
 

 

 

 

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Н  А  К  А  З 

18.09.2017                                                 №  427   

Про склад атестаційної комісії  

ІІ рівня та проведення атестації 

педагогічних працівників 

навчальних та інших закладів  

у 2018 році 

 

На виконання Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 
жовтня 2010 року № 930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 
грудня 2010 року за № 1255/18550 (зі змінами), наказу департаменту освіти і 
науки Дніпропетровської облдержадміністрації від 21 серпня 2017 року             

№ 453-к/тр «Про склад атестаційної комісії, проведення атестації керівних 
кадрів та педагогічних працівників навчальних та інших закладів у 2018 році», 
з метою стимулювання підвищення рівня професійної компетентності 
педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й 
авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу та для 
організованої роботи атестаційних комісій I, II рівнів у 2017/2018 навчальному 
році 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести атестацію педагогічних працівників дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів незалежно від 
підпорядкування, типів і форм власності, методичного центру, інших закладів і 
установ, у штаті яких є педагогічні працівники (далі - навчальні та інші 
заклади). 

2. Для організації та проведення атестації створити у навчальних й інших 
закладах до 20 вересня 2017 року атестаційні комісії І рівня, призначивши 
головою атестаційної комісії керівника (заступника керівника) навчального 
закладу, та включивши до складу атестаційної комісії голову профспілкового 
органу. 

3. Затвердити склад атестаційної комісії II рівня департаменту 
гуманітарної політики, склад експертної групи для об'єктивного оцінювання 
професійної діяльності педагогічних працівників (додається). 



4. Визначити атестаційні комісії І рівня, які проведуть атестацію 
педагогічних працівників тих навчальних закладів, загальна кількість 
педагогічних працівників у яких менша як 15 осіб (додається). 

5. Атестацію педагогічних працівників методичного центру та інших 
закладів провести атестаційною комісією II рівня. 

6. При проведенні чергової атестації педагогічних працівників 
передбачити обов'язкове проходження ними підвищення кваліфікації до 
проведення підсумкового засідання атестаційної комісії. 

7. Керівникам навчальних та інших закладів, незалежно від типів і форм 

власності до 10 жовтня 2017 року забезпечити подання до відповідних 
атестаційних комісій списків педагогічних працівників, які підлягають черговій 
атестації, та тих, які надали заяви про позачергову атестацію, про перенесення 
строку атестації, а також, відповідні подання керівника або педагогічної ради 
закладу про присвоєння працівникові кваліфікаційної категорії, педагогічного 
звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. 

8. До 20 жовтня 2017 року атестаційним комісіям І та II рівнів 
розглянути та затвердити списки педагогічних працівників, які атестуються, та 
яким буде перенесено строк чергової атестації, відповідно до наданих заяв.  

9. Атестаційним комісіям всіх рівнів та експертним групам завершити 
вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються, 15 березня 2018 року, 
ознайомити педагогічних працівників з атестаційними характеристиками під 

підпис не пізніше як за 10 днів до проведення атестації. 
10. Затвердити строки проведення підсумкових засідань атестаційних 

комісій у 2018 році: 
26 - 30 березня 2018 року - засідання атестаційних комісій І рівня;  
06 квітня 2018 року - підсумкове засідання атестаційної комісії II рівня. 

11. За результатами атестації керівникам навчальних й інших закладів 
протягом 5 днів після підсумкового засідання атестаційної комісії видати 
відповідні накази. 

12. Атестаційним комісіям всіх рівнів, у разі надходжень звернень з 
питань атестації, забезпечити їх своєчасний розгляд. 

13. Надати до атестаційної комісії III рівня департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації до 15 квітня 2018 року атестаційні листи з атестаційними 

характеристиками, (у 2-х примірниках) та атестаційну характеристику осіб, 
стосовно яких буде прийматись рішення атестаційною комісією III рівня із 
супроводжуючим листом. 

14. Координацію роботи за виконанням наказу покласти на виконуючу 

обов’язки директора методичного центру Саєнко О. В., контроль покласти на 

начальника управління освіти Баляй С. Б. 

 
 
 
 
 

Директор  департаменту                                                                          К. А. Сушко



Проект наказу підготували: 

 

 

Начальник управління освіти 

департаменту гуманітарної 

політики Дніпровської міської ради 

  

 

С. Б. Баляй 

 

 

Заступник начальника управління 

освіти - начальник відділу 

кадрового та організаційно-

документального 

забезпечення управління освіти 

департаменту гуманітарної 

політики Дніпровської міської ради 

  

 

 

 

 

 

 

 

О. В. Салогуб 

 

 

 

В.о. директора методичного центру 

управління освіти департаменту 

гуманітарної політики 

Дніпровської міської ради 

  

 

 

 

 

 

О. В. Саєнко 

 

 

 

Проект наказу завізували: 

 

 

Начальник відділу  

організаційної та кадрової роботи 

департаменту гуманітарної 

політики Дніпровської міської ради 

  

 

 

О. М. Могильна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту 

гуманітарної політики  

Дніпровської міської ради 

від 18.09.2017   №  427  

 

