
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

НАКАЗ 
01 кліеш> 20 м.Дніпро № 

і І 

Про проведення атестації 
наукових працівників університету 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 13 серпня 1999 р. за 
№ 1475 «Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників» 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести позачергову атестацію наукових працівників університету 
у період з 29 листопада по 10 грудня 2021 р. 

2. Головна мета атестації - визначення відповідності кваліфікації 
наукового працівника посаді. 

3. Призначити атестаційну комісію у складі: 
- Павличенко А.В., перший проректор, голова комісії; 
- Гайдай О.А., доц. кафедри гірничої інженерії та освіти, 

секретар комісії. 
Члени комісії: 

- Дичковський Р.О., проф. кафедри гірничої інженерії та освіти; 
- Солодянкін О.В. проф. кафедри будівництва, геотехніки і 

геомеханіки; 
- Ложніков О.В., проф. кафедри відкритих гірничих робіт; 
- Луценко І.М., проф. кафедри електроенергетики; 
- Деревягіна Н.І., доц. кафедри гідрогеології та інженерної 

геології; 
- Шевчук О. В., заступник начальника відділу кадрів; 
- Подіщук О.Б., заступник голови профкому. 

4. Науковим працівникам, що атестуються, до 15 листопада 2021 р. 
подати до атестаційної комісії заповнені атестаційні форми для наукових 
працівників НТУ «Дніпровська політехніка»' та звіти про наукову роботу за 
час роботи на відповідній посаді з часу останньої атестації (якщо 
проводилася) але не більше п'яти останніх років (до 2 стор.). 



5. Керівникам структурних підрозділів та наукових тематик 
підготувати характеристики кожного наукового працівника, що підлягає 
атестації. Характеристика подається до атестаційної комісії не пізніше ніж за 
два тижні до проведення атестації. У цей же термін з характеристикою 
ознайомлюється науковий працівник, який підлягає атестації. 

6. Список працівників, які атестуються, додається. 
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника 

відділу кадрів Лабзу О.О. 

Ректор О.О. Азюковський 



Проект наказу вносить: 

Заступник начальника НДЧ 

Погоджено: 

Перший проректор 

Вчений секретар 
і. 

Головний бухгалтер 

Юрисконсульт 1 категорії 

Начальник відділу кадрів 

Голова профспілкового комітету—; 

І.С. Нікітенко 

А.В. Павличенко 

Т.М. Калюжна 

О.І. Кукуюк 

К.В. Михайлова 

О.О. Лабза 

В.В. Сало 



Додаток до наказу № 

від«09» &ф.£СН&2021 р. 

Список 

наукових штатних працівників держбюджетних тематик, 

які проходять атестацію 

1 Гриценко Л.С. Старший науковий співробітник ГП-500 

2 Демидов М.С. Старший науковий співробітник ГП-500 

3 Черняєва О.В. Молодший науковий співробітник ГП-500 

4 Шишко В.М. Молодший науковий співробітник ГП-503 

5 Бобришов О.О. Старший науковий співробітник ГП-504 

6 Малова О.К. Науковий співробітник ГП-504 

7 Адамчук А.А. Старший науковий співробітник ГП-505 

8 Бучавий Ю.В. Старший науковий співробітник ГП-505 

9 Фірсова В.Е. Молодший науковий співробітник ГП-505 

10 Черняєв О.В. Старший науковий співробітник ГП-505 

11 Воробйова О.М. Науковий співробітник ГП-506 


