ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
19 вересня 2017 року

Одеса

Про

комісії

утворення

атестаційної

310/ОД

ІІІ рівня при Департаменті освіти і науки
Одеської

обласної

державної

адміністрації та проведення атестації
керівників та педагогічних працівників
навчальних закладів Одеської області у
2017/2018 навчальному році
Відповідно до Закону України «Про освіту», Типового положення про
атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами), Положення про
психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 № 616, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції 23.07.2009 за № 687/16703, з метою активізації творчої
професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, якісної
роботи

педагогічних

працівників,

посилення

їх

відповідальності

за

результати навчання й виховання дітей та учнівської молоді, забезпечення
соціального захисту компетентної педагогічної праці, керуючись статтею 6
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
НАКАЗУЮ:
1.

Утворити атестаційну комісію ІІІ рівня при Департаменті освіти і

науки Одеської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) та
затвердити її персональний склад (додається).
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2.

Затвердити

склад профільних

експертних

груп

атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті (додається).
3.

Затвердити графік роботи атестаційної комісії ІІІ рівня при

Департаменті (додається).
4.

Начальнику відділу професійної освіти управління економічного

та ресурсного забезпечення Департаменту Абозіній Т.М. до 10 жовтня
2017 року подати списки керівних кадрів професійно-технічних та вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які атестуються у 2017-2018
навчальному році.
5.

Начальнику відділу загальної середньої та позашкільної освіти

управління нормативності та якості освіти Департаменту Коваль І.А.
до 10 жовтня 2017 року подати списки керівних кадрів позашкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності, які
атестуються у 2017-2018 навчальному році.
6.

Начальнику відділу дошкільної, корекційної освіти та соціальної

роботи управління нормативності та якості освіти Углік О.В. до 10 жовтня
2017 року подати списки керівних кадрів навчальних закладів обласного
підпорядкування, консультантів комунального закладу «Одеська обласна
психолого-медико-педагогічна консультація» та дошкільних навчальних
закладів

приватної

форми

власності,

які

атестуються

у

2017-2018

навчальному році.
7.

Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій,

міських рад, об’єднаних територіальних громад, директору Одеського
обласного інституту удосконалення вчителів, директорам вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів,
навчальних закладів обласного підпорядкування та приватної форми
власності подати до відповідних профільних експертних груп атестаційної
комісії ІІІ рівня:
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7.1 до 10 жовтня 2017 року списки педагогічних працівників (за формою,
що додається), які згідно з Типовим положенням про атестацію підлягають
атестації атестаційною комісією ІІІ рівня;
7.2 до 01 березня 2018 року документи для попереднього вивчення
професійної діяльності керівних та педагогічних працівників навчальних
закладів;
7.3 до 10 квітня 2018 року:
-

атестаційні

матеріали

на

керівників:

атестаційні

листи

(3 примірники), характеристика діяльності керівників навчальних закладів у
міжатестаційний період (відповідно до п.3. 4, 3.5 Типового положення про
атестацію) та завірені копії документів керівників навчальних закладів про
освіту та документів, що підтверджують підвищення кваліфікації;
- атестаційні матеріали на педагогічних працівників: клопотання
атестаційних комісій І та ІІ рівня акредитації;

атестаційні листи

(3 примірники); характеристика діяльності педагогічних працівників у
міжатестаційний період; завірені копії документів про освіту, документів
щодо підвищення кваліфікації, проходження попередньої атестації та стаж
роботи на педагогічних, науково-педагогічних та керівних посадах у сфері
освіти; документи щодо науково-методичної і науково-дослідної діяльності
педагогічних працівників, які претендують на присвоєння педагогічних
звань.
8. Головам профільних експертних груп атестаційної комісії ІІІ рівня
(Стельмах Н.О., Абозіна Т.М., Коваль І.А., Углік О.В., Витупоренко С.В.):
8.1. Забезпечити розгляд атестаційних матеріалів, вивчення професійної
діяльності керівних та педагогічних працівників навчальних закладів, які
підлягають атестації у 2017 - 2018 навчальному році.
8.2. Подати на розгляд атестаційної комісії ІІІ рівня, відповідно до
графіку, узагальнені матеріали щодо вивчення професійної діяльності
керівних та педагогічних працівників навчальних закладів, які атестуються у
2017-2018 навчальному році.
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9. Секретарю атестаційної комісії Департаменту (Лоза Г.О.):
9.1. Забезпечити організаційні заходи щодо підготовки та проведення
засідань атестаційної комісії Департаменту;
9.2. Підготувати до 20.10.2017 для розгляду на засіданні атестаційної
комісії Департаменту списки керівних та педагогічних працівників від
атестаційних комісій усіх рівнів, які підлягають атестації у 2017-2018
навчальному році.
9.3. Узагальнити відповідно до встановлених Типовим положенням про
атестацію педагогічних працівників термінів

