
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

__________  Сєвєродонецьк                                 № ____

 
Про результати атестації

педагогічних працівників та керівних кадрів

у 2019-2020 навчальному році

Відповідно  до п. 6.1 Типового  положення  про  атестацію   педагогічних  
працівників ,  затвердженого  наказом  Міністерства   освіти   і  науки  України   від  
06.10.2010 № 930  і   зареєстрованим  у  Міністерстві   юстиції   України  14.12.2010 
за № 1255/18550, на  п ідставі   рішення   атестаційної   комісії  ІІІ  рівня  
Департаменту  освіти   і  науки  Луганської   обл асної   держ авної   адміністрації ,  
протокол від 13 квітня 2020 року № 2, 

наказую:

1. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»:

1.1 Арцевій

Валентині

Адамівні

методист у   Рубіжанського  
індустріально-педагогічного коледжу

1.2 Безгубенко

Юлії

Сергіївні

викладач у  спец іальних  предметів 
електронно-обчислювальної техніки  
Сєвєродонецького  хіміко-механічного 
технікуму Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля

1.3 Болотських

Дмитру

Анатолійовичу

викладач у  спеціальних дисциплін 
Лисичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу  

1.4 Бриковій

Вірі

Вікторівні

в икладач у  історії ДПТНЗ « Привільський  
професійний ліцей»

Реєстраційний індекс: 70-к

Дата реєстрації: 14.04.2020

Підписав: Стецюк Юрій Вікторович,

14.04.2020 9:55:31
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1.5 Ващенко 

Ользі

Миколаївні

викладач у  спеціальних дисциплін Вищого 
професійного училища № 94 

1.6 Вдовиченко

Наталії

Вікторівні

в икладач у  географії та біології Коледжу 
Луганського національного університету 
імені Тараса Шевченка

1.7 Величку

Володимиру

Вікторовичу

викладач у  технічних дисциплін 
Відокремленого структурного підрозділу 
« Старобільський  коледж Луганського 
національного аграрного університету»

1.8 Вольвач

Людмилі

Василівні

в чител ю  історії Гірської обласної спеціальної 
школи

1.9 Грищенко 

Оксані

Василівні

м етодист у  відділу освіти виконавчого 
комітету Біловодської селищної ради 
Біловодського району Луганської області

1.10 Єгоровій

Ірині

Олександрівні

викладач у  хімії, біології Вищого 
професійного училища №92  
м.Сєвєродонецька

1.11 Єпринцевій

Світлані

Іванівні

вчител ю  російської мови та літератури 
Гірської обласної спеціальної школи

1.12 Жукову

Олексію

Івановичу

в икладач у  предмету «Художня культура» 
ДПТНЗ «Привільський професійний ліцей»

1.13 Зайцевій

Ользі

Олександрівні

викладач у  української мови та літератури 
Відокремленого підрозділу «Регіональний 
центр професійної освіти Луганського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка»

1.14 Зінченко 

Світлані

Вікторівні

методист у  комунальної установи 
«Сватівський районний методичний кабінет»
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1.15 Кашпирєвій

Тетяні

Платонівні

в чител ю  початкових класів  комунального 
закладу  « Рубіжанськ а   обласна спеціальна 
школа «Кришталик»

1.16 Кислій

Валентині

В’ячеславівні

в чител ю  української мови і літератури  
Новоайдарської обласної санаторної школа

1.17 Коняхіній

Тетяні

Леонідівні

викладач у  фізики  Відокремленого підрозділу  
« Рубіжанський  політехнічний коледж імені 
О.Є. Порай-Кошиці Луганського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка»

1.18 Костюк 

Тетяні

Анатоліївні

вихователю  Гірської обласної спеціальної з 
школи

1.19 Липчанській

Людмилі

Іванівні

викладач у  спеціальних дисциплін Вищого 
професійного училища №92  
м.Сєвєродонецька

1.20 Лозенко

Наталії

Анатоліївні

викладач у  економічних дисциплін 
Відокремленого структурного підрозділу 
« Старобільський  коледж Луганського 
національного аграрного університету»

