
 
 

УКРАЇНА 

Васильківська районна державна адміністрація 

Київської області 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
08600 м.Васильків, вул. Грушевського,2, тел.(факс)2-21-97, 2-45-48, 2-44-36  

E-mail: vas-rajono@ukr.net 

 

від 4 вересня 2019 року                             № 213 
м.Васильків  

 
                                                                                                                                      

Про створення районної атестаційної комісії 

та проведення атестації педпрацівників 

 у 2019/2020  навчальному році 

 

          Відповідно  статті 50 Закону України «Про освіту», частини першої статті 

32 Закону України «Про дошкільну освіту»,  частини першої статті 27 Закону 

України “Про загальну середню освіту”, статті 25 Закону України «Про 

позашкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 року 

№ 930 (з послідуючими змінами), з метою цілеспрямованого безперервного 

підвищення рівня професійної компетентності освітян та комплексного 

оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників, 

 

Н А К А З У Ю :  

 

1. За погодженням з районною радою профспілки працівників освіти 

затвердити склад районної атестаційної комісії згідно додатку  1.  

2. Визначити форму списків згідно додатку 2. 

3. Керівникам закладів освіти: 

3.1. Згідно п. 2.1 діючого Положення створити в закладах освіти  

атестаційні комісії для проведення атестації педпрацівників у 2019/2019 

навчальному році, погодивши їх кількісний та якісний склад з профспілковими 

комітетами.                                                                  до 20.09.2019 

3.2. Проаналізувати наслідки атестації попереднього року та 

забезпечити проведення нинішньої атестації у суворій відповідності до 

Типового положення про атестацію, враховуючи комплексну оцінку рівня 

кваліфікації, професійної діяльності і загальної культури педагогічних 

працівників.                                        Протягом атестаційного періоду 

3.3. Станом на 10 жовтня 2019 року  сформувати списки 

педпрацівників щодо проходження чергової атестації та  (в разі необхідності) 

взяти заяви від педпрацівників про перенесення строку атестації, про 

позачергову атестацію. 

             Станом на 20 жовтня 2019 року затвердити списки педпрацівників,    

що підлягають атестації, подавши списки до відділу освіти. 

                                                                                                              до 25.10.2019 



 

  

3.4. Попередити до 20.10.2019 усіх педагогічних працівників про те, 

що не розглянуті протягом 5-ти років з дня встановлення /присвоєння/ 

кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, тарифікаційні розряди втрачають 

чинність. 

3.5. Забезпечити виконання п.1.7 Типового Положення про атестацію 

педагогічних працівників України щодо проходження курсової перепідготовки. 

Вжити заходів щодо проходження курсової перепідготовки з усіх предметів, які 

викладає педпрацівник.  

                                                                                                              до 01.06.2020 

3.6. При підведенні підсумків атестації подати у відділ освіти  

згідно графіка слідуючі документи :  

- атестаційні листи (2 екземпляри); 

- книги наказів; 

- книги педрад (Про вивчення системи роботи, або стан викладання 

предметів);  

- протоколи атестаційних комісій. 

 

4. Атестаційним комісіям І рівня Гребінківського НВК,  Калинівського НВК 

№1, Кодаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Митницькому НВК, ДНЗ (ясла-садок) 

«Золоті зернята» Глевахівської селищної ради провести атестацію 

педагогічних працівників у такому порядку: 

 при опорному закладі – Гребінківському НВК – педагогів МНВК 

«Гребінківський»,  

 при Калинівському НВК  №1 – педагогів Дзвінківського НВК 

 при Митницькому НВК –  педагогів Порадівського НВК 

 при Кодаківській ЗОШ – педагогів Кодаківського МНВК 

 при ДНЗ (ясла-садок) «Золоті зернята» Глевахівської селищної 

ради – педагогів ДНЗ району із загальною чисельністю працюючих 

педагогів до 15 чол. 

                                                                                              до 01.04.2020 

  
5. Керівникам закладів  Дзвінківського НВК - Шиденко І.М., Порадівського 

НВК – Жеребко В.Ф., МНВК «Гребінківський» - Шевченку В.В., 

Кодаківського МНВК - Фесуну С.Ю.: відповідно до п.3.3. діючого 

Положення вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються та 

представити атестаційні матеріали комісії.                                                                                           

                                                                                                   до 13.03.2020 

5.1 Підготувати характеристику діяльності кожного педагогічного 

працівника у міжатестаційний період та подати комісії.                           

                                                                                                        до 01.03.2020  

5.2 Забезпечити явку педагогічних працівників для проведення 

атестації у встановлений термін. 

                                                                                                        до 01.03.2020  

5.3 Подати атестаційній комісії необхідні матеріали на 

педпрацівників, що атестуються згідно п.3.3, 3.4 діючого 

Положення.   

      до 01.03.2020 



6. Керівникам ДНЗ:  

6.1 Завідуючим ДНЗ із загальною чисельністю працюючих 

педагогів до 15 чол., провести атестацію педагогічних працівників 

комісією І рівня на базі ДНЗ (ясла-садок) «Золоті зернята» 

Глевахівської селищної ради.  

                                                                                                     до 01.04.2020 

6.2 Відповідно до п.3.3. діючого Положення вивчити педагогічну 

діяльність осіб, які атестуються та представити атестаційні 

матеріали комісії.                                                                                           

                                                                                                          до 13.03.2020 

6.2 Підготувати характеристику діяльності кожного педагогічного 

працівника у міжатестаційний період та подати комісії. 

до 01.03.2020 

 6.3 Забезпечити явку педагогічних працівників для проведення 

атестації у встановлений термін. 

 

 6.4 Подати атестаційній комісії необхідні матеріали на 

педпрацівників, що атестуються згідно п.3.3, 3.4 діючого 

Положення.   

