ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ
НАКАЗ
12.04.2018

№ 32-к

Про підсумки атестації
педагогічних працівників
Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року
№ 930 зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту № 1473 від 20.12.2011 року, наказом Міністерства освіти і науки № 1135 від
08.08.2013), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 року
№1255/18550, рішення атестаційної комісії Департаменту освіти, науки та молоді
обласної державної адміністрації (протокол від 12 квітня 2018 року № 3),
НАКАЗУЮ:
1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»:
- Балан Галині Вікторівні, викладачу спеціальних дисциплін Новокаховського
вищого професійного училища;
- Кохановській Олені Вікторівні, методисту навчально-методичної лабораторії
інформаційних технологій та дистанційного навчання комунального вищого
навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної
ради;
- Кунець Юлії Євгеніївні, викладачу спеціальних дисциплін Архангельського
професійного аграрного ліцею;
- Сезько Світлані Олександрівні, викладачу спеціальних дисциплін Вищого
професійного училища № 17 м.Генічеська;
- Фатєєвій Валентині Володимирівні, викладачу предметів професійнотеоретичної підготовки ДНЗ «Білозерське професійно-технічне училище № 6»;
- Штейншнайдеру Олександру Михайловичу, викладачу предметів професійнотеоретичної підготовки ДНЗ «Білозерське професійно-технічне училище № 6».
2. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст
вищої категорії»:
- Андрейко Ярослава Іванівна, методист Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Херсонській області;
- Анікєєва Олена Михайлівна, викладач спеціальних дисциплін Професійнотехнічного училища № 27 м. Генічеська;
- Гора Тетяна Володимирівна, методист навчально-методичної лабораторії
іноземних мов комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія
неперервної освіти» Херсонської обласної ради;
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- Довбня Віталій Григорович, викладач предмету «Захист Вітчизни»
ДНЗ «Професійно-технічне училище № 14 Нова Каховка»;
- Кисиличак Тетяна Василівна, методист ДНЗ «Білозерське професійнотехнічне училище № 6»;
- Лисенко Олег Миколайович, викладач спеціальних дисциплін ДНЗ «Вище
професійне училище № 2 м.Херсона»;
- Малий Микола Федорович, викладач фізичної культури ДНЗ «Херсонське
вище професійне комерційне училище»;
- Перетяпко Марія Михайлівна, методист ДНЗ «Херсонське вище професійне
комерційне училище»;
- Петлінська Ірина Володимирівна, вихователь ДНЗ «Вище професійне
училище № 2 м.Херсона».
- Семенов Борис Миколайович, викладач охорони праці Новокаховського
вищого професійного училища;
- Сич Оксана Миколаївна, викладач географії Херсонського професійного
ліцею харчової промисловості;
- Сич Оксана Миколаївна, методист Херсонського професійного ліцею
харчової промисловості;
- Стребна Ольга Володимирівна, методист навчально-методичної лабораторії
початкової освіти комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія
неперервної освіти» Херсонської обласної ради;
- Тернавська Галина Олександрівна, методист Професійно-технічного училища
№ 27 м. Генічеська;
- Халявко Тетяна Михайлівна, методист Навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти у Херсонській області;
- Шапчіц Надія Пилипівна, викладач фізичного виховання Новокаховського
вищого професійного училища;
- Щербина Олександр Вікторович, викладач фізичної культури Вищого
професійного училища № 17 м.Генічеська;
- Юдіна Олена Вікторівна, методист навчально-методичної лабораторії
корекційної педагогіки та психології комунального вищого навчального закладу
«Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради.
3. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст
вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «викладач-методист»:
- Романюта Лариса Миколаївна, викладач зарубіжної літератури Вищого
професійного училища № 17 м.Генічеська.
4. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст
вищої категорії» та присвоїти педагогічне звання «старший викладач»:
- Ільченко Олені Василівні, викладачу ДПТНЗ «Херсонський професійний
ліцей зв’язку та поліграфії»;
- Мартинцова Наталя Юріївна, викладач географії та економіки Вищого
професійного училища № 17 м.Генічеська;
- Пирогова Юлія Валеріївна, викладач історії та правознавства Вищого
професійного училища № 17 м.Генічеська.
5. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст
вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «викладачметодист»:
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- Малига Ася Олегівна, викладач предмету «Технологія приготування їжі з
основами товарознавства» ДНЗ «Херсонське вище професійне училище ресторанного
господарства»;
- Решетько Тетяна Олександрівна, викладач хімії і біології ДНЗ «Херсонський
професійний суднобудівний ліцей»;
- Ткачук Світлана Віталіївна, викладач спеціальних дисциплін ДНЗ
«Херсонський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості».
6. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст
вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший
викладач»:
- Васильковська Валентина Володимирівна, викладач української мови та
літератури Новокаховського вищого професійного училища;
- Довженко Олександра Федорівна, викладач хімії Новокаховського вищого
професійного училища;
- Кисловська Людмила Вікторівна, викладач зарубіжної літератури
Новокаховського вищого професійного училища;
- Кованова Тетяна Олексіївна, викладач біології та хімії ДНЗ «Професійнотехнічне училище № 14 м. Нова Каховка»;
- Леонова Надія Андріївна, викладач ДПТНЗ «Херсонський професійний ліцей
зв’язку та поліграфії»;
- Маслій Наталія Миколаївна, викладач географії ДНЗ «Херсонський
професійний суднобудівний ліцей»;
- Мірошниченко Олена Вікторівна, викладач зарубіжної літератури ДНЗ
«Херсонське вище професійне комерційне училище»;
- Степаненко Людмила Василівна, викладач математики ДНЗ «Вище
професійне училище № 2 м.Херсона».
7. Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший
викладач»:
- Божонок Валерій Миколайович, викладач основ правових знань
ДНЗ «Херсонський професійний суднобудівний ліцей».
8. Присвоїти педагогічне звання «майстер виробничого навчання І
категорії»:
- Дейнезі Сергію Миколайовичу, майстру виробничого навчання
Олешківського професійного ліцею.
9. Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «майстер
виробничого навчання І категорії»:
- Дідик Володимир Ілліч майстер виробничого навчання ДНЗ «Херсонський
професійний суднобудівний ліцей»;
- Іванець Анатолій Анатолійович, майстер виробничого навчання ДНЗ «Вище
професійне училище № 2 м.Херсона».
- Карташова Світлана Яківна, майстер виробничого навчання Херсонського
професійного ліцею харчової промисловості;
- Цилько Петро Віталійович, майстер виробничого навчання ДНЗ
«Херсонський професійний суднобудівний ліцей».
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10. Присвоїти педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ
категорії»:
- Соколенку Дмитру Вікторовичу, майстру виробничого навчання ДПТНЗ
«Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії».
11. Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «майстер
виробничого навчання ІІ категорії»:
- Буриченко Фаїна Андріївна, майстер виробничого навчання Олешківського
професійного ліцею;
- Головачов Ігор Євгенійович, майстер виробничого навчання ДПТНЗ
«Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії»;
- Дичук Олександр Павлович, майстер виробничого навчання Вищого
професійного училища № 17 м.Генічеська;
- Мирончук Раїса Петрівна, майстер виробничого навчання ДНЗ «Херсонське
вище професійне комерційне училище»;
- Комарницька Оксана Валеріївна, майстер виробничого навчання ДПТНЗ
«Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії»;
- Куркіна Тетяна Михайлівна, майстер виробничого навчання Новокаховського
вищого професійного училища;
- Купавченко Олена Володимирівна, майстер виробничого навчання ДНЗ
«Херсонський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості»;
- Рудік Валерій Павлович, майстер виробничого навчання Олешківського
професійного ліцею;
- Салахова Наталія Анатоліївна, майстер виробничого навчання ДПТНЗ
«Херсонський професійний ліцей зв’язку та поліграфії»;
- Ястреб Петро Павлович, майстер виробничого навчання Вищого
професійного училища № 17 м.Генічеська.
12. Відповідає займаній посаді:
- Бережкова Ріта Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної
роботи ДНЗ «Херсонське вище професійне училище ресторанного господарства»;
- Малініч Марина Володимирівна, заступник директора з навчальновиробничої роботи ДНЗ «Бериславський професійний аграрний ліцей»;
- Прасолов Василь Васильович, заступник директора з навчально-виробничої
роботи Іванівського професійного аграрного ліцею.
13. Керівникам закладів професійної освіти здійснювати виплату заробітної
плати педагогічним працівникам встановленого рівня з 12 квітня 2018 року.
14. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник директора Департаменту –
начальник управління

Н.І.Левенець

