
       УКРАЇНА 
 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ 
СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  В  МІСТІ  КИЄВІ 

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 

                                     

                                                             

 

НАКАЗ 
 

__03.10.2016______                                                                           № _389_ 
 

 

Про створення  атестаційних комісій  

ІІ рівня, затвердження їх складу  

і проведення атестації керівних та 

педагогічних працівників закладів та установ 

освіти району в 2016-2017 навчальному році  

 

 Відповідно до Законів України «Про освіту» (п.4, ст.54), «Про дошкільну 

освіту» (ч.1,ст.32), «Про загальну середню освіту» (ч.1,ст.27), «Про позашкільну 

освіту» (ст.25), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України від 06.10.2010 

№930, зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.12.2010 за 

№1255/18550, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 20.12.2011 №1473, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 10.01.2012 за №14/20327, та змінами затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №1135, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за №1417/23949, та з метою підвищення 

ефективності управлінської діяльності керівників навчальних закладів,  рівня їх 

фахової майстерності, стимулювання цілеспрямованого безперервного 

підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, 

розвитку творчої ініціативи педагогів, підвищення престижу й авторитету 

педагогічної праці, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу та 

посилення відповідальності за результати навчання і виховання дітей та молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити  атестаційні комісії ІІ рівня управління освіти Солом’янської  

районної  в  місті  Києві державної  адміністрації  та затвердити  склад: 
 

1.1 атестаційної комісії №1 з атестації керівних кадрів загальноосвітніх 

та позашкільних навчальних закладів району, методистів науково-методичного 

центру управління освіти (додаток 1); 

1.2 атестаційної комісії №2 з атестації  педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів (додаток 2); 



1.3 атестаційної комісії №3 з атестації  вчителів початкових класів, 

вихователів груп подовженого дня, вихователів шкіл-інтернатів, учителів 

предметів гуманітарного циклу, педагогів-організаторів, психологів та 

соціальних педагогів,  керівників гуртків, бібліотекарів, логопедів, дефектологів 

загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 3); 

1.4 атестаційної комісії №4 з атестації  педагогічних працівників 

предметів природничо-математичного циклу, вчителів фізкультури, трудового 

навчання, предметів «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я» (додаток 4). 
 

2. Керівникам дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладів району: 

2.1. Забезпечити проведення атестації педагогічних кадрів у 2016-2017 

навчальному році відповідно до вимог Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників. 

2.2. До 25.10.2016 подати до атестаційної комісії ІІ рівня списки 

педагогічних працівників закладу, які атестуються у 2016-2017 навчальному році, 

та подання атестаційних комісій І рівня щодо позачергової атестації. 

2.3. До 09.12.2016 оформити та подати до науково-методичного центру 

управління освіти матеріали педагогічного досвіду працівників, які претендують на 

присвоєння педагогічних звань «Учитель-методист», «Вихователь-методист», 

«Педагог-організатор-методист», «Керівник гуртка-методист», «Практичний 

психолог-методист». 

2.4. До 01.03.2017 подати до атестаційної комісії ІІ рівня характеристики 

керівних кадрів та педагогічних працівників, які атестуються на відповідність 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», на 

відповідність раніше присвоєним педагогічним званням, на присвоєння  

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань. 

2.5. До 01.04.2017 подати атестаційні листи педагогічних працівників, які 

атестуються комісією ІІ рівня (3 примірники), копії документів про освіту або 

підвищення кваліфікації. 

 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора науково-

методичного центру управління освіти Судак Л.Р. 

 

 

 

 

В.о. начальника        Н.Кухарєва                                                                                 

          
             

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу управління освіти 

Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації   

від__03.10.2016___  № _389_ 

 

 

Атестаційна комісія ІІ рівня управління освіти  

Солом’янської районної  в місті Києві 

 державної адміністрації №1  

з атестації керівних кадрів загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів району, методистів науково-методичного центру управління освіти 

 

Заплотінська О.І.     -   голова атестаційної комісії, начальник управління освіти  

Солом’янської районної в місті Києві державної  

адміністрації; 

Кухарєва Н.І.          -    заступник голови атестаційної комісії, заступник 

начальника управління освіти; 

Судак Л.Р.               -    заступник голови атестаційної комісії, директор науково-

методичного центру; 

Силенко Л.В.          -    секретар атестаційної  комісії, методист  науково-

методичного центру; 

 

члени комісії: 

Ткаченко Т.П.         -    начальник відділу по роботі з персоналом   управління 

освіти; 

Марочко В.І.         -     голова Ради профспілок  установ освіти і науки, за  

                                       погодженням з Радою профспілки; 

Рогова   А.А.        -  начальник відділу загальної середньої освіти  

                                       управління освіти; 

Кучер Н.П.              -    начальник відділу позашкільної освіти та виховання  

                                    управління освіти; 

Бугера  Г.О.          -    головний  спеціаліст  відділу загальної середньої  

                                      освіти управління освіти; 

Бикова Р.П.             -  методист науково-методичного центру; 

 

Метенко Р.О.          -  методист науково-методичного центру; 

 

Маслова Л.М.         - методист  науково-методичного центру. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Додаток 2 

до наказу управління освіти 

Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації   

від__03.10.2016___  № _389_ 

 

Атестаційна комісія ІІ рівня управління освіти  

Солом’янської районної   в місті Києві державної адміністрації №2 

з атестації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів 

 

Заплотінська О.І.     -   голова атестаційної комісії, начальник управління освіти  

Солом’янської районної в місті Києві державної  

адміністрації; 

Сіренко   О.Л.          -    заступник голови атестаційної комісії, заступник 

начальника управління освіти; 

