
УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ  

НАКАЗ  

 

від  18  вересня  2017 року        № 737/0 

 
Про проведення атестації 
педагогічних працівників 
у 2017 - 2018 навчальному році 
 

 У відповідності до ст. 27 Закону України “Про загальну середню  
освіту”, на виконання вимог Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 06.10.2010 року № 930 (зі змінами) 
 
   НАКАЗУЮ: 
 

 1.1. Затвердити атестаційну комісію управління освіти на 2017-

2018 навчальний  рік у складі: 
Голова комісії – Костенко Л.Д., начальник управління освіти; 
Заступник голови -  Серопян Є.О., заступник начальника управління освіти; 
Секретар – Васильєва О.К.; начальник відділу юридичного та фінансового 

забезпечення; 
Члени комісії: 
Гавриш С.А., спеціаліст І категорії відділу інспектування навчальних 

закладів управління освіти; 
Дзюба О.В., голова Кіровоградського міського комітету профспілки 

працівників освіти і науки України; 
Катеринич Ю.А., завідувач спеціального дошкільного навчального закладу 

№29 «Червона шапочка»; 
Богданова І.Г., завідувач дошкільного навчального закладу № 14 «Калинка»; 
Дорошенко О.М., завідувач Кіровоградської ПМПК; 
Кумпан С.Г., начальник відділу інспектування навчальних закладів 

управління освіти; 
Лихацька В.М., методист відділу методичного забезпечення кадрової 

політики управління освіти; 
Пахолівецька М.В., директор ЦМСПС управління освіти Кіровоградської 

міської ради; 



Прудко Н.В., головний спеціаліст відділу юридичного та фінансового 
забезпечення управління освіти;  

Титаренко Л.С., директор ЗОШ І ступеня «Мрія» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області; 

Фундовний В.В., голова Профспілки працівників освіти і науки 
м. Кіровограда; 

Чередниченко Н.Ю., директор комунального закладу «Педагогічний ліцей».  
1.2. Для компетентного здійснення повноважень атестаційної комісії 
затвердити експертні групи (додаток 1). 
 

2. Керівникам закладів освіти: 
 

2.1. При проведенні атестації педагогічних працівників забезпечити 
виконання вимог Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 06.10.2010 року № 930 (зі змінами). 

2.2. До 10.10.2017 року надати до міської атестаційної комісії список 
педагогічних працівників які атестуються у 2017-2018 навчальному році, 
відокремивши педагогічних працівників, що атестуються атестаційною 
комісією навчального закладу. 

2.3. До 01.11.2017 року надати до ЦМСПС управління освіти Кіровоградської 
міської ради  методичні розробки, характеристики-подання, накази про 
апробацію досвіду на вчителів, які претендують на присвоєння 
педагогічного звання “вчитель-методист”. 

2.4. До 01.04.2018 року надати до атестаційної комісії управління освіти 
атестаційні листи на педагогічних працівників, які атестуються протягом 
2017-2018 навчального року. 

2.5.  До 06.05.2018 року надати секретарю атестаційної комісії аналітичний  
та цифровий звіти про атестацію педагогічних працівників у                    
2017-2018 навчальному році. 

2.6. Забезпечити явку членів експертних груп на їх засідання. 
 

3.  Директору ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради 

Пахолівецькій М.В.: 
 

3.1. Забезпечити роботу експертних груп протягом 2017-2018 навчального                                                        
року по вивченню професійної діяльності, фахової компетентності 
педагогічних працівників, що атестуються на присвоєння (відповідність 
раніше присвоєній) кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” 
та педагогічних звань, виконуючи вимоги Типового положення про 
атестацію педагогічних працівників України. 

3.2. До 1 квітня 2018 року надати секретарю атестаційної комісії управління 
освіти висновки експертних груп. 

 

4. Васильєвій О.К. – начальнику відділу юридичного та фінансового 

забезпечення управління освіти: 
 



4.1. Здійснити перевірку дотримання вимог Типового положення про 
атестацію педагогічних працівників в установах освіти під час 
проведення атестації закладів освіти та тематичних перевірок, узагальнені 
матеріали розглянути на колегії управління освіти в червні 2018 року. 

4.2. Своєчасно інформувати департамент освіти і науки Кіровоградської 
обласної державної адміністрації про хід та підсумки атестації 
педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному році. 

 

5. Засідання  атестаційної  комісії  управління освіти провести  до 10  квітня 
2018 року. 
 

6.  Контроль  за  виконанням наказу  залишаю за собою. 
 
 

 

Начальник управління освіти       Л.Костенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Васильєва  24-58-08         


