
ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

/з. оз / / / 

Про створення атестаційної комісії 
та проведення атестації керівних кадрів, 
педагогічних працівників закладів освіти 
Шевченківського району 
в 2022/2023 навчальному році 

Керуючись Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, 
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2(00 
№ 930, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за 
№ 1255/18550 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і на>ки 
України від 20.12.2011 № 1473, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
10.01.2012 за № 14/20327, наказом Міністерства освіти і науки України зід 
08.08.2013 № 1135, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.08.2(13 
за № 1417/23949 та з метою якісної організації атестаційного процезу, 
підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, 
розвитку творчої ініціативи 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести атестацію керівних кадрів та педагогічних працівників закладів 
освіти Шевченківського району в 2022/2023 навчальному році. 
2. Затвердити склад атестаційної комісії управління освіти Шевченківської 
районної в місті Києві державної адміністрації як атестаційну комісію II рівня, 
що додається. 
3. Директорам закладів освіти: 
3.1. Дотримуватись порядку проведення атестації педагогічних працівників та 
не допускати порушень Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників. 
3.2. До 20.09.2022 року створити атестаційні комісії І рівня та затЕїердити їх 
склад відповідним наказом. 
3.3. Директорам закладів дошкільної освіти №№ 26, 35, 54, 40, 67, 79, 173, 180, 
204, 343, 541, 545 створити до 20.09.2022 року атестаційні комісії І рівня. 



4. До 20.10.2022 року атестаційним комісіям затвердити списки педагогічних 
працівників, які підлягають атестації в 2022/2023 навчальному році, графіки 
роботи атестаційних комісій. 

5. У відповідності до пункту 3.1. Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників до 10 жовтня 2022 року подати до атестаційних 
комісій І рівня: 
списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із 
зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження 
підвищення кваліфікації; 
у разі позачергової атестації подання керівника або педагогічної ради закладу 
з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного 
звання та у випадку зниження ним рівня професійної діяльності; заяви 
педагогічного працівника про присвоєння кваліфікаційної категорії, 
педагогічного звання, перенесення строків атестації. 

6. До 01 листопада 2022 року подати до атестаційної комісії 11 рівня управління 
освіти затверджені рішенням атестаційних комісій І рівня списки 
педагогічних працівників, які атестуються в 2023 році (додаток). 

7. Провести засідання атестаційних комісій І рівня до 01 квітня 2023 року та 
надати до атестаційної комісії 11 рівня управління освіти витяги з протоколів 
засідань атестаційних комісій І рівня з клопотанням про присвоєння (про 
відповідність раніше присвоєній) кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 
категорії», педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним 
педагогічних звань). 

8. Директорам закладів дошкільної освіти №№ 78, 140, 644 подати до 
атестаційної комісії II рівня: 
8.1. До 10.10.2022 року документи відповідно до пункту 3.1. Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників. 
8.2. До 01.03.2023 року характеристики діяльності педагогічних працівників, 
які підлягають атестації у поточному навчальному році. 

9. Атестаційній комісії II рівня управління освіти: 
9.1. Затвердити план-графік роботи атестаційної комісії на 2022/2023 
навчальний рік. 
9.2. Провести засідання атестаційної комісії II рівня управління освіти до 10 
квітня 2023 року за окремим графіком. 
9.3. Відповідно до пункту 2.10 Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників провести атестацію педагогічних працівників 
закладів дошкільної освіти №№ 78, 140, 644 . 
9.4. Подати в Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської адміністрації) до 31.05.2023 року 
інформацію про результати атестації педагогічних працівників та керівних 
кадрів району в 2022/2023 навчальному році. 

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Начальник Євгенія ЯРОВА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом управління освіти 
Шевченківської районної 
в місті Києві 
державної адміністрації 
від / 3 . Ов № / / / 

Склад 
атестаційної комісії управління освіти (II рівня) 

1. ЯРОВА Євгенія Валентинівна, голова атестаційної комісії, начальник 
управління освіти; 

2. ПЕТРОВА Олена Юріївна, заступник голови атестаційної комісії, 
начальник відділу інноваційного розвитку та моніторингу якості освіти; 

3. ВЕРЕСОКІНА Олена Костянтинівна, секретар атестаційної комісії, 
головний спеціаліст. 

Члени атестаційної комісії II рівня управління освіти: 

1. МУЦЕНКО Ірина Вадимівна заступник начальника-начальник 
відділу загальної середньої га 
позашкільної освіти 

2. НАЗАРЕНКО Неллі Іллівна головний спеціаліст управління 
освіти 

3. ЛІСНИК Тетяна Олександрівна заступник начальника-начальник 
відділу дошкільної освіти 

4. АДАМЕНКО Ігор Іванович голова ШРОП (за згодою ) 
5. СТРИКУН Ольга Миколаївна головний спеціаліст 
6. МОРОЗ Олексій Миколайович головний спеціаліст 
7. ГРИЦЕНКО Наталія Олександрівна головний спеціаліст 



Додаток до 
наказу управління освіти 
Шевченківської районної 
в місті Києві 
державної адміністрації 
від 4 3 . 0 $ № / / / 

Список керівних кадрів та педагогічних працівників, 
які підлягають атестації при атестаційній комісії II рівня в 2022/2023 н.р. 

ЗЗСО № 

№ 
з/ 
п 

ПІБ 
(повністю 

) 

Освіта за 
дипломом, 
освітньо-

кваліфікаційни 
й рівень, фах 

Посада Рік 
попередньої 

атестації, 
наслідки 

Підвищення 
кваліфікації 

(кількість 
годин, 

вказати 
заклад, який 

здійснює 
підвищення 

квал-ції) 

На яку категорію/звання 
претендує 

(ран іше присвоєному) 

Підпис 
педагогі 

ч ю г о 
пра зівни 
ка, який 
а т е л у є т 

і ся 

1. Іванова 
Світлана 
Іванівна 

Вища 
педагогічна, 
магістр, 
«учитель 
англійської 
мови» 

Учитель 
англійсь 
кої мови 

2018, 
«спеціаліс 
т вищої 
категорії» 

90 годин, 
ІПО, 
2021р. 

Відповідність 
раніше присвоєної 
кваліфікаційної 
категорії 
«спеціаліст вищої 
категорії». 
Присвоєння 
педагогічного 
звання «учигель-
методист» 

2. Іванова 
Світлана 
Іванівна 

Вища 
педагогічна, 
магістр, 
«учитель 
англійської 
мови» 

Керівни 
к гуртка 

2018, 
12 
тарифний 
розряд 

90 годин, 
НЕНЦ, 
2021 

Відповідність 
раніше 
встановленому 12 
тарифному розряду. 
Присвоєння 
педагогічного 
звання «керівник-
гуртка-методист» 

Директор Підпис/ М.П. ПІБ 


