
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ,  

ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ м. КИЄВА» 

 

 

Н А К А З 

 

12.09.2022                                   № 125 

Про проведення атестації  

педагогічних працівників  

у 2022/2023 навчальному році 

 
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від     

06.10.2010 року «Про затвердження типового положення про атестацію 

педагогічних працівників», зі змінами внесеними згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 1135 

від 08.08.2013 р., з метою підвищення рівня професійної діяльності, 

удосконалення професійної майстерності, стимулювання неперервної фахової 

та загальної освіти педагогічних працівників, посилення у них мотивації якісної 

роботи та підвищення персональної відповідальності за результати освітньої 

діяльності, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Провести 16.03.2023 атестацію педагогічних працівників Державного 

навчального закладу «Центр професійної освіти інформаційних технологій, 

поліграфії та дизайну м. Києва».  

2. Затвердити:  

2.1. Список педагогічних працівників Державного навчального закладу 

«Центр професійної освіти інформаційних технологій, поліграфії та 

дизайну м. Києва», які підлягають черговій атестації (додаток 1). 

2.2. Графік проведення чергової атестації педагогічних працівників  

(додаток 2). 

3. Включити до основного списку для проходження атестації працівників, які 

напишуть заяви про проходження позачергової атестації до 10 жовтня 2022 

року.  

4. Довести до відома працівників, які підлягають атестації (під підпис), 

Положення про порядок проведення атестації педагогічних працівників 

Державного навчального закладу «Центр професійної освіти інформаційних 

технологій, поліграфії та дизайну м. Києва». 

5. Заступнику директора з навчальної роботи Мошнягул І.Я., методисту    

Колосюк Є.К. та старшому майстру виробничого навчання Пономаренко Ю.А. 
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підготувати характеристики на педагогічних працівників відповідно 

структурних підрозділів та передати їх до атестаційної комісії не пізніше як за 

два тижні до атестації.  

6. Методисту Колосюк Є.К. підготувати атестаційні листи до 02.03.2023. 

 

7. Узагальнити матеріали проведеної атестації та надати їх на розгляд 

атестаційної комісії ІІІ рівня Департаменту освіти і науки виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з атестації 

керівних кадрів та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти до 01.04.2023. 

8.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Додатки: 1. Список педагогічних працівників Державного навчального 

закладу «Центр професійної освіти інформаційних технологій, 

поліграфії та дизайну м. Києва», які підлягають атестації у 

2022/2023 навчальному році на 2 арк. в 1 прим. 

2. Графік проведення атестації педагогічних працівників на 1 арк. в 

1 прим. 

 

Директор                          Алла ГОНЧАРЕНКО 

 З наказом ознайомлені: 

 

                         Ірина МОШНЯГУЛ 

 

                         Юлія ПОНОМАРЕНКО 

 

                         Євгенія КОЛОСЮК 
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Додаток 1 до наказу № 125 

Від 12.09.2022 

 

Список педагогічних працівників 

Державного навчального закладу «Центр професійної освіти інформаційних 

технологій, поліграфії та дизайну м. Києва», які підлягають атестації у  

2022/2023 навчальному році 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

Посада, за якою 

атестується 

На що претендує 

Категорія (присвоєння чи 

атестація на відповідність 

раніше присвоєній) 

Звання (присвоєння чи 

атестація на відповідність 

раніше присвоєному) 

1 Гурін Тетяна 

Володимирівна 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

відповідність 

займаній посаді 

заступника 

директора з 

навчально-виховної 

роботи 

 

викладач 

правознавства 

спеціаліст вищої 

категорії 

(присвоєння) 

 

2 Блудова Ганна 

Вікторівна 

 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

Спеціаліст другої 

категорії 

(присвоєння) 

 

3 Вишинська 

Ольга 

Леонідівна 

 

викладач хімії та 

біології 

спеціаліст вищої 

категорії 

(відповідність 

раніше присвоєній) 

«Викладач-методист»  

(відповідність раніше 

присвоєному) 

4 Чорна 

Мирослава 

Волеславівна 

 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

спеціаліст вищої 

категорії 

(відповідність 

раніше присвоєній) 

«Викладач-методист»  

(відповідність раніше 

присвоєному) 

5 Угляренко 

Олена 

Миколаївна 

викладач 

економіки  

(к.е.н., доцент) 

спеціаліст вищої 

категорії 

(присвоєння) 

 

6 Стеценко 

Оксана 

Григорівна 

викладач 

української мови 

та літератури 

спеціаліст вищої 

категорії 

(відповідність 

раніше присвоєній) 