матеріали за підсумками

атестації керівних та педагогічних працівників і подати на підпис голові
атестаційної комісії Департаменту.
9.4. Своєчасно підготувати проекти наказів про підтвердження,
присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів),
педагогічних звань відповідно до вимог Типового положення про атестацію
педагогічних працівників.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

О.А. Лончак
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і
науки Одеської обласної
державної адміністрації
від 19.09.2017 № 310/ОД
Склад атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті освіти і науки
Одеської обласної державної адміністрації на 2017/2018 навчальний рік
Голова комісії:
Лончак

директор Департаменту освіти і науки Одеської обласної

Олександр Анатолійович

державної адміністрації;
Заступник голови комісії:

Стельмах
Наталія Олександрівна

заступник

директора

-

начальник

управління

нормативності та якості освіти Департаменту освіти і
науки Одеської обласної державної адміністрації;
Секретар комісії:
головний спеціаліст відділу аналітичної діяльності,

Лоза Галина

звітності та фінансування управління економічного та

Олександрівна

ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки
Одеської обласної державної адміністрації;
Члени комісії:

Абозіна
Таїса Михайлівна
Витупоренко
Світлана Володимирівна

- начальник відділу професійної освіти управління
економічного та ресурсного забезпечення Департаменту
освіти і науки облдержадміністрації;
- завідуюча центром практичної психології та соціальної
роботи Одеського обласного інституту удосконалення
вчителів;

Дубовик

голова Обкому профспілки працівників освіти і науки (за

Ніна Олександрівна

згодою);
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Задорожна

- заступник директора Одеського обласного інституту

Любов Кирилівна

удосконалення вчителів;

Кашуба

- завідувач кабінету професійної підготовки Навчально-

Лариса Іванівна

методичного центру з професійно-технічної освіти в
Одеській області (за згодою);

Керізь

- методист ММК відділу освіти Чорноморської міської

Алла Владиславівна

ради, голова місцевого осередку Всеукраїнської асоціації
працівників дошкільної освіти Одеської області;

Коваленко

- голова Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ

Анатолій Володимирович рівнів акредитації, директор коледжу стандартизації,
метрології і сертифікації;
Коваль
Ірина Анатоліївна

- начальник відділу загальної середньої та позашкільної
освіти управління нормативності та якості освіти
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації;

Макосій

-

Дмитро Іванович

позашкільної освіти та виховання;

Углік
Оксана Валентинівна

директор

Обласного

гуманітарного

центру

- начальник відділу дошкільної корекційної освіти та
соціальної роботи управління нормативності та якості
освіти Департаменту освіти і науки облдержадміністрації;
- голова Ради директорів навчальних закладів обласного

Форнальчук

підпорядкування,

директор

комунального

закладу

Ольга Сергіївна

«Білгород-Дністровський дитячий будинок змішаного
типу для дітей дошкільного та шкільного віку»;

Фурсенко

- старший викладач кафедри управління розвитку освітніх

Леонід Іванович

систем Одеського обласного інституту удосконалення
вчителів;

Черненко

-директор Одеської приватної загальноосвітньої школи І-

Наталя Михайлівна

ІІІ ступенів «Крок» (за згодою);