Склад атестаційної комісії ІІ рівня 

Сушко 

Ксенія Анатоліївна 

Голова атестаційної комісії, директор департаменту 

гуманітарної політики Дніпровської міської ради 

Баляй  

Світлана Борисівна 

Заступник голови атестаційної комісії, начальник 

управління освіти департаменту гуманітарної політики  

Саєнко Олена 

Володимирівна 

Секретар комісії, в.о. директора методичного центру 

управління освіти департаменту гуманітарної політики 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: 

Біла  

Дар’я  Олегівна 

Заступник директора-начальник управління молоді, 

позашкільної освіти та національно-патріотичного 

виховання департаменту гуманітарної подітики 

Шовкова  

Олена Юріївна 

Головний спеціаліст відділу кадрового та організаційно-

документального забезпечення 

Паук 

Світлана Леонідівна 

Методист методичного цетру управління освіти 

департаменту гумнітарної політики 

Данілова  

Галина Миколаївна 

Методист методичного цетру управління освіти 

департаменту гумнітарної політики 

Кульбач 

Лариса Михайлівна 

Директор спеціалізованоїшколи № 134 гуманістичногго 

навчання та виховання 

Пономаренко  

Галина Іванівна 

Директор середньої загальноосвітньої школи № 29  

Моргуль  

Наталія Леонідівна 

Директор середньої загальноосітньої школи № 96 

Бакіна  

Олександра Віталіївна 

Директор середньої загальноосітньої школи № 98 

Кулик  

Наталія Григорівна 

Директор середньої загальноосітньої школи № 140 

Нізельник  

Наталія Петрівна 

Директор середньої загальноосітньої школи № 37 

Нецький 

Віктор Андрійович 

Директор середньої загальноосітньої школи № 31 

Яворенко 

Лідія Едуардівна 

Директор навчально-виховного комплексу № 33  

Гут  

Олена Анатоліївна 

Директор Центру позашкільної роботи та дитячої 

творчості «Альтаїр» 

Побережна 

Марія Олександрівна 

Голова ради голів профспілкових комітетів закладів 

освіти Індустріального району 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказу департаменту 

гуманітарної політики  

Дніпровської міської ради 

від 18.09.2017   №  427  

 

Заклади, загальна кількість 

педагогічних працввників яких 

становить менше як 15 осіб 

Заклади, атестаційні комісії І рівня яких 

проводять атестацію педагогічних 

праівників малокомплектних закладів 

МСВШ СШ  128 

ВСШ 4, ЦДП СШ 11 

ВСШ  8 СШ  62 

ВСШ  11 СШ 88 

ВСШ 31 СШ 48 

МНВК 1 МНВК 4 

Будинок учителя НВК 100 

«Бригантина» СШ 134 

СЮН  СШ 123 

СЮН 2 «Альтаїр» 

ДНЗ 17 ДНЗ 16 

ДНЗ 14 ДНЗ 355 

ДНЗ 207, 329, 112 ДНЗ 208 

ДНЗ 341 ДНЗ  368 

ДНЗ 107 ДНЗ 104 

ДНЗ  397 ДНЗ 203 

ДНЗ 60 ДНЗ 384 

ДНЗ 98 ДНЗ 169 

ДНЗ 3, 40, 162 ДНЗ  308 

ДНЗ 221 ДНЗ 163 

ДНЗ 231 ДНЗ 298 

ДНЗ 243, 391 ДНЗ 92 

ДНЗ 108 ДНЗ 309 

ДНЗ 220 ДНЗ 214 

ДНЗ 317 ДНЗ 278 

ДНЗ 112 ДНЗ 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказу департаменту 

гуманітарної політики  

Дніпровської міської ради 

від 18.09.2017   №  427  

 

Склад експертної групи атестаційної комісії ІІ рівня  

департаменту гуманітарної політики міської ради 

з предметів природничо-математичного та технологічного циклу 

Денисенкова Т.М. методист методичного центру 

Ложечка І.А. методист методичного центру 

Михайличенко Н.В. методист методичного центру 

Устінова Т.П. методист методичного центру 

  

з предметів суспільно-гуманітарного циклу 

Епік М.М. методист методичного центру 

Моства В.І. методист методичного центру 

Костенко О.В. методист методичного центру 

  

з предметів естетичного циклу 

Бойко І.М. методист методичного центру 

Скрипченко О.П. методист методичного центру 

  

з початкової та дошкільної освіти 

Шкута Г.Д. заступник директора СЩ 129 ФМП 

Хандиго О.В. заступник директора НВК 111 

Буряк О.А. вихователь ДНЗ 404 

Мироненко Н.І. вихователь ДНЗ 404 

  

з предмета «Захист Вітчизни» 

Гапонов Ю.І, методист методичного центру 

Кабанов М.О. учитель гімназії № 3 

  

з практичної психології та соціальної педагогіки 

Уславцев Г.В. практичний психолог  СШ 26 

Мусієнко І.А. практичний психолог  СШ 63 

Біла Л.Д. практичний психолог  НВК 99 

Межанська О.М. практичний психолог  СШ 22 

 


