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___________ 20___ р.                № ______ 

 

Про результати атестації 

педагогічних працівників 

ДНЗ «ЦПО ІТПД»  

у 2021-2022 навчальному році 

 

Відповідно до  Типового положення про атестацію педагогічних працівників (зі 

змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 20.12.2011 № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства 

освіти і науки України  від 08.08.2013 р № 1135), листа Міністерства освіти і науки 

від 10.09.2013 р. № 1/9-617 «Про застосування Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників», наказу Департаменту освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.09.2021 р. № 

141 «Про утворення атестаційної комісії ІІІ рівня Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)» та проведення атестації керівників та педагогічних працівників 

закладів та установ освіти міста Києва у 2021-2022 навчальному році» та на підставі 

рішення атестаційної комісії ІІІ рівня Департаменту освіти і науки виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з атестації 

керівних кадрів та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти (протокол від 12.04.2022 №2) і наказу Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 14.04.2022 р.  № 42 

 

НАКАЗУЮ:  

 

За результатами атестації педагогічних працівників ДНЗ «ЦПО ІТПД» у 2021-

2022 навчальному році з 15 квітня 2022 року: 

 

1. Визнано, що відповідають займаній посаді: 

- старшого майстра виробничого навчання – Пономаренко Юлія Анатоліївна; 

- старшого майстра виробничого навчання – Кутікова Наталія Михайлівна; 

- заступника директора з навчальної роботи – Мошнягул Ірина Ярославівна; 

- керівника фізичного виховання – Алєксєєва Оксана Михайлівна. 

2. Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»: 

- Алєксєєвій Оксані Михайлівні – викладачу фізичного виховання; 

- Колосюк Євгенії Костянтинівні – методисту; 

- Колосюк Євгенії Костянтинівні – викладачу професійно-теоретичної 

підготовки; 

- Мошнягул Ірині Ярославівні – викладачу професійно-теоретичної підготовки; 

- Ніколаєвій Анні Станіславівні – викладачу професійно-теоретичної підготовки; 

- Петренко Ользі Михайлівні – викладачу професійно-теоретичної підготовки; 



Шуміло Тамарі Григорівні – викладачу хімії та біології. 

 

3. Підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «старший викладач»: 

- Мошнягул Ірині Ярославівні – викладачу професійно-теоретичної підготовки; 

 

4. Підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «викладач-методист»: 

- Алєксєєвій Оксані Михайлівні – викладачу фізичного виховання; 

- Колосюк Євгенії Костянтинівні – викладачу професійно-теоретичної 

підготовки; 

- Петренко Ользі Михайлівні – викладачу професійно-теоретичної підготовки; 

- Шуміло Тамарі Григорівні – викладачу хімії та біології. 

 

5. Підтверджено  раніше присвоєне педагогічне звання «майстер виробничого 

навчання ІІ категорії»: 

- Палько Ользі Павлівні – майстру виробничого навчання. 

 

6. Підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «майстер виробничого 

навчання І категорії»: 

- Штипі Світлані Володимирівні – майстру виробничого навчання. 

  

7. Оплату праці педагогічним працівникам, які атестувалися у 2021-2022 навчальному 

році, здійснювати відповідно до цього наказу з дня прийняття рішення атестаційною 

комісією 15.04.2022. 

 

8. Контроль за виконанням фінансових питань покласти на головного бухгалтера 

Жилу Ірину Іванівну.  

 

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

Директор                                                                                               Алла ГОНЧАРЕНКО 

 

 

Головний бухгалтер  

Ірина ЖИЛА 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 
_____________ Ірина МОШНЯГУЛ _____________ Анна НІКОЛАЄВА 

_____________ Оксана АЛЄКСЄЄВА _____________ Ольга ПЕТРЕНКО 

_____________ Юлія ПОНОМОРЕНКО _____________ Тамара ШУМІЛО 

_____________ Наталія КУТІКОВА _____________ Ольга ПАЛЬКО 

_____________ Євгенія КОЛОСЮК _____________ Світлана ШТИПА 
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