
       
  

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О С В І Т И  І  Н А У К И  

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

                  Н А К А З  

 

від 17 жовтня 2022 року         Миколаїв № 355-к 

 
 

Про атестацію керівних кадрів закладів 

інтернатного типу, позашкільної  

освіти у 2022-2023 навчальному році 

 

Відповідно до підпункту 1 пункту 2.14 Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (із змінами, затвердженими 

наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135), 

підпункту 9 пункту 6 Положення про департамент освіти і науки 

Миколаївської облдержадміністрації від 21.06.2018 № 257-р (зі змінами) та 

на підставі рішення атестаційної комісії ІІІ рівня (протокол № 1 від                       

17 жовтня 2022 року) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести атестацію керівних кадрів закладів інтернатного типу, 

позашкільної освіти на відповідність займаній посаді (додаток 1). 

2. Затвердити графік роботи атестаційної комісії на 2022/2023 навчальний рік 

(додаток 2). 

3. Затвердити розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії щодо 

вивчення професійної діяльності керівних кадрів протягом атестаційного 

періоду (додаток 3). 

4. Заступнику голови атестаційної комісії Сокульській Н.В. забезпечити 

належний контроль за проведенням атестації з метою запобігання 

формалізму в оцінюванні діяльності керівних кадрів. 

5. Секретарю атестаційної комісії (Хрущ Н.П.) довести зміст наказу до членів 

атестаційної комісії та керівних кадрів закладів інтернатного типу, 

позашкільної освіти під підпис. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                          Алла ВЕЛІХОВСЬКА 

 

 

 



Додаток 1 

 

Список  

керівних кадрів закладів інтернатного типу, позашкільної освіти, які 

атестуються у 2022/2023 навчальному році 

 

1. Альбертович Світлана Миколаївна. заступник директора з навчально-

виховної роботи Очаківської загальноосвітньої санаторної школа-

інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради. 

 

2. Підопригора Світлана Володимирівна, заступник директора з виховної 

роботи Очаківської загальноосвітньої санаторної школа-інтернату І-ІІІ 

ступенів Миколаївської обласної ради 

 

3. Колобіхіна Лариса Федорівна, заступник директора з навчальної 

роботи Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату  

І-ІІІ ступенів  №7 Миколаївської обласної ради. 

 

4.  Штопенко Лариса Вікторівна, заступник директора з навчальної роботи 

Миколавської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату  І-ІІІ 

ступенів №4  Миколаївської обласної ради. 

 

5. Гінкул Віктор Сергійович, заступник директора з навчально-виховної 

роботи роботи Мішково-Погорілівської загальноосвітньої санаторної 

школа-інтернату І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради 

 

6. Танасійчук Олена Володимирівна, заступник директора з виховної 

роботи Комунального закладу «Березківський мистецький ліцей» 

Миколаївської обласної ради 

 

7. Троїцька Таїсія Броніславівна, директор обласного еколого-

натуралістичного Центру учнівської молоді Миколаївської обласної 

ради 

 

8. Корнієнко Валентина Федорівна, заступник директора обласного 

еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді Миколаївської 

обласної ради 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2                                                                                      

 

План роботи атестаційної комісії департаменту освіти і науки  облдержадміністрації на 

2022-2023 навчальний рік 

№ Дата Заходи Виконавець Документ 

1 До 20 вересня Створення атестаційної комісії ІІІ рівня.  

Складання плану роботи атестаційної 

комісії. 

Директор 

департаменту, 

Секретар АК 

Наказ 

2 До 10 жовтня Формування списку керівних кадрів заклідв 

інтернатного типу, позашкільної освітм, які 

атестуються у поточному навчальному році 

відповідно до перспективного плану 

атестації  

Директор 

департаменту 

Секретар АК  

Таблиця 

3 До 20 жовтня І засідання:  

1. Розгляд та затвердження списку 

керівних кадрів інтернатного типу, 

позашкільної освіти, які атестуватимуться у 

2022-2023 навчальному році  

2. Розподіл функціональних обов’язків 

між членами атестаційної комісії. 

3. Затвердження графіка проведення 

атестації на поточний навчальний рік. 

Голова АК 

Секретар АК 

 

  

Протокол 

4 До 20 жовтня Підготовка розпорядчих документів щодо 

рішення АК 

Голова АК 

Секретар АК 

Наказ  

5 25-31 жовтня Прийом та перевірка списків педагогічних 

працівників, які атестуються у 2022/2023 н.р.  

Підготовка узагальнюючих таблиць. 

Секретар АК Атестаційні 

матеріали, 

таблиці  

6 01 листопада –

    15 березня 

Вивчення професійної діяльності керівних 

кадрів та педагогічних працівників, які 

атестуються комісією ІІІ рівня.  

Вирішення поточних питань під час 

проведення атестації 

Голова АК 

Секретар АК 

Члени АК 

Інформаційні 

матеріали, 

відгуки тощо 

7 До 01 березня Підготовка характеристик професійної 

діяльності керівних кадрів закладів 

інтернатного типу, позашкільної освіти 

Голова АК 

Секретар АК 

Члени АК 

 Характеристики  

8 За 10 днів до 

засідання 

Ознайомлення керівних кадрів шкіл-

інтернатів та закладів позашкільної освіти з 

характеристиками під підпис 

Секретар АК  Характеристики 

  

9 До 25 квітня ІІ засідання:  

Атестація керівних кадрів на відповідність 

займаним посадам, педагогічних 

працівників, методистів та практичних 

психологяв на присвоєння вищої категорії та 

педагогічних звань. 

Голова АК 

Секретар АК 

Члени АК 

Протокол 

10 До 28 квітня Реалізація рішень атестаційної комісії.  

Оформлення атестаційних документів. 

Голова АК 

Секретар АК 

Наказ 

Атестаційні 

листи 

11 25 квітня –  

20 травня 

Аналіз атестаційного процесу 2022-2023 

навчального року, підсумків атестації, 

підготовка звітної та статистичної 

документації 

Секретар АК  Аналітичні 

матеріали 

 


	ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
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