Черненко

- голова Ради директорів ПТУ, директор ДНЗ «Одеський

Ігор Борисович

професійний ліцей будівництва та архітектури»;
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і
науки Одеської обласної
державної адміністрації
19.09.2017 № 310/ОД
Склад профільної експертної групи атестаційної комісії Департаменту освіти і
науки для оцінювання професійної діяльності керівників та педагогічних
працівників навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації на вищу категорію
Голова експертної групи:
Стельмах

-

заступник

директора

Департаменту-начальник

Наталія Олександрівна

управління нормативності та якості Департаменту;
Заступник голови експертної групи:

Коваленко

- голова Ради директорів вищих навчальних закладів І-

Анатолій Володимирович

ІІ рівнів акредитації, директор технічного коледжу
Одеської національної академії харчових технологій;
Члени експертної групи:

Бевз

- голова обласної методичної комісії викладачів

Галина Йосипівна

української мови та літератури вищих навчальних
закладів І-ІІ рівня акредитації, викладач Одеського
морехідного

училища

рибної

промисловості

ім.

О.Соляника;
Девятьярова

- голова обласної методичної комісії викладачів хімії

Любов Іванівна

вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації,
викладач Одеського технічного коледжу Одеської
національної академії харчових технологій;

Ігнатенков

- голова обласної методичної комісії заступників

Микола Володимирович

директорів з виробничого навчання вищих навчальних
закладів І-ІІ рівня акредитації, заступник директора
Одеського коледжу транспортних технологій;
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Колісніченко

- головний спеціаліст відділу дошкільної, корекційної

Ірина Володимирівна

освіти та соціальної роботи Департаменту;

Пугачова

- голова обласної методичної комісії викладачів історії

Надія Олександрівна

вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації,
викладач Одеського училища мистецтв і культури
імені К.Ф. Данькевича;

Сочинська

-

голова обласної методичної комісії методистів

Оксана Павлівна

вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації,
методист Морехідного училища імені О.І. Маринеска
НУ «Одеська морська академія»;

Станчева
Інна Анатоліївна

-

заступник

директора

з

виховної

роботи

Технікуму газової і нафтової промисловості Одеської
національної академії харчових технологій;

Суліма
Юліан Юрійович

-

завідуючий відділенням Одеського технічного

коледжу Одеської національної академії харчових
технологій;

Флешеровска

- голова обласної методичної комісії викладачів

Олена Володимирівна

математики вищих навчальних закладів І-ІІ рівня
акредитації

викладач

Технікуму

промислової

автоматики Одеської національної академії харчових
технологій;
Ходзинська

- голова обласної методичної комісії завідуючих

Олена Олександрівна

відділеннями вищих навчальних закладів І-ІІ рівня
акредитації,

завідуюча

автомобільно-дорожнього

відділенням

Одеського

коледжу

Одеського

національного політехнічного університету;
Чеботар

- секретар Ради директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Наталія Євгеніївна

Одеської області, методист Базового навчального
закладу - Одеського технічного коледжу Одеської
національної академії харчових технологій;
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Якубовська

- голова обласної методичної комісії викладачів

Ніна Леонідівна

інформатики вищих навчальних закладів І-ІІ рівня
акредитації.

Склад профільної експертної групи атестаційної комісії Департаменту
освіти і науки для оцінювання професійної діяльності керівників та
педагогічних працівників професійно – технічних навчальних закладів
на вищу категорію
Голова експертної групи:
Абозіна

-

начальник

Таїса Михайлівна

управління

відділу

професійної

економічного

та

освіти

ресурсного

забезпечення Департаменту ;
Члени експертної групи:
Брухно

- керівник навчального відділу ТОВ «Учбово-

Світлана Миколаївна

тренажерний

комплекс

«Адмірал»

(за

згодою);
Литвинюк

-

завідувач

кабінету

Ольга Михайлівна

методичної, кадрової та виховної роботи
Навчально-методичного
професійно-технічної

організаційноцентру

освіти

в

з

Одеській

області;
Лопакова

- заступник директора з навчальної роботи

Олена Миколаївна

ДНЗ «Одеський професійний ліцей сфери
послуг Південноукраїнського національного
педагогічного

університету

імені

К.

Д.

