
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ 

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» 

 

НАКАЗ  
  

_____ _______________ 2018 р.                                                    №______  

  

Про проведення  

атестації педагогічних  

працівників коледжу  

у 2018/2019 навчальному році 

  

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 

за № 1255/18550 та згідно з наказом Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 21.09.2018 р. № 605-к, з метою активізації творчої 

професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти 

педагогічних працівників Коледжу інформаційних систем і технологій 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана», посилення їх 

відповідальності за результати навчання і виховання студентської молоді, 

забезпечення соціального захисту праці педагога   
  
НАКАЗУЮ:  
  

1. Здійснити у 2018/2019 навчальному році атестацію педагогічних 

працівників коледжу (у межах своєї компетенції) згідно зі списком (додаток 1):  

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я,  

по батькові 

Посада 
Вид  

атестації 
Підстава 

Результати  

попередньої  

атестації 

На що  

претендує 

1. Биковець  

Олександр  

Сергійович 

викладач 

історії 

України та 

всесвітньої 

історії 

чергова подання 

директора 

встановлено 

відповідність 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

встановлення 

відповідності 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 



педагогічному 

званню 

«викладач-

методист» 

та педагогічному 

званню 

«викладач-

методист» 

2. Братусь 

Марина  

Антонівна 

завідувач 

науково-

методич-

ним 

кабінетом 

чергова подання 

директора 

- встановлення 

відповідності 

займаній посаді 

3. Вишнівська 

Людмила  

Жанівна 

викладач 

української 

мови та 

літератури 

чергова подання 

директора 

- присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 

4. Дуріхіна  

Олена  

Володимирівна 

 

викладач 

економіч-

них 

дисциплін 

позачерго

ва 

власна 

заява 

присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 

присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст І 

категорії» 

5. Карлюченко 

Олена  

Григорівна 

викладач 

інформа-

ційних 

дисциплін 

чергова подання 

директора 

встановлено 

відповідність 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню 

«викладач-

методист» 

встановлення 

відповідності 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та педагогічному 

званню 

«викладач-

методист» 

6. Карлюченко 

Олена  

Григорівна 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

чергова подання 

директора 

відповідає 

займаній посаді 

встановлення 

відповідності 

займаній посаді 

7. Кореліна  

Тетяна  

Михайлівна 

викладач 

іноземної 

мови 

(англій-

ської) 

чергова подання 

директора 

- присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 

8. Кузьменко  

Тетяна  

Володимирівна 

викладач 

дисципліни 

«Техноло-

гії (Вступ 

до спеці-

альності)» 

чергова подання 

директора 

- присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 

9. Лесняк 

Володимир  

Олександрович 

заступник 

директора з 

навчальної 

роботи 

чергова подання 

директора 

- встановлення 

відповідності 

займаній посаді 

10. Макаруха  

Еліна  

Валеріївна 

викладач 

економіч-

них 

чергова подання 

директора 

- присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 



 дисциплін «спеціаліст ІІ 

категорії» 

11. Максименко 

Інна  

Павлівна 

 

викладач 

економіч-

них 

дисциплін 

чергова подання 

директора 

- присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 

12. Мінько  

Вікторія  

Леонідівна 

викладач 

іноземної 

мови 

чергова подання 

директора 

- присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст ІІ 

категорії» 

13. Помазун 

Оксана  

Миколаїівна 

викладач 

інформа-

ційних 

дисциплін 

позачер-

гова 

власна 

заява 

- присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст 

вищої  категорії» 

14. Сергєєва  

Анна  

Юріївна 

викладач 

природни-

чих 

дисциплін 

(біології, 

географії, 

ОБЖ) 

позачер-

гова 

подання 

директора 

присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

встановлення 

відповідності 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

присвоєння 

педагогічного 

звання 

«викладач-

методист» 

15. Цибенко  

Лариса  

Борисівна 

викладач 

української 

мови та 

літератури 

чергова подання 

директора 

встановлено 

відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

присвоєно 

педагогічне 

звання «викладач-

методист» 

встановлення 

відповідності 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та педагогічному 

званню 

«викладач-

методист» 

16. Цибенко  

Лариса  

Борисівна 

методист 

вищої 

категорії 

чергова подання 

директора 

- встановлення 

відповідності 

займаній посаді 

 

2. Порушити клопотання перед атестаційною комісією Департаменту 

освіти і науки Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) про атестацію педагогічних працівників коледжу, 

які претендують на: 



№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Посада 

В
и

д
 а

т
ес

т
а
ц

ії
 

П
ід

ст
а
в

а
 

Результати 

попередньої 

атестації 

На що претендує 

1. Биковець  

Олександр  

Сергійович 

викладач 

історії 

України та 

всесвітньої 

історії 

чергова подання 

директора 

встановлено 

відповідність 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та педагогічному 

званню 

«викладач-

методист» 

встановлення 

відповідності 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню 

«викладач-

методист» 

2. Братусь 

Марина  

Антонівна 

завідувач 

науково-

методич-

ним 

кабінетом 

чергова подання 

директора 

- встановлення 

відповідності 

займаній посаді 

3. Карлюченко 

Олена  

Григорівна 

викладач 

інформа-

ційних 

дисциплін 

чергова подання 

директора 

встановлено 

відповідність 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії» 

та педагогічному 

званню 

«викладач-

методист» 

встановлення 

відповідності 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню 

«викладач-

методист» 

