
 
БОГУСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

Н А К А З 
02 вересня 2019 року         № 107 

 

Про створення  атестаційної комісії  

відділу освіти Богуславської РДА 

для проведення атестації  

педагогічних працівників  

закладів освіти району у 2019-2020 н. р. 
 

 Відповідно до Законів України "Про освіту" (п. 4, ст. 54), "Про 

дошкільну освіту" (ч.1, ст. 32), "Про загальну середню освіту" (ч.1, ст.27), 

"Про позашкільну освіту" (ст.25),  Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим Міністерством юстиції України 

14.12.2010 за № 1255/18550 зі змінами, затвердженими  наказом Міністерства 

освіти і науки від  20.12.2011 р. за № 1473, зареєстрованим  у Міністерстві 

юстиції України 10.01.2012 за № 14/20327, та змінами, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від  08.08.2013 за № 1135, зареєстрованим 

у Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за № 1417/23949, та з метою 

стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної 

компетентності педагогічних працівників, підвищення   ефективності 

управлінської  діяльності  керівників навчальних закладів та рівня  їх 

професійної    компетентності    й   фахової     майстерності, розвитку творчої 

ініціативи педагогів, підвищення престижу й авторитету педагогічної праці, 

забезпечення ефективності навчально-виховного процесу та посилення 

відповідальності за результати навчання і виховання дітей та молоді 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити атестаційну комісію ІІ рівня при відділі освіти 

Богуславської РДА та затвердити її склад (додаток 1). 

2. Відповідно до п. 2.10 Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників в 2019/2020 навчальному році визначити 

атестаційні комісії І рівня для проведення атестації педагогічних працівників 

закладів, у яких кількість педагогічних працівників становить менше 15 осіб 

(додаток 2). 

3. Керівникам закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної 

освіти: 

http://osvita.ua/legislation/law/2231
http://osvita.ua/legislation/law/2234
http://osvita.ua/legislation/law/2234
http://osvita.ua/legislation/law/2241
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3.1 .До 20.09.2019 створити атестаційні комісії І рівня в закладах освіти 

для атестації педагогічних працівників відповідно до вимог Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників.  

3.2. До 13.10.2019 подати до відділу освіти списки педагогічних 

працівників закладу, які атестуються, та подання шкільних атестаційних 

комісій щодо позачергової атестації. 

3.3. До 20 жовтня 2019 року затвердити списки педагогічних працівників 

закладу, які атестуються, та графік роботи атестаційних комісій І рівня на 

2019/2020 навчальний рік. 

3.4. До 23 жовтня 2019 року видати накази про атестацію педагогічних 

працівників закладу, затвердити графіки роботи атестаційних комісій І рівня.  

3.5. До 30.11.2019 оформити та подати до РМК матеріали педагогічного 

досвіду педагогічних працівників, які претендують на присвоєння 

педагогічних звань «Учитель-методист», «Вихователь-методист», «Керівник 

гуртка-методист», «Практичний психолог-методист» та матеріали обліку 

методичної роботи педагогів, які мають педагогічні звання.  

3.6. До 01.03.2020 подати атестаційні матеріали (характеристики, залікові 

книжки професійної діяльності педагогічних працівників) на розгляд 

атестаційної комісії ІІ рівня відповідно до пп. 3.3, 3.5. Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників. 

4. Районному методичному кабінету (Вергелес О.В.): 

4.1. До 20.09.2019 провести інструктивно-методичну нараду з питань 

проведення атестації із заступниками директорів закладів освіти, 

вихователями-методистами дошкільних навчальних закладів, які 

координують питання проведення атестації педагогічних працівників у 

2019/2020 навчальному році. 

4.2. До 20.10.2019 розробити графік роботи районної атестаційної 

комісії. 

4.3. До 23.12.2019 підготувати та передати на схвалення науково-

методичною радою КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» узагальнені 

матеріали педагогічного досвіду учителів, які атестуються на присвоєння 

педагогічних звань «Учитель-методист», «Вихователь-методист», «Керівник 

гуртка-методист», «Практичний психолог-методист». 

5. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на 

завідуючу  районним методичним кабінетом Вергелес О.В. 

6. Секретарю відділу освіти забезпечити розміщення даного наказу на 

офіційному сайті відділу освіти Богуславської райдержадміністрації не 

пізніше наступного робочого дня з дня підписання цього наказу. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу             Оксана ПОЛІЩУК



Додаток 1 

до наказу від 02.09.2019 № 107 

  

 

Склад атестаційної комісії 

при відділі освіти Богуславської РДА 

 

1) Голова атестаційної комісії – Поліщук Оксана Василівна,  начальник 

відділу освіти 

2) Заступник голови комісії – Духан Ольга Іванівна, головний спеціаліст 

відділу освіти 

3) Секретар – Василенко Людмила Борисівна, методист РМК 

 

Члени комісії: 

 

4) Вергелес Олена Василівна – завідуюча методичним кабінетом 

5) Притула Ірина Володимирівна – методист РМК 

6) Михайліченко Лідія Григорівна – методист РМК 

7) Ніщименко Валентина Василівна – методист РМК 

8) Кисиленко Людмила Петрівна – методист РМК 

9) Графінова Марина Анатоліївна – методист РМК 

10) Лісова Людмила Петрівна – методист РМК, вчитель Богуславського 

НВК. 

11) Алєксандров Андрій Михайлович – методист РМК, вчитель 

Богуславського НВК. 

12) Миргородський Олександр Васильович – директор Хохітвянського 

НВК, вчитель англійської мови. 

13) Мацаєнко Сергій Васильович – методист РМК, вчитель Богуславського 

НВК. 

14) Радчук Олена Іванівна – голова районної ради профспілки працівників 

освіти (за згодою). 



Додаток 2 

до наказу від 02.09.2019 № 107 

 

Перелік атестаційних комісій І рівня для проведення атестації 

педагогічних працівників окремих закладів 

 

Атестаційна комісія ДНЗ №1 м. Богуслав для ДНЗ №4, №5, №6 м. Богуслав та 

ДЗН с. Розкопанці; 

Атестаційна комісія Богуславського НВО для ІРЦ та Шупиківського НВК; 

Атестаційна комісія Хохітвянського НВК для Біївецького НВК, Киданівського 

НВК та Тептіївського НВК; 

Атестаційна комісія Дибинецького НВК для Розкопанецької ЗОШ; 

Атестаційна комісія Ісайківського НВК для Бранепільського НВК. 

 

 

 


