
ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ,  

ПОЛІГРАФІЇ ТА ДИЗАЙНУ м. КИЄВА» 

 

 

Н А К А З 

 

12.09.2022              № 124 

Про створення атестаційної  

комісії та затвердження  

її складу 

 
Відповідно до пункту 2.6 Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом МОН 06.10.2010 року № 930 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. та з метою якісної 

організації та проведення атестації педагогічних працівників,  
 

 

НАКАЗУЮ: 
 

 

1. Створити у Державному навчальному закладі «Центр професійної освіти 

інформаційних технологій, поліграфії та дизайну м. Києва» атестаційну 

комісію для атестації педагогічних працівників у 2022-2023 навчальному 

році у складі: 

- голова комісії – Гончаренко А.І., директор центру; 

- заступник голови комісії – Бабенко І.П., заступник директора з 

навчально-виробничої роботи; 

- секретар – Колосюк Є.К., методист.  

Члени атестаційної комісії: 

- Мошнягул ІЯ., заступник директора з навчальної роботи; 

- Гурін Т.В., заступник директора з навчально-виховної роботи; 

- Шуміло Т.Г., викладач, голова методичної комісії викладачів  

природничо-математичної підготовки;  

- Стеценко О.Г., викладач, голова методичної комісії викладачів  

суспільно-гуманітарної підготовки; 

- Куклич Л.І., викладач, голова методичної комісії викладачів та 

майстрів виробничого навчання інформаційних технологій та 

комп’ютерної обробки інформації; 

- Ніколаєва А.С., викладач, голова методичної комісії викладачів та 

майстрів виробничого навчання поліграфічної галузі; 

- Штипа С.В., майстер виробничого навчання, голова методичної 

комісії викладачів та майстрів виробничого навчання швейного 

профілю; 



- Саржицька Ю.В., викладач, голова методичної комісії викладачів 

та майстрів виробничого навчання перукарського профілю; 

- Пономаренко Ю.А., старший майстер виробничого навчання;  

- Фанфора В.В., майстер виробничого навчання, голова ради 

колективу; 

- Бойко Л.Л., представник управління закладів вищої освіти, 

професійної освіти та прогнозування цільових програм 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) (за згодою); 

- Малєвська О.Ю., представник Навчально-методичного кабінету 

професійно-технічної освіти у м. Києві (за згодою). 

 

2. Атестаційній комісії затвердити графік роботи до 20.10.2022. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор                          Алла ГОНЧАРЕНКО 

З наказом ознайомлені: 
 

 Ірина БАБЕНКО 

 Євгенія КОЛОСЮК 

 Ірина МОШНЯГУЛ 

 Тетяна ГУРІН 

 Тамара ШУМІЛО 

 Оксана СТЕЦЕНКО 

 Лариса КУКЛИЧ 

 Анна НІКОЛАЄВА 

 Юлія САРЖИЦЬКА 

 Юлія ПОНОМАРЕНКО 

 Валентина ФАНФОРА 

 