«Викладач-методист»  

(присвоєння) 

7 

 

Мельниченко 

В’ячеслав 

В’ячеславович 

викладач 

фізичного 

виховання 

спеціаліст вищої 

категорії 

(відповідність 

раніше присвоєній) 

«Старший викладач»  

(відповідність раніше 

присвоєному) 

8 Фанфора 

Валентина 

Володимирівна 

майстер 

виробничого 

навчання, 14 

тарифний розряд 

відповідність раніше 

встановленому 14 

тарифному розряду 

 

«майстер виробничого 

навчання І категорії» 

(відповідність раніше 

присвоєному) 
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9 Крівенцева 

Ольга Василівна 

 

майстер 

виробничого 

навчання, 14 

тарифний розряд 

відповідність раніше 

встановленому 14 

тарифному розряду 

 

«майстер виробничого 

навчання І категорії» 

(відповідність раніше 

присвоєному) 

10 Горбачова 

Валентина 

Миколаївна 

 

майстер 

виробничого 

навчання, 11 

тарифний розряд 

підвищення 

тарифного розряду 

 

 

11 Федорова Лариса 

Георгіївна 

 

майстер 

виробничого 

навчання, 14 

тарифний розряд 

відповідність раніше 

встановленому 14 

тарифному розряду 

 

«майстер виробничого 

навчання І категорії» 

(відповідність раніше 

присвоєному) 

12 Дзюбенко Ольга 

Іванівна 

 

майстер 

виробничого 

навчання , 14 

тарифний розряд 

відповідність раніше 

встановленому 14 

тарифному розряду 

 

«майстер виробничого 

навчання І категорії» 

(відповідність раніше 

присвоєному) 

викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки 

спеціаліст вищої 

категорії 

(відповідність 

раніше присвоєній) 

«Старший викладач»  

(відповідність раніше 

присвоєному) 

13 Степаненко 

Наталія 

Миколаївна 

бібліотекар Спеціаліст другої 

категорії 

(відповідність 

раніше присвоєній) 

 

 

Методист          Євгенія КОЛОСЮК 
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Додаток 2 до наказу № № 125 

Від 12.09.2022 

Графік 

проведення атестації педагогічних працівників у 2022/2023 н. р. 

1 Створення атестаційної комісії І рівня (наказ) до 14.09.2022 

2 Наказ «Про організацію та проведення атестації педагогічних 

працівників у 2022/2023н.р.  

до 01.10.2022 

3 Прийом заяв педагогічних працівників, які, включені до 

списків осіб, що підлягають черговій атестації,  про 

присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії 

(тарифного розряду).   

до 10.10.2022 

4 Прийом заяв педагогічних працівників про позачергову 

атестацію, про перенесення строку атестації, подання 

керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння  

працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та 

у разі зниження ним рівня професійної діяльності. 

до 10.10.2022 

5 Складання списків педагогічних працівників, що підлягають 

атестації у поточному навчальному році 

до 12.10.2022 

6 Ознайомлення осіб, що атестуються, з графіком проведення 

атестації під підпис 

до 17.10.2022 

7 Затвердження списку педагогічних працівників, що 

атестуються у 2022/2023 н.р.; графіку роботи атестаційної 

комісії; прийняття рішень щодо перенесення строку чергової 

атестації 

до 20.10.2022 

8 Вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються, 

шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів; вивчення 

рівня навчальних досягнень здобувачів освіти з предметів, що 

викладає педагогічний працівник; ознайомлення з навчальною 

документацією щодо виконання педагогічними працівниками 

своїх посадових обов’язків, його участі у роботі МК, фахових 

конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією 

освітнього процесу, проведення експертної оцінки рівня 

кваліфікації, професійної компетенції, професійного аналізу, 

якості педагогічної діяльності педагогічних працівників тощо 

до 01.03.2023 

9 Складання характеристики діяльності педагогічних 

працівників у міжатестаційний період 

до 05.03.2023 

11 Ознайомлення педагогічних працівників з характеристикою 

(під підпис) 

до 06.03.2023 

 Атестація педагогічних працівників атестаційними комісіями:       

І рівня  

  ІІ рівня 

 

16.03.2023; 
до 10.04.2023 

 Вручення атестаційних листів під підпис атестованим 

педагогічним працівникам 

не пізніше 

 3 днів 

Методист          Євгенія КОЛОСЮК 


