
Чернівецька обласна державна адміністрація
ГОЛОВНЕ  УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ  І  НАУКИ

НАКАЗ

_____10.09.2010_____ м. Чернівці № __418_

Про проведення атестації
педагогічних працівників
у 2010/2011 навчальному році

Відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», згідно з вимогами
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України зі змінами
і доповненнями, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
1.12.1998 №419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 15.12.1998 за №792/3232,
положення про психологічну службу системи України (наказ МОНУ від
03.05.1999, листа МОНУ №1/9-439 від 13.12.2001 «Про атестацію практичних
психологів ЗНЗ та центрів практичної психології і соціальної роботи»

НАКАЗУЮ:

1. Начальникам управлінь освіти Чернівецької міської ради, Кельменецької
райдержадміністрації, відділів освіти Новодністровської міської ради,
райдержадміністрацій, керівникам вищих І-ІІ рівнів акредитації, професійно-
технічних, позашкільних навчальних закладів, шкіл-інтернатів та
спеціалізованих шкіл у 2010/2011 навчальному році:
Проаналізувати хід проведення атестації педагогічних працівників за

2009/2010 навчальний рік.
Скорегувати план атестації педагогічних працівників на 2010/2011 навчальний

рік, враховуючи останній рік п’ятирічного циклу.
Провести роботу щодо належного вивчення нормативних документів з питань

атестації головами атестаційних комісій всіх рівнів та забезпечити їх
виконання.

Розробити заходи щодо підготовки та проведення атестації педагогічних
працівників закладів освіти на 2010/2011 навчальний рік.

До 20.09.2010 видати наказ «Про створення атестаційної комісії».



До 20.10.2010 видати наказ «Про атестацію педагогічних працівників»,
ознайомити з ним всіх педагогів, що підлягають атестації у поточному році.

Завершити роботу атестаційних комісій закладів освіти до 25 березня,
районних – до 08 квітня, обласної – до 28 квітня 2011 року.

Забезпечити якісну підготовку ділових, особливо звітних документів щодо
проведення атестації.

Надіслати в обласний інститут післядипломної педагогічної освіти до:
- 26.11.2010 – графіки засідань атестаційних комісій, списки претендентів

на присвоєння, підтвердження педагогічного звання «вчитель-методист»,
«викладач-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-
методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-
методист»;

- 02.02.2011 – напрацювання педагогів, що атестуватимуться на
присвоєння, підтвердження педагогічного звання «вчитель-методист»,
«викладач-методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-
методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-
методист» для схвалення;

- 15.04.2011 – атестаційні матеріали на педагогів, які атестуватимуться
обласною атестаційною комісією, пропонуються до нагородження,
отримали рекомендації у 2009/2010 навчальному році, накази про
виконання рекомендацій, одержаних під час попередньої атестації;

- 10.05.2011 – звіти про хід проведення атестації у 2010/2011 навчальному
році.

2. Директору ОІППО, директору навчально-методичного центру профтехосвіти,
керівникам навчальних, позашкільних, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня
акредитації, завідувачу науково-методичним центром практичної психології і
соціальної роботи:
Охопити різними формами навчання педагогічних працівників, які отримали

рекомендації під час атестації у 2009/2010 навчальному році.
Забезпечити підвищення кваліфікації всіх педагогічних працівників, які

підлягають атестації у 2010/2011 навчальному році, відповідно до вимог
Типового положення (п.3.4.).

Вивчити систему та досвід роботи методистів, педагогів закладів освіти, які
претендують на вищу категорію, педагогічні звання, та довести наслідки цієї
роботи до атестаційної комісії.

Скласти графік виїздів працівників управління освіти і науки
облдержадміністрації, ОІППО, навчально-методичного центру
профтехосвіти для надання практичної допомоги в організації та проведенні
атестації педагогічних працівників.



3. Для організованого проведення атестації на рівні області створити обласну
атестаційну комісію у складі:

Бауер
Михайло Йозефович

– начальник Головного управління освіти і
науки облдержадміністрації –  голова
комісії;

Паскар
Олександр Євгенович

– заступник начальника Головного управління
освіти і науки облдержадміністрації –
заступник голови комісії;

Швець
Анатолій Федорович

– заступник начальника – начальник фахової
освіти Головного управління освіти і науки
облдержадміністрації – заступник голови
комісії;

Дудчак
Володимир Васильович

– голова обкому профспілки працівників
освіти і науки облдержадміністрації –
заступник голови комісії.

Секретар комісії
Бальон
Марія Володимирівна

– методист Чернівецького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти з
атестації педагогічних кадрів;

Члени комісії
Білянін
Григорій Іванович

– директор Чернівецького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти;

Тарангул
Любов Миколаївна

– начальник Чернівецької філії інституту
інноваційних технологій та змісту освіти;

Марку
Дмитро Ілліч

– завідувач сектора кадрової роботи та
правового забезпечення Головного
управління освіти і науки
облдержадміністрації;

Куриш
Георгій Миколайович

– заступник начальника відділу дошкільної,
загальної середньої та позашкільної освіти
Головного управління освіти і науки
облдержадміністрації;

Павлюк
Михайло Дмитрович

– завідувач сектора науки та координації
діяльності вищих навчальних закладів
Головного управління освіти і науки
облдержадміністрації;

Чернюх
Олег Іванович

– директор педагогічного коледжу
Чернівецького національного університету
ім. Ю.Федьковича;

Купчик
Олександр Петрович

– директор Чернівецького  навчально-
методичного центру професійно-технічної
освіти;

Малишевська
Василина Семенівна

– начальник управління освіти і науки
Чернівецької міської ради;



Швець
Василь Григорович

– начальник відділу освіти Глибоцької
райдержадміністрації;

Шевчук Любов Іллівна – завідуюча Путильським методичним
кабінетом;

Антонюк
Мирослава Анатоліївна

– головний спеціаліст сектора кадрової роботи
та правового забезпечення Головного
управління освіти і науки
облдержадміністрації.

4. Для надання практичної допомоги під час організації та проведення атестації в
області закріпити заступників начальника Головного управління освіти і
науки облдержадміністрації, методиста обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти з атестації педагогічних кадрів Бальон М.В. та
територіальних інспекторів.

5. Зобов'язати працівників управління освіти і науки, обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти та членів обласної атестаційної комісії
надавати практичну допомогу управлінню і відділам освіти в організації та
проведенні атестації педагогічних працівників і здати секретареві обласної
атестаційної комісії інформацію про стан проведення атестації.

6. Головам атестаційних комісій забезпечити організоване проведення атестації
та об'єктивне оцінювання відповідно до вимог Типового положення про
атестацію педагогічних працівників України, змін та доповнень до нього.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник Головного управління освіти
і науки облдержадміністрації М.Й. Бауер


	НАКАЗ