Ушинського»
Стоянова

- головний спеціаліст відділу професійної

Наталія Василівна

освіти Департаменту;
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Фурсенко

- старший викладач кафедри управління

Леонід Іванович

розвитку

освітніх

систем

Одеського

обласного інституту удосконалення вчителів;
Чепіс

-

завідувач

кабінету

Тетяна Павлівна

підготовки Навчально-методичного центру з
професійно-технічної

загальноосвітньої

освіти

в

Одеській

області;
Черненко

- голова Ради директорів ПТО Одеської

Ігор Борисович

області,

директор

професійний

ДНЗ

ліцей

«Одеський

будівництва

та

архітектури»;
Щербаков

- директор ДНЗ «Одеський професійний

Сергій Миколайович

ліцей

морського

асоціації

транспорту»,

педагогічних

голова

працівників

професійно-технічних навчальних закладів
Одеської області.

Склад профільної експертної групи атестаційної комісії Департаменту
освіти і науки для оцінювання професійної діяльності керівників,
педагогічних працівників навчальних закладів обласного
підпорядкування, дошкільних навчальних закладів приватної форми
власності на вищу категорію
Голова експертної групи:
Углік

- начальник відділу дошкільної, корекційної освіти та

Оксана Валентинівна

соціальної роботи Департаменту;
Члени експертної групи:

Витупоренко

-

завідуюча

центром

практичної

психології

та

Світлана Володимирівна соціальної роботи Одеського обласного інституту
удосконалення вчителів;
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Зайцева

- - директор комунального закладу «Одеська спеціальна

Зоя Василівна

загальноосвітня школа-інтернат №34 І-ІІ ступенів»;

Карс

- головний спеціаліст відділу дошкільної, корекційної

Олена Миколаївна

освіти та соціальної роботи Департаменту;

Керізь
Алла Владиславівна

- - методист ММК відділу освіти Чорноморської міської
ради, голова Всеукраїнської асоціації працівників
дошкільної освіти Одеської області;

Орленко

- консультант-практичний психолог КЗ «Одеська

Ірина Миколаївна

обласна психолого-медико-педагогічна консультація;

Луцько

- директор Одеського навчально-виховного комплексу

Юлія Іванівна

№310 «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
комбінованого типу-спеціальна загальноосвітня школа
І ступеню»;

Марутіна

- головний спеціаліст відділу дошкільної, корекційної

Лілія Іванівна

освіти та соціальної роботи Департаменту;

Романова
Жанна Іванівна

- - завідувач науково-методичної лабораторії проблем
освіти в інтернатних закладах Одеського обласного
інституту удосконалення вчителів;

Тулба
Тетяна Іванівна

- - старший викладач кафедри менеджменту і розвитку
освіти Одеського обласного інституту удосконалення
вчителів;

Форнальчук

-

директор

комунального

закладу

«Білгород-

Ольга Сергіївна

Дністровський дитячий будинок змішаного типу для
дітей дошкільного та шкільного віку»;

Хоменко

- методист лабораторії дошкільної освіти Одеського

Олена Анатоліївна

обласного інституту удосконалення вчителів.
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Склад профільної експертної групи атестаційної комісії Департаменту
освіти і науки для оцінювання професійної діяльності керівників та
педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів
приватної форми власності, завідуючих РМК, ММК, методистів
районних, (міських) методичних кабінетів та Одеського обласного
інституту удосконалення вчителів на вищу категорію
Голова експертної групи:
Коваль

-

начальник відділу загальної середньої та

Ірина Анатоліївна

позашкільної освіти управління нормативності та
якості освіти Департаменту;
Члени експертної групи:

Верещук

-

- головний спеціаліст відділу загальної

Ірина Миколаївна

середньої та позашкільної освіти Департаменту;

Витупоренко

- завідуюча центром практичної психології та

Світлана Володимирівна

соціальної роботи Одеського обласного інституту
удосконалення вчителів;

Задорожна

-

заступник директора Одеського обласного

Любов Кирилівна

інституту удосконалення вчителів;

Макосій

- директор Одеського обласного гуманітарного

Дмитро Іванович

центру позашкільної освіти та виховання;

Нікітенко

- завідувач науково-методичною лабораторією

Регіна Іванівна

творчого

розвитку

особистості

Одеського

обласного інституту удосконалення вчителів;
Проценко

-

Тетяна Вікторівна

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Гармонія»
з

директор
поглибленим

приватної
вивченням

спеціалізованої
економіки,
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інформаційних технологій та іноземної мови;
Фурсенко

- старший викладач кафедри управління розвитку

Леонід Іванович

освітніх систем Одеського обласного інституту
удосконалення вчителів;

Хібікова

- директор Одеського приватного навчально-

Зінаїда Петрівна

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів-ліцей «Просвіта».