1.21 Матліній

Тетяні

Миколаївні

в икладач у  фізичного виховання 
Лисичанського професійного 
торгово-кулінарного ліцею

1.22 Мацневій

Аліні

Олексіївні

викладач у  ветеринарних дисциплін 
Відокремленого структурного підрозділу 
« Старобільський  коледж Луганського 
національного аграрного університету»

1.23 Можаєвій

Тетяні

Олександрівні

п сихолог у   Щастинської  обласної  санаторної 
школи
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1.24 Павліченку

Миколі

Євгеновичу

викладач у  спецдисциплін з обслуговування та 
ремонту автомобілів і двигунів  
Сєвєродонецького  хіміко-механічного 
технікуму Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля

1.25 Пепа

Світлані

Миколаївні

вчител ю -дефектолог у   Кремінської  обласної 
спеціальної школи

1.26 Пономаренко 

Марині

Олексіївні

в икладач у  історії Вищого професійного 
училища №92 м.Сєвєродонецька

1.27 Пономарьовій

Наталії

Миколаївні

виховател ю   Луганського   обласного   будинку  
дитини №2

1.28 Портненко

Ользі

Анатоліївні

в чител ю  трудового навчання  Сватівської  
обласної спеціальної школи

1.29 Реченко

Ксенії

Олексіївні

в икладач у  географії  Рубіжанського  
професійного хіміко-технологічного ліцею

1.30 Сергієнко 

Наталії

Володимирівні

викладач у  спеціальних дисциплін 
спеціальності «Середня освіта (Трудове 
навчання та технології)»  ВП «Лисичанський 
педагогічний коледж   Луганського 
національного університету   імені Тараса 
Шевченка»

1.31 Соляник

Наталії

Миколаївні

в чител ю  трудового навчання  Щастинської  
обласної санаторної школи

1.32 Холодницькій

Юлії

Станіславівні

викладач у  української мови та літератури  
Відокремленого структурного підрозділу 
« Старобільський  коледж Луганського 
національного аграрного університету»
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1.33 Циганок 

Наталії

Василівні

в икладач у  спеціальних дисциплін  
Старобільського професійного ліцею

1.34 Чечель 

Тетяні

Василівні

викладач у  української мови і літератури, 
зарубіжної літератури Лисичанського 
державного гірничо-індустріального коледжу

1.35 Чукур

Майї

Євгенівні

в чител ю  початкових класів  Щастинської  
обласної санаторної школи

1.36 Щепетильниковій

Марині

Федорівні

викладач у  предмету «Спеціальна технологія» 
Відокремленого підрозділу «Регіональний 
центр професійної освіти Луганського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка»

1.37 Якухіній

Наталії

Олександрівні

методист у  комунальної установи 
«Сватівський районний методичний кабінет»

2.  Продовжити на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним 
працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що 
відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 
категорії»:

2.1 Балабановій

Наталії

Вікторівні

викладач у  англійської мови  Рубіжанського  
індустріально-педагогічного коледжу

2.2 Бєлоус

Олені

Олексіївні

в чител ю  географії  Рубіжанськ ої  обласн ої  
санаторної школи

2.3 Болдиревій

Тамарі

Юріївні

викладач у  психолого-педагогічних 
дисциплін  Рубіжанського  
індустріально-педагогічного коледжу

2.4 Будній

Галині

Миколаївні

викладач у  спеціальних дисциплін  

Державного навчального закладу 

« Сєвєродонецьке  вище професійне 

училище»
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2.5 Бур’ян  

Валентині

Іванівні

в чител ю  біології  комунального закладу 
 « Рубіжанськ а   обласна спеціальна школа  
«Кришталик»

2.6 Буряк

Наталії

Василівні

викладач у  англійської мови  Відокремленого 
підрозділу  « Рубіжанський  політехнічний 
коледж імені О.Є. Порай-Кошиці 
Луганського національного університету 
імені Тараса Шевченка»

2.7 Вараві

Віктору

Володимировичу

викладач у  фізичної культури  
Відокремленого підрозділу  « Рубіжанський  
політехнічний коледж імені О.Є. 
Порай-Кошиці Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка»

