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29.03.2021                                                                                                         № 55-К 

 

Про підсумки засідання 

атестаційної комісії ІІ рівня 

при Управлінні освіти 

адміністрації  

Індустріального району 

Харківської міської ради 

від 29.03.2021   

 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 

від 06.10.2010, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010         

за № 1255/18550 (із змінами), на виконання наказу Управління освіти 

адміністрації Індустріального району Харківської міської ради від 20.10.2020  

№ 109 «Про проведення атестації педагогічних працівників району в 2020/2021 

навчальному році атестаційною комісією ІІ рівня при Управлінні освіти 

адміністрації Індустріального району Харківської міської ради», на підставі 

рішення атестаційної комісії ІІ рівня при Управлінні освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради (протокол від 29.03.2021 № 6), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати такими, що відповідають займаній посаді та атестовані наступні 

педагогічні працівники: 

- Касьянова Ірина Ігорівна, учитель російської мови, англійської мови та 

зарубіжної літератури Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 119 

Харківської міської ради Харківської області. Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше 

присвоєному педагогічному званню «учитель-методист». 



 

- Ломака Наталя Анатоліївна, учитель початкових класів Харківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №119 Харківської міської ради Харківської 

області. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії». Присвоєно педагогічне звання «старший учитель». 

-  Носова Ірина Олександрівна, учитель математики Харківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №119 Харківської міської ради Харківської області. 

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». Присвоєно педагогічне звання «учитель-методист». 

- Танько Алла Олександрівна, учитель початкових класів Харківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №119 Харківської міської ради Харківської 

області. Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії». 

- Івахненко Олександр Григорович, учитель предмета «Захист України» 

Харківської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №157 Харківської міської 

ради Харківської області.   Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії». Відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню «старший учитель». 

- Луганська Лариса Олексіївна, учитель російської мови та зарубіжної 

літератури Харківської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №157 

Харківської міської ради Харківської області.   Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». Присвоєно педагогічне 

звання «старший учитель». 

- Торяник Діна Михайлівна, учитель біології Харківської  загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів №157 Харківської міської ради Харківської області.   

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії». Відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший 

учитель». 

- Валова Олена Василівна, керівник гуртка КЗ «Палац дитячої та юнацької 

творчості «ІСТОК» Харківської міської ради». Присвоєно педагогічне звання 

«керівник гуртка-методист». 

2. Рекомендувати керівникам закладів освіти забезпечити нарахування 

заробітної плати педагогічним працівникам, зазначеним в пункті 1 цього 

наказу, відповідно до результатів атестації з 29.03.2021. 

3.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

  Начальник Управління освіти                              О.Л. ЗБИЦЬКА 

 

 

 

 
Куртова Грицун 


