрядів 

таким педагогічним працівникам: 

№ 

п/п 

П.І.П. Посада Кваліфікаційна категорія, 

тарифний розряд 

Дата прийняття 

рішення 

атестаційною 

комісією І рівня 

1. Минтус О.І. Викладач Спеціаліст першої категорії 31.03.2020 



2. Мигун Н.І. Викладач Спеціаліст першої категорії 31.03.2020 

3. Щасна Н.В. Викладач Спеціаліст першої категорії 31.03.2020 

4. Лавриненко Т.М. Соц. педагог Спеціаліст другої категорії 31.03.2020 

5. Горшечнікова С.М. Майстер в/н 14 тарифний розряд 31.03.2020 

6. Рева С.Г. Майстер в/н 13 тарифний розряд 31.03.2020 

7. Коваленко О.А. Майстер в/н 14 тарифний розряд 31.03.2020 

8. Гапоненко Н.М. Майстер в/н 14 тарифний розряд 31.03.2020 
 

4. Продовжити на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії і тарифного розряду 

працівникові училища: 

№ 

п/п 

П.І.П. Посада Кваліфікаційна категорія, 

тарифний розряд 

Дата прийняття 

рішення 

атестаційною 

комісією І рівня 

1. Жадан Т.В. Бібліотекар Провідний бібліотекар; 

12 тарифний розряд 

31.03.2020 

5. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня Департаменту освіти і 

науки Сумської облдержадміністрації про присвоєння кваліфікаційної категорії та 

педагогічного звання таким педагогічним працівникам: 
 

№ 

п/п 

П.І.П. Посада Кваліфікаційна категорія Педагогічне звання 

1. Харчук Н.М. Викладач Спеціаліст вищої категорії - 

2. Горшечнікова С.М. Майстер в/н - Майстер виробничого 

навчання І категорії 
 

6. Ануфрієвій Т.М., методисту, до 05.04.2020 підготувати всі необхідні матеріали для 

відповідної атестації педагогічних працівників, зазначених у п. 5. 
 

7. Щербань А.В., головному, бухгалтеру, здійснювати оплату праці працівникам, 

зазначеним у п.п. 1–4, відповідно до вказаних кваліфікаційних категорій і тарифних розрядів з 

дня прийняття рішення атестаційною комісією І рівня. 
 

8. Зміст наказу довести до широкого загалу шляхом оприлюднення його на сайті 

училища (на період карантину) та на інструктивно-методичній нараді після відміни карантину 

й відновлення навчально-виховного процесу в звичайному режимі. 
 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор           Олександр ГУРБА 
 


