
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

“Харківський політехнічний інститут”

Н А К А З  

« 03 » лютого 2023 р. № 31 ОД

Про затвердження списку 
на атестацію бібліотечних 
працівників НТУ «ХПІ»,

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України №930 
від 06.10.2010 року «Про затвердження типового положення про атестацію 
педагогічних працівників», вимог постанови Кабінету Міністрів України 
№1571 від 27.08.1999 року «Про порядок проведення атестації працівників 
керівного складу державних підприємств», положення про атестацію 
навчально-допоміжного та адміністративно-управлінського персоналу 
НТУ «ХПІ», та з метою встановлення відповідності робітників посаді, яку 
вони займають, визначення можливостей їх професійного і посадового росту

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити список бібліотечних працівників НТУ «ХШ», що 
підлягають атестації у 2023р (додаток)
2. Директору бібліотеки НТУ «ХПІ» ГЛАВЧЕВІЙ Ю лії Миколаївні 
забезпечити своєчасну здачу (за 2 тижні до атестації) секретарю 
атестаційної комісії ГРІППІ Оксані Сергіївні старшому інспектору відділу 
кадрів відгуків-характеристик та атестаційних листів ( 2-х екземплярах за 
встановленою формою), сертифікат про знання української мови або 
шкільний атестат де вказано що українська мова вивчалась на працівників, 
які атестуються згідно затвердженого графіку .
3. Голові атестаційної комісії проректору з науково-педагогічної роботи 
МИГУЩЕНКУ Руслану Павловичу спільно з відділом кадрів, навчальним 
та методичним відділом провести відповідну підготовчу роботу по 
проведенню атестації.
4. Забезпечити проведення атестації працівників згідно встановлених 
вимог. Обговорення професійних якостей і результатів діяльності 
працівників, які атестуються, в обстановці доброзичливості, вимогливості, 
об’єктивності, яка повинна виключати прояви упередженості. Під час 
проведення атестації надати можливість всім працівникам надати вичерпні 
відповіді на запитання та зауваження.
5. Своєчасно відпрацювати і представити на затвердження підсумки 
атестації.



6. Начальнику відділу діловодства та канцелярії -  ХУДОЛЕЙ Людмилі 
Василівні, розмножити наказ і розіслати до бібліотеки, відділу кадрів, 
бухгалтерії, планово -  фінансового відділу, юридичного відділу.
7. Інженеру-програмісту І категорії відділу кадрів ЗУБЕНКО Оксані 
Григорівні розмістити список на сайті відділу кадрів.
8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Ректор Євген СОКОЛ



Додаток
до наказу НТУ «ХПІ» 
від « 03 »лютого 2023 
№ 3 1 ОД

№ П І Б Посада Рік
проходження

атестації

1. АРУСТАМЯН Елеонора 
Григорова

Провідний бібліотекар 2023

2. БРЕСЛАВЕЦЬ Олена 
Володимирівна

Заступник директора 2023

3. ЛЄОНОВА Наталія Іванівна Головний бібліотекар 2023

4. ЛЮБЧЕНКО Тетяна 
Олександрівна

Бібліотекар І категорії 2023

5. МІКУЛІНА Ольга Іванівна Бібліотекар І категорії 2023

6. МІЕШНКО Вікторія 
Миколаївна

Завідувач відділу 2023

7. НАЗАРЕНКО Вікторія 
Іванівна

Завідувач сектору 2023

8. ПАВЛЕНКО Марина 
Олександрівна

Бібліотекар І категорії 2023

9. ПИЛИПЕНКО Любов 
Вікторівна

Завідувач сектору 2023

10. РУДА Вікторія Леонідівна Завідувач відділу 2023

11. СЕМЕНЕНКО Лариса 
Петрівна

Завідувач відділу 2023

12. ЩЕКА Тетяна Євгенівна Провідний бібліотекар 2023


