
 
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
  

Н А К А З 

 

м. Київ 
 

від  _17_ вересня 2010 р.                                                                  №  424 -к 

 
  

Про проведення атестації 

педагогічних працівників 

м. Києва у 2010 – 2011 н.р.  

 

 

Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників 

України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 20.08.1993  № 310 

із змінами та доповненнями затвердженими наказом Міністерства освіти України від 

01.12.1998 № 419, з метою активізації творчої професійної діяльності, підвищення 

професіональної відповідальності педагогічних працівників за результати навчання і 

виховання підростаючого покоління 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити атестаційну комісію при Головному управлінні освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) у складі:         

 

Горюнова В.З. –  голова комісії, начальник Головного управління 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації); 

Біба Л.М.   – заступник голови комісії, заступник начальника – 

начальник відділу правового забезпечення Головного 

управління освіти і науки;  

Покорська О.П. –  секретар комісії, спеціаліст вищої категорії 

інспекції закладів освіти Головного управління 

освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації); 

Члени комісії: 

Челомбітько В.Ю.  – перший заступник начальника Головного 

управління освіти і науки ; 

Кухаревська О.В. – заступник начальника відділу правового 

забезпечення  Головного управління освіти і науки ; 

Войцехівський М.Ф. –  директор Інституту післядипломної педагогічної 



освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка; 

Геведзе О.О. –  перший заступник голови профспілки працівників     

освіти і науки міста Києва   (за згодою); 

Лендєл Л.П. –  заступник начальника відділу правового 

забезпечення  Головного управління освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації); 

Метенко Р.О. –  директор науково-методичного центру  управління 

освіти виконавчого органу Солом'янської районної у 

м. Києві ради (Солом'янської районної у м. Києві 

державної адміністрації) 

Кепканова О.І. –  завідувач науково-методичного центру практичної 

психології і соціальної роботи Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету ім. Бориса Грінченка; 

Бабінець С.І.  – заступник начальника відділу дошкільної та 

позашкільної освіти Головного управління освіти і 

науки; 

Русецька О.В.  – головний спеціаліст відділу загальної середньої 

освіти та правового захисту дітей  Головного 

управління освіти і науки; 

Щербак О.І.  –  директор Професійно-педагогічного коледжу імені 

А.С.Макаренка. 

           

2. Начальникам управлінь освіти виконавчих органів районних у м. Києві рад 

(районних у м. Києві державних адміністрацій), директорам вищих навчальних закладів 

І-ІІ рівнів акредитації та навчальних закладів комунальної власності м. Києва: 

2.1. забезпечити належний контроль за проведенням атестації  з метою запобігання 

формалізму в оцінюванні діяльності педагогічних працівників; 

2.2. провести атестацію педагогічних працівників, які мають освітньо-

кваліфікаційні рівні „бакалавра”, „спеціаліста” або „магістра” та стаж педагогічної 

роботи три роки, незалежно від часу отримання документу про базову вищу або повну 

вищу освіту; 

2.3. забезпечити своєчасну підготовку необхідних документів на встановлення 

(підтвердження) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння 

(підтвердження) педагогічних звань. 

3. Атестаційним комісіям при навчальних закладах комунальної власності м. 

Києва, управліннях освіти виконавчих органів районних у м. Києві рад (районних у м. 

Києві державних адміністрацій),  вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації 

подати до Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації): 

3.1. до 20.11.2010 року копії наказів «Про проведення атестації педагогічних 

працівників у 2010 – 2011 навчальному році»; 

3.2. до 20.03.2011 року  документи для встановлення і підтвердження 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння і підтвердження 



педагогічних звань педагогічним працівникам, які атестуються у 2010-2011 

навчальному році. 

4. Управлінням освіти виконавчих органів районних у м. Києві рад (районних у м. 

Києві державних адміністрацій) подати до відділу правового забезпечення Головного 

управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) матеріали щодо морального заохочення педагогічних 

працівників за результатами атестації до 15.05.2011 року. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

         Начальник                                                                                      В.Горюнова                                                                                        