Судак Л.Р.                -   заступник голови атестаційної комісії, директор науково-

методичного центру; 

Силенко Л.В.           -   секретар атестаційної  комісії, методист  науково-

методичного центру; 

 

члени комісії: 

Ткаченко Т.П.         -    начальник відділу по роботі з персоналом   управління 

освіти; 

Марочко В.І.         -     голова Ради профспілок  установ освіти і науки, за  

                                       погодженням з Радою профспілки; 

Глушак  Т.П.  - головний спеціаліст відділу дошкільної освіти   

                                      управління освіти; 

Бугера  Г.О.          -    головний  спеціаліст  відділу загальної середньої  

                                      освіти управління освіти; 

Лисенко Г.М. -   методист  науково-методичного центру; 

 

Крачковська О.М.   -  методист  науково-методичного центру; 

 

Логвинюк Н.К.        - завідуюча районної психолого-медико-педагогічної комісії; 

 

Клименко Н.В.        -    директор дошкільного навчального закладу №197. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  3 

до наказу управління освіти 

Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації   

від__03.10.2016___  № _389_ 

 

Атестаційна комісія ІІ рівня управління освіти  

Солом’янської районної   в місті Києві державної адміністрації №3  

з атестації вчителів початкових класів, вихователів груп подовженого дня, 

вихователів шкіл-інтернатів, вчителів предметів гуманітарного циклу, педагогів-

організаторів, психологів та соціальних педагогів,  керівників гуртків, 

бібліотекарів, логопедів, дефектологів загальноосвітніх навчальних закладів 

 

Заплотінська О.І.     -   голова атестаційної комісії, начальник управління освіти  

Солом’янської районної в місті Києві державної  

адміністрації; 

Кухарєва Н.І.          -    заступник голови атестаційної комісії, заступник 

начальника управління освіти; 

Судак Л.Р.               -    заступник  голови атестаційної комісії, директор 

науково-методичного центру; 

Силенко Л.В.          -    секретар атестаційної  комісії, методист  науково-

методичного центру; 

 

члени комісії: 

Ткаченко Т.П.         -    начальник відділу по роботі з персоналом   управління 

освіти; 

Марочко В.І.         -     голова Ради профспілок  установ освіти і науки, за  

                                       погодженням з Радою профспілки; 

Рогова   А. А.       -  начальник відділу загальної середньої освіти  

                                       управління освіти; 

Кучер Н.П.             -    начальник відділу позашкільної освіти та виховання  

                                    управління освіти; 

Хмельницька О.В.  -   головний  спеціаліст  відділу загальної середньої освіти ; 

Бугера  Г.О.          -    головний  спеціаліст  відділу загальної середньої  освіти; 

Мотуз В.П.             -    методист  науково-методичного центру; 

Маслова Л.М.         - методист  науково-методичного центру; 

Коваленко О.В.      -    методист  науково-методичного центру; 

Кочубинська С.В.  -    методист  науково-методичного центру; 

Підгорна О.О.        -    методист  науково-методичного центру; 

Гаврилюк Л.Д.    – заступник голови районного методичного об’єднання 

вчителів початкових класів, учитель спеціалізованої 

школи № 7 

Труцуненко Н.М.    -     голова районного методичного об’єднання вчителів 

української мови та літератури, учитель гімназії-

інтернату №13; 



Бодрик Г.І.              -  голова районного методичного об’єднання вчителів  

іноземної мови, заступник директора з навчально-виховної 

роботи спеціалізованої школи №115 імені  Івана Огієнка; 

Візер Т.О.         - голова районного методичного об’єднання вчителів світової 

літератури, учитель  спеціалізованої  школи №159. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до наказу управління освіти 

Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації   

від__03.10.2016___  № _389_ 

 

Атестаційна комісія ІІ рівня управління освіти  

Солом’янської районної   в місті Києві державної адміністрації №4 

з атестації педагогічних працівників предметів природничо-математичного 

циклу, вчителів фізкультури, трудового навчання,  

предметів «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я» 

 

Заплотінська О.І.     -   голова атестаційної комісії, начальник управління освіти  

Солом’янської районної в місті Києві державної  

адміністрації; 

Кухарєва Н.І.          -    заступник голови атестаційної комісії, заступник 

начальника управління освіти; 

Судак Л.Р.          -    заступник голови атестаційної комісії, директор науково-

методичного центру; 

Силенко Л.В.          -    секретар атестаційної  комісії, методист  науково-

методичного центру; 

 

члени комісії: 

Ткаченко Т.П.         -    начальник відділу по роботі з персоналом   управління 

освіти; 

Марочко В.І.         -     голова Ради профспілок  установ освіти і науки, за  

                                       погодженням з Радою профспілки; 

Рогова   А. А.        -  начальник відділу загальної середньої освіти  

                                       управління освіти; 

Бугера  Г.О.          -    головний  спеціаліст  відділу загальної середньої  

                                      освіти управління освіти; 

Бикова Р.П.             -  методист науково-методичного центру; 

Метенко Р.О.          -  методист науково-методичного центру; 

Коваленко О.В.      -    методист  науково-методичного центру; 

Ігнатенко Л.Є.        -  методист науково-методичного центру; 

Ткаченко Г.Г.        -  методист науково-методичного центру; 

Васильєва Н.Г.       -  методист науково-методичного центру; 

Яковлева Т.М.        -   голова районного методичного об’єднання вчителів  

                                      географії та економіки, учитель гімназії №178; 

Рабінович Ю.М.     -  голова районного методичного об’єднання вчителів  

                                      математики, учитель гімназії №178.                                     

 

 

 


