
ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

Бердянської міської ради Запорізької області 

ЦЕНТР ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ 
 

 

Н А К А З 

 

20.09.2018                                                                                                    № 62 

  

Про атестацію педагогічних  

працівників ЦДЮТ у 2018-2019 н.р. 

 

На виконання наказу  відділу освіти виконавчого комітету Бердянської міської ради  

№ 124  від  19.09.2018 року  «Про  атестацію  педагогічних  працівників  закладів  освіти  

міста у 2018- 2019  навчальному році» 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Заступнику директора з НМР Масютіній М.Е. 

1)  забезпечити атестацію педагогічних кадрів відповідно до вимог Типового  

положення про атестацію педагогічних працівників; 

2)  надати  до  відділу  освіти  у  термін  до  10.10.  2018 р.  списки  педагогічних 

працівників, які підлягають атестації у 2018- 2019 навчальному році; 

3) до 15 березня 2019 р. завершити вивчення досвіду роботи педагогічних 

працівників, що атестуються;  

4)   завершити  атестаційний  період  комісії  І  рівня  до  01 квітня  2019  року; 

5)  забезпечити  додержання  порядку  та  строків  проведення  атестації  

педагогічних  працівників ,  яким  зберігалися  кваліфікаційні  категорії  (тарифні розряди) 

та педагогічні звання ( п.п.3.2.2. та 3.2.7 Типового положення ); 

6)  взяти  під  особистий  контроль  наявності  документів  про  підвищення  

кваліфікації педагогічних працівників; 

7) підготувати та надати до  05.05.2019 р.  звіт (аналітичний та  статистичний)  

про підсумки атестаційного періоду у 2018 -  2019 навчального року. 

2. Заступнику директора з НВР Паломар І.В.: 

1) забезпечити належний контроль за проведенням атестаційних заходів; 



2) до 15.03.2018 забезпечити своєчасну підготовку необхідних документів для 

проведення атестації; 

3) до 15.03.2018 р. ознайомити з характеристиками під особистий підпис осіб, які 

атестуються. 

2.  Створити  атестаційну комісію ЦДЮТ, затвердити її склад та  графік роботи 

(додатки 1,2,4). 

3.Затвердити розподіл обов’язків членів атестаційної комісії (додаток 3) 

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за  собою.. 

 

 

Директор                                                      Балабан О.К. 

 



Додаток  1 

 

Склад 

атестаційної комісії ЦДЮТ у 2018- 2019 навчальному році 

  

 

Балабан Олег Костянтинович  - директор ЦДЮТ, голова комісії 

Масютіна Марина Едуардівна - заступник директора з НМР,заст. 

голови комісії 

Паломар Ірина Валентинівна – заст. директора, секретар комісії 

Члени комісії: 

Демченко Н.Г.- методист  

Кравцова Н.І.- зав. худ-ест. відділом 

Петруненко О.В.- голова ПК 

Демченко О.М.- керівник ансамблю пісні «Полум’я»,  керівник гуртка-

методист 



Додаток  2 

 

Графік засідань атестаційної комісії 

відділу освіти на 2018 -  2019 навчальному році 

 

1  засідання,  організаційне (затвердження списків  

педагогів, які атестуються)      -17 жовтня 2018  р. 

2  засідання                              - 20 березня 2019 р.  

3 засідання( підсумкове)          - 27 березня 2019 р. 



Додаток  3 

 

Розподіл обов’язків членів атестаційної комісії 

 

1.  Голова  атестаційної комісії ЦДЮТ відділу  освіти  виконкому 

Бердянської міської  ради  організовує  роботу  зі  створення  необхідних  

умов  для проведення атестації, створює позитивну атмосферу у  ході  

атестації. 

Голова атестаційної комісії зобов'язаний: 

 розподілити  функціональні  обов'язки  членів  атестаційної  

комісії та контролювати їх виконання; 

 готувати та проводити засідання атестаційної комісії; 

 здійснювати контроль за правильністю оформлення документації. 

 

2.  Заступник  голови  атестаційної  комісії  голови  виконує  

обов'язки  у випадку його відсутності. 

Заступник голови атестаційної комісії  зобов'язаний: 

 скласти план підготовки та проведення атестації; 

 слідкувати за виконанням графіку засідань атестаційної комісії; 

 

3.  Секретар  атестаційної  комісії  відповідає  за  організацію  та  

технічну роботу з підготовки й проведення атестації. 

Секретар атестаційної комісії зобов'язаний : 

 вести роз’яснювальну роботу щодо заповнення документації; 

 приймати та  реєструвати списки  педагогів , які атестуються; 

 нести відповідальність за оформлення наступних документів: 

а)  атестаційних листів; 

б) наказів за підсумками проведення атестації. 

в) черги денної засідань атестаційної комісії; 

г)  протоколів засідання атестаційної комісії ; 

д) запрошувати членів атестаційної комісії на засідання комісії та  

сприяти забезпеченню їх присутності. 

 

4.Члени  атестаційної  комісії  беруть  участь  у  засіданнях  комісії,  

вивчають  досвід  педагогів,  які  атестуються  шляхом  надання консультацій  

з  питань  атестації,  участі  у  відкритих  уроках,  заходах, засіданнях 

атестаційної комісії тощо. 



Додаток 4 

 

ГРАФІК 

проведення атестації педагогічних працівників  

Бердянського центру дитячо-юнацької творчості  

 у 2018-2019 н.р. 

 

№ 

з/

п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 
Посада 

Вивчення 

досвіду 

роботи 

педагогічних 

працівників 

Дата 

атестаційного 

заняття 

1.  

Масютіна 

Марина 

Едуардівна 

Заст. директора 

Керівник гуртка-

методист 

з 15.10. 2018 

по 15.03.2019 

р. 

25.10.2018 

2.  

Демченко Ніна 

Германівна 

методист з 15.10. 2018 

по 15.03.2019 

р. 

31.10.2018 

3.  

Мартиненко 

Олена 

Володимирівна 

Керівник гуртка-

методист 

з 15.10. 2018 

по 15.03.2019 

р. 

16.02.2019 

4.  

Курбатова 

Олена Семенівна 

акомпаніатор з 15.10. 2018 

по 15.03.2019 

р. 

16.02.2019 

5.  

Бабич Анжеліка 

Миколаївна 

Керівник гуртка з 15.10. 2018 

по 15.03.2019 

р. 

21.11.2018 

6.  

Дибцева Ірина 

Вікторівна 

Керівник гуртка з 15.10. 2018 

по 15.03.2019 

р 

16.12.2018 

7.  

Іванченко Іван 

Іванович 

Керівник гуртка з 15.10. 2018 

по 15.03.2019 

р 

30.01.2018 

8.  

Сєрбова Ганна 

Юріївна 

Керівник гуртка з 15.10. 2018 

по 15.03.2019 

р 

26.02.2019 

 

 

 

 

 
 