2.8 Гавриленку

Володимиру

Анатолійовичу

викладач у  фізичного виховання  
Сєвєродонецького  хіміко-механічного 
технікуму Східноукраїнського 
національного університету імені 
Володимира Даля

2.9 Гончаровій

Валентині

Іванівні

викладач у  математики Відокремленого 
структурного підрозділу « Старобільський  
коледж Луганського національного 
аграрного університету»

2.10 Дворніковій

Ірині

Євгеніївні

викладач   хімії  Лисичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу 

2.11 Дзюбі

Катерині

Василівні

методист у  комунальної установи 
«Сватівський районний методичний кабінет»

2.12 Дмитренко

Світлані

Володимирівні

викладач у   англійської   мови   Первомайського  
індустріально-педагогічного колледжу

2.13 Єрофєєвій

Вікторії

Віталіївні

викладач у  хірургії  комунального закладу  

«Лисичанський медичний коледж»
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2.14 Заболоцьких 

Тетяні

Іванівні

викладачу української мови та літератури

Сєвєродонецького  хіміко-механічного 
технікуму Східноукраїнського 
національного університету імені 
Володимира Даля

2.15 Землянко

Оксані

Михайлівні

в икладач у  біології та основ екології Вищого 
професійного училища № 94 

2.16 Капацій

Наталії

Володимирівні

методист у   кафедри   природничо-наукових  
дисциплін  та методики  їх   викладання  
Луганського   обласного   інституту  
післядипломної педагогічної освіти

2.17 Карпенко 

Олені

Павлівні

м етодист у   комунального закладу 
«Кремінський медичний коледж»

2.18 Кобзар 

Ірині

Іванівні

в чителю  математики, інформатики 
Луганськ ого  обласн ого  ліце ю  з посиленою 
військово-фізичною підготовкою 
«Кадетський корпус імені г ер оїв Молодої 
гвардії»

2.19 Колесниковій

Наталії

Миколаївні

м етодист у   Старобільського  районного 
методичного кабінету

2.20 Крижському

Андрію

Петровичу

в икладач у  фізичного виховання 
комунального закладу « Старобільський  
медичний коледж»

2.21 Куценко

Валентині

Олександрівні

викладач у   української мови і літератури 
Державного навчального закладу 
« Сєвєродонецький  професійний 
будівельний ліцей»
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2.22 Лазуренку

Євгену

Станіславовичу

викладач у  спеціальних автомеханічних 
дисциплін  Відокремленого підрозділу 
 « Рубіжанський  політехнічний коледж імені 
О.Є. Порай-Кошиці Луганського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка»

2.23 Ларіній-Кулакевич 

Тетяні

Павлівні

викладач у  музичн о-теоретичних  дисциплін 
Відокремленого підрозділу « Кадіївський  
педагогічний коледж Луганського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка»

2.24 Лебедєвій

Надії

Юріївні

м етодист у   Сєвєродонецького  
хіміко-механічного технікуму 
Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля

2.25 Левицькій

Людмилі

Степанівні

методист у  міського методичного кабінету  
Рубіжанської  міської ради Луганської 
області

2.26 Листопаду

Петру

Григоровичу

викладач у   гірничих  дисциплін 
Лисичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу 

2.27 Лісовській

Аллі

Анатоліївні

викладач у  внутрішньої медицини та  
медсестринства  у внутрішній медицині 
комунального закладу   « Кремінський  
медичний коледж» 

2.28 Ложечці

Сергію

Миколайовичу

викладач у  технічних дисциплін 
Відокремленого структурного  підрозділу 
« Старобільський  коледж Луганського 
національного аграрного університету»

2.29 Маковченко

Ірині

Анатоліївні

практичн ому  психолог у   Рубіжанського  
індустріально-педагогічного коледжу
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2.30 Манукян

Олені

Анатоліївні

методист у  ресурсного центру підтримки 
інклюзивної освіти Луганського обласного 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти 

2.31 Мацегорі

Людмилі

Іванівні

методист у  з навчальних дисциплін 
комунальної організації « Кремінський  
районний методичний кабінет Луганської 
області» 