                до 01.03.2020  

                                                                                                
  7. Головним спеціалістам відділу освіти  Варзі Б.І., Чалому М.М.  

підготувати  характеристики,   атестаційні листи та матеріали на керівників, 

які атестуються. 

                                                 до 11.03.2020 

 

 8. Доручити районній атестаційній комісії (ІІ рівня) до 10 квітня 2020 року 

розглянути атестаційні матеріали, заслухати  педпрацівників, які 

атестуються та винести заключне рішення про атестацію педпрацівників. 

 

  9. Завідуючій районним методичним кабінетом Андрикевич І.В.: 

  9.1 Підвести підсумки атестації педпрацівників та видати наказ, 

обговоривши його на нараді керівників закладів освіти, дошкільних та 

позашкільних установ у травні 2020 року. 

 

   10. Контроль за дотриманням Типового положення про атестацію 

покласти на керівників закладів освіти та завідуючих ЗДО. 

                                                                                                 2019/2020 н.р. 

 

         11. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача       

         районним методичним кабінетом Андрикевич І.В.. 

 

            

Начальник  відділу освіти                                      О.СУКЕННІКОВ 

 

Ознайомлені: 

Андрикевич І.В. – 

 

Керівники закладів освіти  ознайомлені на нараді керівників 11.09.2019 



 

Додаток 1 

до наказу №_____ від ___.09.2019 

  

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник  відділу освіти Васильківської  

районної  

державної адміністрації  

__________О.СУКЕННІКОВ 

____  вересня 2019 року 

ПОГОДЖЕНО 

Голова Васильківської  районної 

організації Профспілки працівників 

освіти і науки України 

__________В.І.Алексєєнко 

____ вересня 2019 року 

 

С К Л А Д  
районної атестаційної комісії відділу освіти Васильківської  районної 

державної адміністрації 

 

Сукенніков Олексій Вячеславович 

 

– начальник  відділу освіти 

Васильківської районної державної 

адміністрації, голова комісії 

 

Андрикевич Ірина Валеріївна  – завідуюча районним методичним 

кабінетом відділу освіти 

Васильківської районної державної 

адміністрації, секретар 

 

                 ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: 

  

Алексеєнко Віра Іванівна - Голова Васильківської  районної 

організації Профспілки працівників 

освіти і науки України (за згодою) 

Варга Борис Іванович – головний спеціаліст відділу освіти 

Васильківської районної державної 

адміністрації 

Іліч Оксана Геннадіївна - методист райметодкабінету відділу 

освіти Васильківської районної 

державної адміністрації 

Савченко Людмила Миколаївна – директор Плесецької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Чалий Микола Миколайович – головний спеціаліст відділу освіти 

Васильківської районної державної 

адміністрації 

Краснікова Валентина Віталіївна 

 

 

Троцюк Людмила Петрівна 

 

– методист райметодкабінету відділу 

освіти Васильківської районної 

державної адміністрації  

– директор Кожухівської ЗОШ І-ІІ 

ступенів 



                                                                                             Додаток 2 до наказу № _____ від ____.09.2019  

 

Список 
педагогічних працівників ___________________________, які підлягають атестації 

у 2019/2020  навчальному році 

 

№  

п/п 

Прізвище, 

ім.’я, 

по батькові 

Назва 

закладу 

Фах за 

дипломом 

Предмети,  

що 

викладає 

Скіль

ки 

років 

викла

дає 

дані 

предм

ети  

 

Дата  

проходже

ння 

курсів 

перепідго

товки 

Дані про 

попередню  

атестацію 

Категорія, звання 

Претендує на 

чергову 

(позачергову) 

атестацію 

на даний 

час  

 претен 

 дує 

1 Степаненко  

Людмила 

Едуардівна 

Гребінківсь

кий НВК 

Вчитель 

російської 

мови та 

світової літ-

ри 

Рос. мову, 

зарубіжну 

літ-ру, 

 

 

18 

 

Вересень, 

2019  

Квітень, 

2014  

 

Чергова 

Вища, 

Старший 

учитель 

Вищу, 

Учитель-

методист 

художню 

культуру 

 

 

3 

 

Жовтень, 

2018  

асистент  

вчителя 

інклюзивно

го навчання 

 

3 

 

Січень, 

2019 

 

 

                             Директор НВК                        ___________                     ______________________________________ 

                                                                                                     (П.І.Б.) 

 



 

 
                                                                                                                      Додаток 2 до наказу №      від ____.09.2019  

   

Список 
педагогічних працівників ЗДО  «_____________________»       села  _________________, які підлягають атестації 

у 2019/2020 навчальному році 

 

№  

п/п 

Прізвище, 

ім.’я, 

по батькові 

Назва 

закладу 

Фах за 

дипломом 

Посада,  

яку 

займає 

Скільки 

років 

працює на 

даній 

посаді 

Дата  

проходжен

ня 

курсів 

перепідгот

овки 

Дані про 

попередню  

атестацію 

Категорія, звання 

Претендує на 

чергову 

(позачергову) 

атестацію 

на даний 

час  

 претендує 

1 Степаненко  

Людмила 

Едуардівна 

ЗДО 

«Казочка» 

смт 

Гребінки  

 

Вчитель 

російської 

мови та 

світової 

літ-ри 

вихователь, 

(ставка) 

 

 

18 

 

Вересень, 

2016  

 

 

Квітень, 

2014 

 

Чергова 

Вища, 
Старший 

вихователь 

Вищу, 

Вихователь-

методист 

 

муз керівник 

(0,25 ст.) 

 

 

3 

 

Березень, 

2017  

 

 

 

 

                           Завідуюча ЗДО                       ___________                     ______________________________________ 

                                                                                                         (П.І.Б.) 
 

 


