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Керівникам місцевих органів 
управління освітою, 
керівникам закладів 
професійної (професійно -  
технічнічної) освіти, фахової 
передвищої освіти, 
і петиту Ц І Й Н О ГО Д ОІ 'ЛЯДУ

Про надання інформації

Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації 
просить надати до атестаційної комісії III рівня матеріали щодо присвоєння 
кваліфікаційних категорій «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєння 
педагогічних звань педагогічним працівникам (графік додається).

До атестаційної комісії управління надати:
1. Атестаційний лист -  2 примірники;
2. Характеристику - 2 примірники;
3. Посвідчення про проходження підвищення кваліфікації- 1 примірник.
Атестаційні матеріали повинні бути сформовані в окремих папках на

кожного педагогічного працівника.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 

21.08.2019р. «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково -  
педагогічних працівників», просимо надати відповідний документ 
(посвідчення, наказ, довідку) про зарахування або про закінчення підвищення 
кваліфікації протягом 2021 року (30 годин або 1 кредит).

Начальник управління Людмила КОЛЕСНИК



ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ

Я* 03.24  № ЛЗ-'С.
Про затвердження нового складу 
атестаційної комісії Управління освіти 
і науки обласної державної адміністрації

Відповідно до ст.54 Закону України « Про освіту», ст.45 Закону України 
«Про професійно-технічну освіту», ст. 60 Закону України «Про вищу освіту», 
вимог Типового положення із змінами про атестацію педагогічних працівників 
від 08.08.2013 № 1135, з метою активізації творчої діяльності, стимулювання 
безперервної фахової освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності за 
результати навчання і виховання, забезпечення результативності педагогічної 
праці та враховуючи зміни у штатному розписі Управління

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад атестаційної комісії Управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації у новій редакції (склад комісії додасться).

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління Людмила КОЛЕСНИК
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Додаток №

СКЛАД
атестаційної комісії управління освіти і науки 

Житомирської обласної державної адміністрації

1. КОЛЕСНИК
Людмила Миколаївна

голова комісії, начальник управління освіти і 
науки Житомирської обласної державної 
адміністрації;

2. ОСИПОВИЧ
Наталія Євгеніївна

заступник голови комісії, начальник відділу з 
питань професійно-технічної та вищої освіти 
управління;

3. САХНЕВИЧ
Світлана Арсенівна

секретар комісії, методист Житомирського 
державного Будинку художньої та технічної 
творчості

4. ВАСИЛЬЧУК
Валентина Ананіївна

член комісії, директор навчально -  
методичного кабінету професійно-технічної 
освіти у Житомирській області

5. ПРИЩЕПА
Людмила Миколаївни

член комісії, оператор комп’ютерного набору 
фінансово-економічного відділу управління

6. БЕЗКОРОВАЙНА 
Злата Валеріївна

член комісії, заступник начальника відділу 
загальної середньої, дошкільної та 
інклюзивної освіти;

7. КРАСЬКО
Микола Омелянович

член комісії, заступник голови обласного 
комітету профспілки працівників освіти і 
науки;

8. СЮРАВЧИК
Микола Кирилович

член комісії, заступник директора 
комунального закладу «Житомирський 
обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти» Житомирської обласної 
ради;

9 . МЯНОВСЬКА
Тетяна Миколаївна

член комісії, завідувач науково-методичного 
центру департаменту освіти Житомирської 
міської ради.



Графік

надання атестаційних матеріалів педагогічних працівників до Управління 

освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

1.Заклади:

- фахової передвищої освіти - 31.03.2021 року

- професійної (професійно -  технічної) освіти -  05.04.2021 року

- і петиту ці йного догляду - 06.04.2021 року

2. Підвідомчі установи - 07.04.2021 року

3. Місцеві органи управління освітою -  12.04.2021 року


