ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
17 вересня

2010 р.

м. Одеса

№ 225-к

Про створення обласної
атестаційної комісії
Згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників України,
затвердженим наказом Міністерства освіти України від 20 серпня 1993 року №310 і
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 2 грудня 1993 р. За №176, зі
змінами і доповненнями , затвердженими Наказом Міністерства освіти України від 1
грудня 1998 р. №419 і зареєстрованими Міністерством юстиції України 15 грудня
1998 року за №792/3232
НАКАЗУЮ:
1. Створити обласну атестаційну комісію, яка уповноважена:
- розглядати клопотання атестаційних комісій
районних (міських)
органів державного управління освіти і науки, професійних навчальних
закладів, вищих навчальних закладів 1—11 рівнів акредитації, коледжів,
ліцеїв, приватних навчальних закладів, освітніх установ, підвищення
кваліфікації та перепідготовки кадрів і приймати рішення про
встановлення,
підтвердження (не підтвердження) педагогічним
працівникам кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" та
відповідних педагогічних звань;
-

приймати рішення і порушувати клопотання перед Міністерством освіти
і науки України про моральне заохочення педагогічних працівників за
результатами атестації;

-

розгляд скарг педагогічних працівників з питань атестації та прийняття
відповідних рішень;

Ткачук Андрій Леонідович

Голова комісії:
- начальник управління ;

Заступник голови комісії:
Лазарєва Тетяна Олександрівна
- перший заступник начальника
управління;
Гросс Альона Анатоліївна

Секретар комісії:
- головний спеціаліст відділу
організаційно - кадрової роботи,
ліцензування та атестації;

Члени комісії:

Білоконенко Сергій Павлович

Червоняк Ганна Іванівна
Тулба Тетяна Іванівна

Журавльова Юлія Олегівна
Шавга Світлана Вікторівна
Тищук Людмила Адамівна

Жуха Леонід Іванович
Коваленко Анатолій Володимирович

Кавалеров Володимир Анатолійович
Савельєва Наталя Володимирівна
Дубовик Ніна Олександрівна
Хібікова Зінаїда Петрівна
Корчевський Олександр Еммануїлович
Степурко Ганна Павлівна

Колебошин Сергій Валерійович

- заступник начальника відділу вищої
та професійної освіти, науки,
міжнародних відносин
та інтелектуальної власності;
- начальник відділу дошкільної загальної
середньої, позашкільної освіти та
соціального захисту дітей;
- заступник начальника відділу
дошкільної, загальної середньої,
позашкільної освіти та соціального
захисту дітей;
- начальник відділу вищої та професійної
освіти, науки, міжнародних відносин
та інтелектуальної власності;
- начальник відділу організаційнокадрової роботи, ліцензування та
атестації;
- завідуюча сектором кадрової роботи,
ліцензування та атестації;
- голова Ради директорів ПТУ, директор
Іллічівського вищого училища
морського транспорту;
- голова Ради директорів вищих
навчальних закладів 1-І І рівнів
акредитації. Директор коледжу
стандартизації, метрології і
сертифікації;
- директор Одеського обласного інституту
удосконалення вчителів;
- начальник управління освіти і науки
Одеської міської ради;
- голова обкому профспілки працівників
освіти і науки;
- директор Одеської приватної
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ліцей „Чорноморський"
- директор навчально-методичного центру
професійно-технічної освіти;
- заступник директора з навчально виробничої роботи Одеського вищого
професійного училища морського
туристичного сервісу;
- директор Овідіопольського НВК
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гімназія"

Скорич Сніжана Іллівна

- заступник директора з навчальновиховної роботи, вчитель історії та
правознавства Болградської гімназії
ім.Г.С.Раковського, переможець
Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року -2010»