2.32 Мельніковій

Олені

Миколаївні

в чител ю  української мови і літератури, 
виховател ю   Н овоайдарськ ої  обласн ої  
санаторної школи

2.33 Мірошніченко

Наталії

Михайлівні

вчител ю  математики комунального закладу 
«Луганський обласний ліцей-інтернат 
фізичної культури і спорту»

2.34 Мороз 

Галині

Володимирівні

методист у  комунальної установи 
«Лисичанський методичний центр»

2.35 Небесному

Юрію

Володимировичу

в чител ю  історії   Рубіжанськ ої  обласн ої  
санаторної школи 

2.36 Овчаренко 

Тетяні

Дмитрівні

в икладач у  історії, педагогіки, громадянської 
освіти Первомайського 
індустріально-педагогічного коледжу

2.37 Остріковій

Тамарі

Олександрівні

викладач у  організації та методики 
професійного навчання  Рубіжанського  
індустріально-педагогічного коледжу

2.38 Погорєловій

Людмилі

Миколаївні

викладач у  технології виробництва 
кулінарної продукції  Відокремленого 
підрозділу  « Рубіжанський  політехнічний 
коледж імені О.Є. Порай-Кошиці 
Луганського національного університету 
імені Тараса Шевченка»
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2.39 Подкур

Ірині

Анатоліївні

викладач у  маркшейдерських дисциплін 
Лисичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу 

2.40 Пономарьову

Юрію

Пилиповичу

викладач у  гірничих дисциплін 
Лисичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу

2.41 Прасоловій

Ользі

Петрівні

в икладач у  педіатрії комунального закладу 
«Старобільський медичний коледж»

2.42 Прилєпській

Світлані

Ігорівні

м етодист у  Відокремленого підрозділу 
 « Рубіжанський  політехнічний коледж імені 
О.Є. Порай-Кошиці Луганського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка»

2.43 Савостьонок

Світлані

Вікторівні

викладач у  психолого-педагогічних 
дисциплін Відокремленого підрозділу 
« Кадіївський  педагогічний коледж 
Луганського національного університету 
імені Тараса Шевченка»

2.44 Самойленко 

Нелі

Василівні

методист у   Старобільськоо  районного 
методичного кабінету

2.45 Севрюк

Марині

Валеріївні

викладач у  спеціальних автомеханічних 
дисциплін  Відокремленого підрозділу 
 « Рубіжанський  політехнічний коледж імені 
О.Є. Порай-Кошиці Луганського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка»

2.46 Середа

Ларисі

Миколаївні

викладач у  педіатрії та анатомії 
комунального закладу « Кремінський  
медичний коледж»

2.47 Сєдих 

Риммі

Сергіївні

в икладач у  зарубіжної літератури Вищого 
професійного училища №92  
м.Сєвєродонецька
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2.48 Ситнік

Любові

Леонідівні

викладач у  спеціальних будівельних 
дисциплін  Рубіжанського  
індустріально-педагогічного коледжу

2.49 Слєпньовій

Катерині

Олексіївні

викладач у  спеціальних дисциплін  

Державного навчального закладу 

« Сєвєродонецьке  вище професійне 

училище»

2.50 Стеценко

Інні

Анатоліївні

викладач у  хімії  Відокремленого підрозділу  
« Рубіжанський  політехнічний коледж імені 
О.Є. Порай-Кошиці Луганського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка»

2.51 Трощій

Ларисі

Михайлівні

м етодист у   Рубіжанського  професійного 
хіміко-технологічного ліцею

2.52 Хайнус

Стефану

Олексійовичу

викладач у  фізичної культури  
Відокремленого підрозділу  « Рубіжанський  
політехнічний коледж імені О.Є. 
Порай-Кошиці Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка»

2.53 Чернишовій

Яні

Олександрівні

методист у  кафедри педагогіки та психології 
Луганського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти

2.54 Шестак

Ганні

Володимирівні

в чител ю  початкових класів   Рубіжанськ ої  
обласної санаторної школи

2.55 Янголенку

Сергію

Івановичу

викладач у   предмету «З ахист  Вітчизни»  
Відокремленого підрозділу  « Рубіжанський  
політехнічний коледж імені О.Є. 
Порай-Кошиці Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка»

