
 

 

              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____________2022 р.         Миколаїв №________ 

 

 Про створення атестаційних 

 комісій III  рівня 

 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 

06.10.2010  №  930 ( із змінами ) 

 

      НАКАЗУЮ: 
 

І. Затвердити атестаційну комісію III  рівня з атестації педагогічних 

працівників закладів освіти у 2022-2023 навчальному році, що підпорядковані 

департаменту  освіти і науки облдержадміністрації, МОІППО, закладів 

охорони здоров’я у такому складі:                                                                                                                          

 

 1. Веліховська Алла Борисівна  – голова атестаційної комісії, директор 

департаменту  освіти і науки облдержадміністрації. 

2.  Сокульська Наталія Вікторівна  –  заступник голови атестаційної 

комісії, заступник директора департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації – начальник управління дошкільної, загальної 

середньої, корекційної та позашкільної освіти. 

3.  Хрущ  Наталя Петрівна - секретар атестаційної комісії, начальник 

відділу управління персоналом управління професійної (професійно-

технічної), вищої освіти, науки та кадрового забезпечення департаменту  

освіти і науки облдержадміністрації. 

 

Члени комісії: 

         1. Руденко  Надія Володимирівна – начальник відділу інклюзивної 

освіти та роботи з інтернатними закладами управління дошкільної, загальної 

середньої, корекційної та позашкільної освіти департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації. 

2. Кірєєва Олена Вікторівна – начальник відділу дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти управління дошкільної, загальної середньої, 



корекційної та позашкільної освіти департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації. 

         3. Зайченко Олена Миколаївна - головний спеціаліст-юрисконсульт 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

         4. Оборонько Віра Михайлівна – голова обкому профспілки працівників 

освіти і науки ( за узгодженням). 

         5.  Щукіна Лариса Вікторівна - директор обласного Будинку художньої 

творчості Миколаївської обласної ради. 

         6. Шуляр Василь Іванович – директор Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

        7. Захар Ольга Германівна – заступник директора з науково-педагогічної 

роботи МОІППО. 

          8. Стойкова Вікторія Володимирівна – заступник директора з науково-

педагогічної роботи МОІППО. 

          9. Завгородня Олена Андріївна – завідувач навчально-методичної 

лабораторії управління розвитком регіональної освіти МОІППО. 

 10. Мілєйко Ольга Олексіївна – завідувач центру видавничої діяльності 

МОІППО; 

         11.  Сокуренко Олена Олексіївна – завідувач кафедри теорії й методики 

дошкільної та початкової освіти МОІППО. 

         12. Вітковська Олена Данилівна – завідувач навчально-методичної 

лабораторії акмеології МОІППО. 

        13. Пінюгіна Катерина Олександрівна – завідувач обласного ресурсного 

центру з підтримки інклюзивної освіти МОІППО. 

        14. Сливінська Тетяна Олександрівна –  завідувач навчально-методичної 

лабораторії практичної психології та соціальної роботи МОІППО. 

 

ІІ. Затвердити атестаційну комісію III  рівня з атестації педагогічних 

працівників  закладів  професійної (професійно-технічної) освіти у              

2022-2023 навчальному році у такому складі: 

1. Веліховська Алла Борисівна - голова атестаційної комісії, директор 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

2. Комісарова Людмила Олексіївна - заступник голови атестаційної 

комісії, заступник директора департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації - начальник управління професійної (професійно-

технічної), вищої освіти, науки та кадрового забезпечення. 

3. Матвійчук Катерина Олександрівна - секретар атестаційної комісії, 

методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Миколаївській області.  

 

Члени комісії: 

 

1. Віннік Юлія Олегівна - начальник відділу професійної (професійно-

технічної) освіти, координації діяльності вищої освіти, науки управління 



професійної (професійно-технічної), вищої освіти, науки та кадрового 

забезпечення департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

2. Гуревич Галина Петрівна – в.о. директора Миколаївського 

професійного промислового ліцею. 

3. Дячковська Людмила Кирилівна – методист Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти  у Миколаївській області 

4. Зайченко Олена Миколаївна - головний спеціаліст-юрисконсульт 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

5. Захарова Тетяна Миколаївна – заступник директора з навчально-

виробничої роботи Миколаївського професійного машинобудівного ліцею. 

6. Коваль Наталя В’ячеславівна -  заступник директора з навчально-

методичної роботи Вищого професійного училища № 21 м. Миколаєва. 

7. Куликова Тетяна Олександрівна - методист Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області. 

8. Лагутіна Валентина Володимирівна - методист Навчально-

методичного центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області. 

9. Лемещенко Тетяна Валеріївна – заступник директора з 

навчально0виховної роботи Вищого професійного училища суднобудування 

м. Миколаєва. 

10. Панченя Наталя Юріївна - методист Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Миколаївській області. 

11. Путієнко Сергій Павлович – директор Вознесенського 

професійного ліцею. 

12. Савчук Ірина Вікторівна - методист Навчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти у Миколаївській області. 

13. Шаповалова Наталія Віталіївна - директор Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти у Миколаївській області. 

 

ІII. Затвердити атестаційну комісію з атестації педпрацівників закладів 

фахової передвищої освіти у 2022-2023 навчальному році у такому складі: 

           1. Веліховська Алла Борисівна – голова атестаційної комісії, директор 

департаменту  освіти і науки облдержадміністрації; 

 2.  Комісарова Людмила Олексіївна - заступник голови атестаційної 

комісії, заступник директора департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації - начальник управління професійної (професійно-

технічної), вищої освіти, науки та кадрового забезпечення. 

3.  Хрущ  Наталя Петрівна - секретар атестаційної комісії, начальник 

відділу управління персоналом управління професійної (професійно-

технічної), вищої освіти, науки та кадрового забезпечення департаменту  

освіти і науки облдержадміністрації. 

 

Члени комісії: 

 

1. Віннік Юлія Олегівна - начальник відділу професійної (професійно-

технічної) освіти, координації діяльності вищої освіти, науки управління 



професійної (професійно-технічної), вищої освіти, науки та кадрового 

забезпечення департаменту освіти і науки облдержадміністрації; 

2. Олійник Анатолій Іванович – директор Миколаївського державного 

коледжу економіки та харчових технологій; 

3. Щербина Олексій Вікторович – заступник директора з навчальної 

роботи відокремленого структурного підрозділу «Миколаївський 

будівельний фаховий коледж Київського національного університету 

будівництва і архітектури». 

4. Мандрик Ліна Петрівна – заступник директора з навчальної роботи 

Технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного 

університету. 

5. Кварцяна Олена Петрівна - методист Миколаївського базового 

медичного коледжу. 

6. Зайченко Олена Миколаївна - головний спеціаліст-юрисконсульт 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 

     ІV. Засідання атестаційних комісій провести у квітні 2023 року. 

        V.  Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                         Алла ВЕЛІХОВСЬКА 

 

 

 

 

 


	ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

