ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
“_19___”

вересня 2011 р.

м. Одеса

№ 190-к

Про створення обласної
атестаційної комісії
Відповідно до Типового положенням про атестацію педагогічних працівників,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2010
року №930 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за
№1255/18550.
НАКАЗУЮ:
1. Створити обласну атестаційну комісію, яка уповноважена:
- розглядати клопотання атестаційних комісій
районних (міських)
органів державного управління освіти і науки, державних навчальних
закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, коледжів,
ліцеїв, приватних навчальних закладів, освітніх установ, і приймати
рішення про присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої
категорії”
(атестувати
на
відповідність
раніше
присвоєній
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»), присвоювати
педагогічні звання;
- розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій І та ІІ рівнів.
Ткачук Андрій Леонідович
Лазарєва Тетяна
Олександрівна
Гресс Альона Анатоліївна

Голова комісії:
- начальник управління;
Заступник голови комісії:
- перший заступник начальника управління;
Секретар комісії:
- головний спеціаліст відділу організаційно кадрової роботи, ліцензування та атестації;
Члени комісії:

Білоконенко Сергій Павлович - завідувач сектору професійно-технічної
освіти;
Червоняк Ганна Іванівна
- начальник відділу дошкільної загальної
середньої,
позашкільної
освіти
та
соціального захисту дітей;
Кулик Оксана Валентинівна
головний
спеціаліст
відділу
дошкільної,
загальної
середньої,
позашкільної
освіти
та
соціального

Журавльова Юлія Олегівна
Шавга Світлана Вікторівна
Жуха Леонід Іванович
Коваленко Анатолій
Володимирович

Кавалеров Володимир
Анатолійович
Фурсенко Леонід Іванович
Дубовик Ніна Олександрівна
Русова Тетяна Максівна
Корчевський Олександр
Еммануїлович
Степурко Ганна Павлівна

Колебошин Сергій
Валерійович
Голдаєв Сергій Геннадійович

захисту дітей;
- завідувач сектору вищої освіти, науки ,
міжнародних відносин;
- начальник відділу організаційно - кадрової
роботи, ліцензування та атестації;
- голова Ради директорів ПТУ, ДНЗ
„Іллічівське
вище
професійне
училище
морського транспорту”;
голова
Ради
директорів
вищих
навчальних
закладів
І-ІІ
рівнів
акредитації,
директор
коледжу
стандартизації,
метрології
і
сертифікації;
- директор Одеського обласного інституту
удосконалення вчителів;
- старший викладач кафедри менеджменту і
розвитку освіти Одеського обласного інституту
удосконалення вчителів;
- голова обкому профспілки працівників освіти
і науки;
директор
Одеської
приватної
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Софії
Русової;
- директор навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти;
- заступник директора з навчально - виробничої
роботи ДНЗ «Одеське вище професійне
училища
морського
туристичного сервісу;
директор
Овідіопольського
НВК
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія”;
- вчитель історії загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів с.Яковлівка Роздільнянського району,
переможця конкурсу “Учитель року-2011”.

Засідання обласної атестаційної комісії проводити згідно з графіком (графік
додається).
Начальник управління

А.Л.Ткачук

ВІЗИ:
Перший заступник начальника управління

Т. О. Лазарєва

Начальник відділу організаційно кадрової роботи, ліцензування та атестації

С.В.Шавга

Графік
проведення засідань атестаційної комісії (квітень-2012 р.)
№
Назва установ, закладів
з\п
1
Професійно-технічні училища
2
Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів
акредитації
3
Районні, міські відділи освіти, ООІУВ
4
Приватні навчальні заклади
5
Обласні заклади освіти, школиінтернати

Перший заступник начальника управління

Попередня

Остаточна

10
11

18
19

12
13
17

20
23
24

Т.О.Лазарєва