2.56 Яструбинську

Сергію

Миколайовичу

викладач у   спеціальних   дисциплін  
Державного навчального закладу 
« Сєвєродонецький  професійний 
будівельний ліцей»
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3. Присвоїти педагогічне звання

3.1 «викладач-методист»:  

3.1.1 Шпота

Наталії

Олександрівні

викладач у  історії, технологічних дисциплін 
Відокремленого структурного підрозділу 
« Старобільський  коледж Луганського 
національного аграрного університету»

3.2. «старший вчитель»: 

3.2.1 Бірюковій

Ганні

Олексіївні

вчител ю  географії  Новоайдарськ ої  обласн ої  
санаторної школи

3.2.2 Вощаному

Костянтину

Михайловичу

вчител ю  предмету «Захист  Вітчизни»  
Луганськ ого  обласн ого  ліце ю  з посиленою 
військово-фізичною підготовкою 
«Кадетський корпус імені г ер оїв Молодої 
гвардії»

3.2.3 Кузюбердіній

Оксані

Анатоліївні

в чител ю  української мови і літератури 
Новоайдарської обласної санаторної школи

3.2.4 Солодуха 

Надії

Миколаївні

вчител ю  біології  Н овоайдарськ ої  
обласної санаторної школи

3.3 «вихователь-методист»:

3.3.1 Вощаному

Костянтину

Михайловичу

виховател ю    Луганськ ого  обласн ого  ліце ю  з 
посиленою військово-фізичною підготовкою 
«Кадетський корпус імені г ер оїв Молодої 
гвардії»

4. Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 
присвоїти педагогічне звання  «старший вчитель»:

4.1. Іщенко 

Ользі

Володимирівні

в чител ю -дефектолог у   Сватівської  обласної 
спеціальної школи
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4.2 Мінайленко

Людмилі

Владиславівні

в чител ю -дефектолог у   Сватівської  обласної 
спеціальної школи

5.  Продовжити на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії  педагогічним 
працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що 
відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 
категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню:

5.1«вчитель-методист» («викладач-методист»): 

5.1.1 Барна 

Олені

Олександрівні

викладач у  педіатрії комунального закладу 
«Старобільський медичний коледж»

5.1.2 Ігнатуша

Аллі

Леонідівні

викладач у   педагогіки Відокремленого 
підрозділу  «Лисичанський педагогічний  
колледж   Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка»

5.1.3 Коваленко

Юлії

Борисівні

викладач у  організації та методики 
професійного навчання  Рубіжанського  
індустріально-педагогічного коледжу

5.1..4 Колесніковій

Вікторії

Вікторівні

викладач у  економічних дисциплін  
Сєвєродонецького  хіміко-механічного 
технікуму Східноукраїнського 
національного університету імені 
Володимира Даля

5.1.5 Мінєнко

Галині

Миколаївні

викладач у   біології, географії 
Відокремленого підрозділу  «Лисичанський 
педагогічний коледж   Луганського 
національного університету   імені Тараса 
Шевченка»

5.1.6 Назаровій

Ірині

Анатоліївні

викладач у  психолого-педагогічних 
дисциплін  Рубіжанського  
індустріально-педагогічного коледжу
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5.1.7 Руда 

Олені

Олексіївні

викладач у  спеціальних електротехнічних 
дисциплін  Відокремленого підрозділу  
« Рубіжанський  політехнічний коледж імені 
О.Є. Порай-Кошиці Луганського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка»

5.1.8 Сапіжаку

Михайлу

Степановичу

викладач у  культурології Відокремленого 
підрозділу «Брянківський коледж 
Луганського національного університету 
імені Тараса Шевченка»

5.1.9 Святошенко

Олені

Олександрівні

викладач у  товарознавчих дисциплін  
Відокремленого підрозділу  « Рубіжанський  
політехнічний коледж імені О.Є. 
Порай-Кошиці Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка»

5.1.10 Сергієнко

Ларисі

Василівні

викладач у  української  мови та літератури 
Відокремленого підрозділу  «Лисичанський 
педагогічний коледж   Луганського 
національного університету   імені Тараса 
Шевченка»