Склад експертної групи з питань проведення атестації практичних
психологів, соціальних педагогів закладів освіти, дефектологів, методистів
з психологічної служби районних (міських) методичних кабінетів
Голова експертної групи
Витупоренко

- завідувач Центру практичної психології і соціальної

Світлана Володимирівна роботи Одеського обласного інституту удосконалення
вчителів
Члени експертної групи
Бєлоусова

-

Руслана Вікторівна

корекційної освіти;

Вершиніна
Олена Вікторівна

завідувач кафедри психолого-педагогічної та

- - заступник начальника інформаційно-методичного
центру з практичної психології та соціальної роботи
департаменту освіти та науки Одеської міської ради;

Головко

-

вчитель-логопед

вищої

категорії,

завідувач

Людмила Євгенівна

комунального закладу «Одеська обласна психологомедико-педагогічна консультація»;

Зайцева

-

вчитель-дефектолог

(олігофренопедагог),

Зоя Василівна

директор комунального закладу «Одеська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат №34

І-ІІ ступенів»;

Кобзарева

- методист з психологічної служби інформаційно-

Ольга Сергіївна

методичного центру департаменту освіти та науки
Одеської міської ради;
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Лисенко

- практичний психолог дошкільного навчального

Оксана Степанівна

закладу № 293 м. Одеси;

Міхова

- методист Центру практичної психології і соціальної

Альона Георгіївна

роботи Одеського обласного інституту удосконалення
вчителів;

Орленко

-консультант-практичний

психолог

комунального

Ірина Миколаївна

закладу «Одеська обласна психолого – медико педагогічна консультація»;

Парандюк

- методист Центру практичної психології і соціальної

Любов Михайлівна

роботи Одеського обласного інституту удосконалення
вчителів;

Углік

- начальник відділу дошкільної, корекційної освіти та

Оксана Валентинівна

соціальної роботи Департаменту.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і
науки Одеської обласної
державної адміністрації
від 19.09.2017 № 310/ОД
Графік
проведення засідань атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті
освіти і науки з атестації керівників та педагогічних працівників на
2017/2018 навчальний рік:
І засідання з організаційних питань – жовтень 2017 року;
ІІ засідання щодо роботи експертних груп – січень 2018 року;
ІІІ попереднє засідання з розгляду висновків експертних груп:
№ з/п

Назва установ, закладів

Дата

1

Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації

05.04.2018

3

Професійно - технічні навчальні заклади

11.04.2018

4

Навчальні заклади обласного підпорядкування,

13.04.2018

ООПМПК, дошкільні навчальні заклади приватної
форми власності, практичні психологи, соціальні
педагоги закладів освіти, дефектологи, методисти
психологічної

служби

районних

(міських)

методичних кабінетів

5

Загальноосвітні навчальні заклади приватної форми
власності, районні, міські відділи освіти, ООІУВ

17.04.2018

16

IV засідання щодо підтвердження та присвоєння

кваліфікаційних

категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань
№ з/п

Назва установ, закладів

Дата

1

Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації

13.04.2018

3

Професійно - технічні навчальні заклади

18.04.2018

4

Навчальні заклади обласного підпорядкування,

20.04.2018

ООПМПК, дошкільні навчальні заклади приватної
форми власності, практичні психологи, соціальні
педагоги закладів освіти, дефектологи, методисти
психологічної

служби

районних

(міських)

методичних кабінетів

5

Загальноосвітні навчальні заклади приватної форми
власності, районні, міські відділи освіти, ООІУВ

25.04.2018
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