4. Карлюченко 

Олена  

Григорівна 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

чергова подання 

директора 

відповідає 

займаній посаді 

встановлення 

відповідності 

займаній посаді 

5. Лесняк 

Володимир  

Олександрович 

заступник 

директора з 

навчальної 

роботи 

чергова подання 

директора 

- встановлення 

відповідності 

займаній посаді 

6. Помазун 

Оксана  

Миколаїівна 

викладач 

інформа-

ційних 

дисциплін 

позачер-

гова 

власна 

заява 

- присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«спеціаліст вищої  

категорії» 

 

4. Сергєєва  

Анна  

Юріївна 

викладач 

природни-

чих дисцип-

лін (біології, 

позачер-

гова 

подання 

директора 

присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст 

встановлення 

відповідності 

раніше 

присвоєній 



географії, 

ОБЖ) 

вищої категорії» кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії», 

присвоєння 

педагогічного 

звання «викладач-

методист» 

5. Цибенко  

Лариса  

Борисівна 

викладач 

української 

мови та 

літератури 

чергова подання 

директора 

встановлено 

відповідність 

раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст 

вищої категорії», 

присвоєно 

педагогічне 

звання 

«викладач-

методист» 

встановлення 

відповідності 

раніше 

присвоєним 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст вищої 

категорії» та 

педагогічному 

званню 

«викладач-

методист» 

6. Цибенко  

Лариса  

Борисівна 

методист 

вищої 

категорії 

чергова подання 

директора 

- встановлення 

відповідності 

займаній посаді 

 

3. Затвердити план-графік проведення атестації педагогічних 

працівників Коледжу інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2018/2019 

навчальний рік (додаток 2). 

3.1. Секретарю атестаційної комісії коледжу (Цибенко Л.Б.) до 20.10.2018  

ознайомити педагогічних працівників, що атестуються у 2018/2019 

навчальному році, з планом-графіком проведення атестації педагогічних 

працівників Коледжу інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2018/2019 

навчальний рік під підпис. 

4. Затвердити графік засідань атестаційної комісії Коледжу 

інформаційних систем і технологій ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2018/2019 навчальний 

рік (додаток 3). 

5. Членам атестаційної комісії здійснити вивчення системи і досвіду 

роботи педагогічних працівників коледжу, що атестуються в 2018/2019 

навчальному році, в установленому порядку. 

6. Завідуючій науково-методичим кабінетом (Братусь М.А.), головам 

циклових комісій (Бобир О.Г., Чубовій А.В., Помазун О.М., Коберській Г.М., 

Дуріхіній О.В., Требик О.С.), заступнику директора з виховної роботи 

(Карлюченко О.Г):  

 забезпечити педагогічним працівникам, що атестуються, 

методичний супровід та умови для виконання ними індивідуальних планів 

підготовки і проходження атестації у 2018/2019 навчальному році; 



 до 01.03.2018 р. надати до атестаційної комісії коледжу необхідні 

матеріли для написання об’єктивної характеристики професійної діяльності 

педагогічних працівників, що атестуються. 

7. Секретарю атестаційної комісії коледжу (Цибенко Л.Б.) до 

15.03.2019 р. підготувати: 

 атестаційні листи педагогічних працівників, які атестуються у 

2018/2019 навчальному році, за встановленою формою у 2-ох примірниках; 

 завірені копії документів про освіту, документів щодо підвищення 

кваліфікації, проходження попередньої атестації та стаж роботи; 

 документи щодо науково-методичної та науково-дослідної 

діяльності педагогічних працівників, що претендують на присвоєння 

педагогічного звання «викладач-методист»;  

 довести зміст наказу до відома членів атестаційної комісії та 

педагогічних працівників навчального закладу.  

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

  

Директор                          Н.Ю.Грицак  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цибенко Л.Б. (098)330 60 22  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  наказу вносить: 

 

Секретар атестаційної комісії 

_____________ Л.Б.Цибенко 

Проект наказу узгоджено: 

 

Помічник директора з КР: 

___________ О.А.Загіка 

 

 

Головний бухгалтер: 

___________ О.М.Михайлюк 



З наказом ознайомлені: 

 

_______________  О.С.Биковець 

«_____» ___________ 2018 р. 

 

_______________  В.Л.Мінько 

«_____» ___________ 2018 р. 

 

_______________  Л.Ж.Вишнівська 

«_____» ___________ 2018 р. 

 

_______________  О.М.Помазун 

«_____» ___________ 2018 р. 

 

_______________  О.В.Дуріхіна 

«_____» ___________ 2018 р. 

 

_______________  А.Ю.Сергєєва 

«_____» ___________ 2018 р. 

 

_______________  Г.М.Коберська 

«_____» ___________ 2018 р. 

 

_______________  Л.Б.Цибенко 

«_____» ___________ 2018 р. 

 

_______________  О.Г.Карлюченко 

«_____» ___________ 2018 р. 

 

_______________  М.А.Братусь 

«_____» ___________ 2018 р. 

 

_______________  Т.М.Кореліна 

«_____» ___________ 2018 р. 

 

_______________  О.Г.Бобир 

«_____» ___________ 2018 р. 

 

_______________  В.О. Лесняк 

«_____» ___________ 2018 р. 

 

_______________  А.В.Чубова 

«_____» ___________ 2018 р. 

 

_______________  Т.М.Кузьменко 

«_____» ___________ 2018 р. 

 

_______________  О.С.Требик 

«_____» ___________ 2018 р. 

 

_______________  І.П.Максименко 

«_____» ___________ 2018 р. 

 

_______________  Е.В.Макаруха 

«_____» ___________ 2018 р. 

 

 