5.1.11 Солодкій

Валентині

Антонівні

викладач у  спеціальних дисциплін 
спеціалізації «Харчові технології»  
Рубіжанського  індустріально-педагогічного 
коледжу

5.1.12 Царюк

Ніні

Володимирівні

викладач у   загальнотехнічних  
Лисичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу 

5.1.13 Шуліка 

Людмилі

Володимирівні

викладач у  української мови і літератури 
Відокремленого підрозділу «Лисичанський 
педагогічний коледж Луганського 
національного університету   імені Тараса 
Шевченка» 

5.1.14 Ярита

Ірині

Іванівні

викладач у  соціальн о-педагогічних  
дисциплін Відокремленого підрозділу 
« Кадіївський  педагогічний коледж 
Луганського національного університету 
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імені Тараса Шевченка»

5.2. «старший учитель» («старший викладач»):

5.2.1 Довбничу

Юрію

Миколайовичу

в чителю  трудового навчання  Сватівської  
обласної спеціальної школи

5.2.2 Камчатній

Ніні

Вікторівні

викладач у  психолого-педагогічних дисциплін  
Відокремленого підрозділу «Брянківський 
коледж Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка»

5.2.3 Кармазіній

Зої

Іванівні

викладач у  спеціальних технологічних 
дисциплін   ВП « Рубіжанський  політехнічний 
коледж імені О.Є. Порай-Кошиці 
Луганського національного університету 
імені Тараса Шевченка»

5.2.4 Кузнєцовій

Галині

Миколаївні

викладач у  хімії ,  біології Державного 
навчального закладу « Сєвєродонецький  
професійний ліцей»

5.2.5 Поповій

Наталії

Андріївні

в чител ю -дефектолог у   Сватівської  обласної 
спеціальної школи

5.2.6 Радіоновій

Єлизавет і  
Володимирівні

викладач у  української мови та літератури  
Відокремленого підрозділу «Брянківський 
коледж Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка»

5.2.7 Шевченко 

Ніні

Михайлівні

вчител ю  початкових класів  Сєвєродонецьк ої  
обласної санаторної школи

6.   Продовжити на п’ять років строк дії раніше присвоєного педагогічного 
звання:

6.1. «вчитель-методист» («викладач-методист»): 

6.1.1 Арвачовій

Ніні

Григорівні

вчител ю  української мови та літератури 
комунального закладу « Рубіжанськ а  
обласна спеціальна школа «Кришталик»
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6.1.2 Баркову

Сергію

Миколайовичу

викладач у  спеціальних дисциплін  
Старобільського професійного ліцею

6.1.3 Даниленко 

Олені

Олександрівні

викладачу фізики ДПТНЗ «Привільський 
професійний ліцей»

6.1.4 Нєкрасовій

Валентині

Федорівні

викладач у  математики Лисичанського 
державного гірничо-індустріального 
коледжу 

6.1.5 Хохулі

Ользі

Миколаївні

викладач у  зарубіжної літератури  
Старобільського професійного ліцею

6.2. «майстер виробничого навчання ІІ категорії»:

6.2.1 Антоненко 

Ніні

Іванівні

майстр у  виробничого навчання  
Державного навчального закладу 
«Сєвєродонецький професійний ліцей»

6.2.2 Атановій

Людмилі

Митрофанівні

м айстр у  виробничого навчання ДПТНЗ 
«Привільський професійний ліцей»

6.2.3 Девятіловій

Валентині

Андріївні

м айстр у  виробничого навчання ДПТНЗ 
«Привільський професійний ліцей»

6.2.4 Носалю

Івану

Вікторовичу

м айстр у  виробничого навчання ДПТНЗ 
«Привільський професійний ліцей»

6.2.5 Хомченко

Ірині

Григорівні

м айстр у  виробничого навчання ДПТНЗ 
«Привільський професійний ліцей»

6.3 «старший викладач»:

6.3.1 Артамоновій

Інесі

Ігорівні

викладач у  спеціальних дисциплін  

Державного навчального закладу 

« Сєвєродонецьке  вище професійне 

училище»
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7. Продовжити на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним 

працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що відповідають 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

присвоїти педагогічне звання 

7.1 «викладач-методист»:

7.1.1 Бєляковій

Яні

Володимирівні

викладач у  української мови та літератури  
Відокремленого  « Рубіжанський  
політехнічний коледж імені О.Є. 
Порай-Кошиці Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка»

7.2. «старший учитель» («старший викладач»):

7.2.1 Алексєєвій

Галині

В’ячеславівні

викладач у   економічних   дисциплін  
Лисичанського   промислово-технологічного  
коледжу

7.2.2 Дерев’янко 

Оксані

Олександрівні

викладач у   української мови та літератури  

комунального закладу  «Лисичанський 

медичний коледж»

7.2.3 Мєдвєдєвій

Валентині

Володимирівні

вчител ю -логопед у   Кр емінської  обласної 
спеціальної  школи

7.2.4 Сергеєвій

Світлані

Миколаївні

викладач у  історії  комунального закладу  

«Лисичанський медичний коледж»

7.2.5 Скидан

Галині

Анатоліївні

в чител ю  початкових класів   Новоайдарськ ої  
обласної санаторної школи

8. Визнати керівників навчальних закладів такими, що відповідають 
займаній посаді:

1. Абрамова

Володимира

Васильовича

директор а  комунального закладу 
«Кремінський медичний коледж» 
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2. Бірюкову

Ганну

Олексіївну

директор а   Новоайдарськ ої  обласної  
санаторної школи

3. Бунегіна

Максима

Євгеновича 

директор а  Вищого професійного 
училища № 94

4. Васильченко 

Тетяну

Іванівну

директор а  Відокремленого підрозділу 
« Кадіївський  педагогічний коледж 
Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка»

5. Гаврилюка

Ігоря

Сергійовича

директор а   Рубіжанського  професійного 
хіміко-технологічного ліцею

6. Горбенко

Олену

Вікторівну

директор а   Щастинської  обласної 
санаторної школи 

7. Гореліка

Володимира

Олександровича

директор а  Відокремленого підрозділу 
« Рубіжанський  політехнічний коледж 
імені О.Є. Порай-Кошиці Луганського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка»

8. Дегтяренка

Василя

Миколайовича

директор а   Попаснянського  
професійного ліцею залізничного 
транспорту

9. Довбнича

Юрія

Миколайовича

директор а   Сватівської  обласної 
спеціальної школи

10. Євдокієнка

Володимира

Миколайовича

директор а  Державного 
професійно-технічного навчального 
закладу « Сватівський  професійний 
аграрний ліцей»

11. Жукова

Олексія

Івановича

директор а  Державного 
професійно-технічного навчального 
закладу « Привільський  професійний 
ліцей»
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12. Жученка

Євгена

Володимировича

директор а   Сєвєродонецького  
хіміко-механічного технікуму 
Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля

13. Коваленко

Юлію

Борисівну

директор а   Рубіжанського  
індустріально-педагогічного коледжу

14. Коган 

Ольгу

Володимирівну

завідувач а  ресурсного центру  
підтримки інклюзивної освіти  
Луганського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 

15. Кузьмінова

Юрія

Кіндратовича

директора  Державного навчального 
закладу « Сєвєродонецьке  вище 
професійне училище»

16. Легостаєву

Олену

Валер’янівну

директор а   Сєвєродонецьк ої  обласн ої  
санаторної школи

17. Лотова

Сергія

Ігоровича

директор а  Лисичанського державного 
гірничо-індустріального коледжу

18. Мінєнко

Галину

Миколаївну

директор а   Відокремленого підрозділу 
 « Лисичанський   педагогічний  колледж  
Луганського   національного  
університету імені Тараса Шевченка»

19. Небесного

Юрія

Володимировича

д иректор а   Рубіжанськ ої   обласн ої  
санаторної школи

20. Сапіжака

Михайла

Степановича

директор а  Відокремленого підрозділу 
«Брянківський коледж Луганського 
національного університету імені 
Тараса Шевченка»

21. Танасова

Володимира

Васильовича

директор а   Старобільського  
професійного ліцею
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22. Ткаченка

