
Атестація педагогічних працівників у ДВНЗ «Лисичанський нафтохімічний 

технікум» 

П.І.Б. 

педагогічного 

працівника 

Результати 

попередньої 

атестації 

Атестація 2015 року 

Курси підвищення 

кваліфікації 
Рішення атестаційної 

комісії  

І рівня 

Рішення 

атестаційної 

комісії ІІІ рівня 

1 Алексєєва 

Галина 

В’ячеславівна 

Спеціаліст  

вищої 

категорії 

Порушити клопотання 

перед атестаційною 

комісією ІІІ рівня 

Департаменту освіти і 

науки Луганської 

облдержадміністрації 

про присвоєння  

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

Інститут післядипломної  

освіти та дистанційного 

навчання ДЗ «Луганський 

національний університет 

імені Тараса Шевченка», 

2013, свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

12СПК 972029 

2 Могильна 

Олена 

Олександрівна 

Спеціаліст 

ІІ категорії 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

першої категорії» 

- Інститут післядипломної 

освіти та дистанційного 

навчання ДЗ «Луганський 

національний університет 

ім. Т.Шевченка», 2010, 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 

12СПК №646609 

3 Морозова 

Ольга Ігорівна 

Спеціаліст Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії» 

- Працює з 01.09.2011 

4 Старикова 

Ольга 

Вікторівна 

Спеціаліст 

І категорії 

Порушити клопотання 

перед атестаційною 

комісією ІІІ рівня 

Департаменту освіти і 

науки Луганської 

облдержадміністрації 

про присвоєння  

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«спеціаліст вищої 

категорії» 

Інститут післядипломної  

освіти та дистанційного 

навчання ДЗ «Луганський 

національний університет 

імені Тараса Шевченка», 

2013, свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

12СПК 972015 

5 Шевченко  

Любов  

Геннадіївна 

Спеціаліст Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст 

другої категорії» 

- Інститут післядипломної  

освіти та дистанційного 

навчання ДЗ «Луганський 

національний університет 

імені Тараса Шевченка»,  

2013, свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

12СПК 972013 

 

 



Атестація керівних кадрів ДВНЗ «Лисичанський нафтохімічний технікум» у 2014р. 

П.І.Б. 

педагогічного 

працівника 

Посада 
Рішення атестаційної комісії 

ІІІ рівня 
Курси підвищення кваліфікації 

1 Шестопалова 

Людмила 

Валентинівна 

Директор Відповідає обійманій посаді 

директора Державного вищого 

навчального закладу 

«Лисичанський нафтохімічний 

технікум» 

Університет менеджменту освіти 

НАПН України, 2011, категорія - 

«Директори ВНЗ І-ІІ р.а.», 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 12СПК 849172 

2 Вахрамєєва  

Зінаїда 

Ігорівна 

Заступник 

директора з 

навчальної 

роботи 

Відповідає обійманій посаді 

заступника директора з 

навчальної роботи Державного 

вищого навчального закладу 

«Лисичанський нафтохімічний 

технікум» 

Університет менеджменту освіти 

НАПН України, 2011, категорія - 

«Заступники директорів з 

навчальної роботи ВНЗ І-ІІ р.а.», 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 12СПК 849191 

3 Горбоконь 

Юлія 

Вікторівна 

Заступник 

директора з 

виробничої 

роботи 

Відповідає обійманій посаді 

заступника директора з 

виробничої роботи Державного 

вищого навчального закладу 

«Лисичанський нафтохімічний 

технікум» 

Університет менеджменту освіти 

НАПН України, 2013, категорія - 

«Заступники директорів з 

виробничої роботи ВНЗ І-ІІ р.а.», 

свідоцтво про підвищення 

кваліфікації 12СПВ 027633 

4 Кушніренко 

Оксана 

Борисівна 

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

Відповідає обійманій посаді 

заступника директора з 

виховної роботи Державного 

вищого навчального закладу 

«Лисичанський нафтохімічний 

технікум» 

Університет менеджменту освіти 

НАПН України, 2012, категорія - 

«Заступники директорів з 

навчально-виховної роботи ВНЗ 

І-ІІ р.а.», свідоцтво про 

підвищення кваліфікації  

12СПК 936584 

 


