
 
 БЕРЕГІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

19.09.2016           №97      
 

 

 

 

 

Про атестацію педагогічних                                         

працівників м. Берегова у 2016/2017н.р 

 

 

 Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від    06 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції 14 грудня 2010 року  № 1255/18550, та Змін до Типового положення, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 20 грудня 2011 року  № 1473, зареєстрованого в Міністерстві юстиції  

України 10 січня 2012 року № 14/20327, наказу Міністерства освіти і науки 

України 08 серпня 2013 року № 1135 „Про затвердження Змін до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників”, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 року № 1417/23949 та наказу 

департаменту освіти, молоді та спорту облдержадміністрації від 14.09.2016р. 

№ 237-к 

 

Н А К А З У Ю: 

 

 1. Створити до 20 вересня 2016 року атестаційну комісію ІІ рівня та 

затвердити її склад (додаток 1). 

          2. Головам атестаційних комісій І рівня:         

           2.1. До 10 жовтня 2016 року подати атестаційній комісії ІІ рівня 

списки всіх педагогічних працівників, які атестуються (додаток 2). 

          2.2. До 1 березня 2017 року подати атестаційній комісії ІІ рівня    

характеристику діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний 

період. 

          2.3. До 1 квітня 2017 року подати секретарю атестаційній комісії ІІ 

рівня Калинич С.В. для попереднього вивчення атестаційні матеріали 

педагогічних працівників (два атестаційні листи, копію свідоцтва про 



проходження курсів підвищення кваліфікації, витяг з протоколу засідання 

атестаційної комісії І рівня). 

 3. Атестаційній комісії ІІ рівня: 

3.1 До 20 жовтня 2016року: 

3.1.1. Затвердити списки педагогічних працівників, які атестуються 

атестаційною комісією ІІ рівня;  

3.1.2. Затвердити  графік   засідань  атестаційної комісії ІІ рівня та 

довести його до навчальних та позашкільного закладів.  

3.2. До 15 березня 2017 року вивчити результативність роботи 

працівників, які атестуються.    

4. Голові атестаційної комісій ІІ рівня до 14 квітня 2017 року  для 

попереднього вивчення подати атестаційні матеріали Славик О.І., заступнику 

начальника відділу дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

управління.  

5. Головам атестаційних комісій забезпечити неухильне дотримання 

вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року    

№ 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року                   

№ 1255/18550, наказу Міністерства освіти і науки України 08 серпня 2013 

року № 1135 „Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

16 серпня 2013 року № 1417/23949. 

6.Довести цей наказ до відома навчальних та позашкільного закладів 

міста.  

 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на завідувача ММК 

управління освіти М.В. Пилипенко 

 

 

 

Начальник управління освіти                               Е. Бабяк   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 

                                                                                                                                         до наказу управління освіти 

від 19 вересня  № 97  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник управління освіти 

 ____________________Е.З. Бабяк 
 

 

 

СКЛАД  

атестаційної комісії ІІ рівня 
 

Голова  атестаційної  комісії 
Бабяк Е.З. – начальник  управління   

Заступник  голови  атестаційної  комісії 

Семйон С. Є. – заступник начальника  управління     

Секретар  атестаційної  комісії 

Калинич С. В. – методист  ММК управління   

Члени  атестаційної  комісії:   
Пилипенко М.В. – завідуючий ММК управління    

Чирибан С.А. - головний спеціаліст управління  

Іваньо В.С. -   головний спеціаліст управління 

Арефій Т. В. – методист ММК   управління    

Дзерин А.Г.. – методист  ММК  управління    

Бубняк М. А. – голова міськкому профспілки працівників освіти 

Кутепова Л.А. – завідуюча ММППК 

Бочков М.М. – голова ради директорів ЗНЗ 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   1 

        до наказу  департаменту   освіти і науки  

        облдержадміністрації  

                                                               14 вересня 2016 року   №  237-к                   

      

Склад 

  атестаційної  комісії ІІІ рівня 

 

Голова    атестаційної   комісії 

Сопкова Г.І. – – директор департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

 

Заступник голови атестаційної комісії 

Лукач А.Ю. – завідувач обласного методичного центру при 

департаменті освіти і науки облдержадміністрації 

   

    Секретар   атестаційної   комісії 

Славик О.І. – заступник начальника управління – начальник відділу 

організаційно-кадрової та правової роботи  

     

   Члени  обласної  атестаційної  комісії: 
Бабинець Ю.Ю. – головний спеціаліст відділу вищої, професійно-технічної 

освіти та науки 

Довганич О.С. –  заступник начальника управління – начальник відділу 

вищої, професійно-технічної освіти та науки 

Палько Т.В. – директор Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Петрів А.Б. – головний спеціаліст відділу дошкільної, загальної 

середньої, інклюзивної та позашкільної освіти 

Повханич Т.Ф. – голова обласної організації профспілки працівників 

освіти і науки України 

Слюсарєва О.В. –  директор навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Закарпатській області 

Чобаня Р.Р. – начальник відділу дошкільної, загальної середньої, 

інклюзивної та позашкільної освіти 

Шеверя М.М. – заступник директора департаменту – начальник 

управління освіти та науки 

 

 
 

 
 

 

 