Андрія

Миколайовича

директор а   Кремінської  обласної 
санаторної школи

23. Турчаннікова

Олега

Олександровича

директор а   Б ілокуракинського  
професійного аграрного ліцею

9.  Визнати  заступників  керівників закладів  освіти  такими, що відповідають 
займаній посаді:

1. Баркова

Сергія

Миколайовича

заступник а  директора з навчально-виробничої роботи  
Старобільського професійного ліцею

2. Бєлоус

Олену

Олексіївну

з аступник а  директора  з   виховної   роботи   Рубіжанськ ої  
обласної санаторної школи

3. Вариводова

Володимира

Івановича

заступник а  директора з виховної роботи  
Рубіжанського індустріально-педагогічного коледжу

4. Вітовську

Ірину

Авазівну

заступник а  директора з виховної роботи  
Відокремленого підрозділу  « Рубіжанський  
політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці 
Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка»

5. Волкодав

Наталію

Іванівну

заступник а  директора з навчально-виховної роботи  
Сватівської обласної спеціальної школи

6. Воробйову

Надію

Дмитріївну

заступник а  директора з виховної роботи  
Лисичанського державного гірничо-індустріального 
коледжу

7. Дворнік

Ірину

Леонідівну

заступник а  директора з навчально-виховної роботи  
Сєвєродонецького  хіміко-механічного технікуму 
Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля
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8. Дерев’янко

Ольгу

Володимирівну

заступника директора з виховної роботи комунального 
закладу «Лисичанський медичний коледж»

9. Запорожця

Володимира

Івановича

з аступник а  директора з навчально-виховної роботи  
Кремінської обласної санаторної школи

10. Зуб 

Ірину 

Миколаївну

заступника директора з начально-виховної роботи 
ДПТНЗ «Сватівський професійний аграрний ліцей»

11. Кадацьку

Ларису

Володимирівну

заступник а  директора з навчальної роботи  
Лисичанського державного гірничо-індустріального 
коледжу

12. Камчатну

Ніну

Вікторівну

заступник а  директора з навчальної роботи 
Відокремленого підрозділу «Брянківський коледж 
Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка»

13. Ковнір 

Людмилу

Іванівну

заступник а  директора з навчально-виробничої роботи  
Відокремленого підрозділу  « Рубіжанський  
політехнічний коледж імені О.Є. Порай-Кошиці 
Луганського національного університету імені Тараса 
Шевченка»

14. Король 

Інну

Вікторівну

заступник а  директора з навчально-виховної роботи 
Вищого професійного училища № 94

15. Лєснову

Ніну

Ігорівну

з аступник  директора  з   навчально-виховної   роботи  
Рубіжанської обласної санаторної школи

16. Павлову

Світлану

Віталіївну

з аступник а  директора з навчально-виховної роботи  
Рубіжанського  професійного хіміко-технологічного 
ліцею

17. Руденко 

Валентину

Олексіївну

з аступник а  директора  з   методичної   роботи  
Рубіжанської обласної санаторної школи
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18. Солодуху

Надію

Миколаївну

заступник а  директора з навчально-виховної роботи  
Новоайдарської обласної санаторної школи

19. Суміну

Тетяну

Михайлівну

заступник а  директора з навчально-виробничої роботи  
Попаснянського  професійного ліцею залізничного 
транспорту

20. Тарариву

Лідію

Юріївну

заступник а  директора з навчальної роботи  
Відокремленого підрозділу  «Лисичанський 
педагогічний коледж   Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка»

21. Трощієву

Тетяну

Василівну

заступник а  директора  з   навчально-виробничої   роботи  
Білокуракинського професійного аграрного ліцею

22. Шевченко 

Олену

Борисівну

заступник а  директора з навчально-виробничої роботи 
ДПТНЗ «Привільський професійний ліцей»

10 .   Оплату праці педагогічним працівникам, які атестувалися у 201 9 -20 20  
навчальному році, здійснювати відповідно до цього наказу з дня прийняття 
рішення атестаційною комісією 13 квітня 2020 року.

11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту Юрій СТЕЦЮК


