
                                                                   
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ  ТРУСКАВЕЦЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

Львівської    області 

 

Н   А   К   А   З 
 

від 17 вересня 2019 року                  м. Трускавець                               № 93 -А 

                                                                                                        

 

Про проведення атестації педагогічних 

працівників навчальних закладів та установ  

освіти у 2019/2020 навчальному році 
 

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про освіту», вимог Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції 14.12.2010 № 1255/18550, із змінами, внесеними згідно з 

наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011 і 

Міністерства освіти і науки №1135 від 08.08.2013р. (надалі – Типове положення), 

наказу Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації від 17.09.2019 

№____/___ «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2019–2020 

навчальному році», з метою активізації творчої діяльності, стимулювання 

цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності 

педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності                
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Керівникам навчальних закладів міста забезпечити проведення атестації 

педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році відповідно до вимог 

Типового положення. 

2. Затвердити склад атестаційної комісії  II  рівня при відділі освіти ТМР, 

поклавши на неї обов’язки відповідно до п.2.13 Типового положення ( додаток 1). 

3. Затвердити графік засідань атестаційної комісії II рівня при відділі     

освіти ТМР (додаток 2). 

4. Керівникам навчальних закладів, працівники яких атестуються відповідно 

до п.3.1. Типового положення, подати до 10 жовтня 2019р. до відповідних 

атестаційних комісій: 

–  списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації із 

зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації; 

– заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про 

перенесення строку атестації; 



–  подання керівника або педагогічної ради навчального закладу про 

присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі 

зниження ним рівня професійної діяльності. 

6. Завідувачу методичного кабінету відділу освіти  Форемній І.М. до 10 

жовтня 2019 р. скласти і подати до атестаційної комісій ІІ рівня списки керівних 

кадрів навчальних закладів, які атестуються у 2019-2020 навчальному році. 

7. Атестаційним комісіям відповідно до п.3.2 Типового положення до 20 

жовтня 2019 р.: 

– затвердити списки педагогічних працівників, які атестуються; 

–  затвердити графік роботи атестаційної комісії; 

–  прийняти рішення щодо перенесення строку чергової атестації. 

– ознайомити з графіком проведення атестацій під підпис працівників, що 

атестуються.  

 8. Атестаційній комісії ІІ рівня подати атестаційній комісії ІІІ рівня №1 при 

департаменті   освіти і науки обласної державної адміністрації    

до 1 листопада 2019 року: 

– список педагогічних працівників, стосовно яких рішення приймає  

атестаційна комісія ІІІ рівня №1 в надрукованому вигляді та на електронних носіях; 

– завірені копії документів педагогічних працівників, що підтверджують 

освітньо-кваліфікаційний рівень, підвищення кваліфікації, проходження 

попередньої атестації та відповідний стаж роботи; 

– графіки проведення засідань атестаційної комісії ІІ рівня 

до 1 квітня 2020 року 

           -  характеристики  діяльності керівних кадрів у міжатестаційний період 

до 10 квітня 2020 року 

– атестаційні листи  (2 екземпляри  в надрукованому вигляді та на 

електронних носіях); 

-  витяг з рішення вченої ради ЛОІППО, стосовно осіб, які претендують на 

присвоєння педагогічного звання «учитель-методист», «вихователь-методист», 

«педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист»; 

- копії документів про підвищення кваліфікації керівних кадрів і 

педагогічних працівників.  

9. Керівникам навчальних закладів відповідно до п.3.5. Типового положення 

подати до 1 березня 2020 року до атестаційної комісії відповідного рівня 

характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період. 

 Не пізніш як за десять днів до проведення атестації ознайомити 

педагогічних працівників з характеристикою під підпис. 

10. Атестаційним комісіям І та ІІ рівнів відповідно до п.3.3 Типового 

положення завершити до 15 березня 2020 року вивчення роботи педагогічних 

працівників. 

11. Головам атестаційних комісій І рівня при навчальних закладах подати: 



– атестаційній комісії ІІ рівня при відділі освіти до 1 квітня 2020 року 

атестаційні листи та характеристики діяльності педагогічних працівників (стосовно 

яких рішення приймає атестаційна комісія ІІ рівня) у міжатестаційний період; 

12. Атестаційним комісіям завершити атестацію педагогічних працівників 

відповідно до п.3.8 Типового положення у такі строки: комісіям І рівня - до 1 

квітня, комісії ІІ рівня – до 10 квітня. 

 13. Завідувачу методичним кабінетом відділу освіти ( Форемній І.М.): 

–  підготувати протягом трьох днів після засідання атестаційної комісії ІІ 

рівня проект наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення 

тарифних розрядів), педагогічних звань; 

– до15 травня 2020 року подати до департаменту освіти і науки ЛОДА копії 

наказів про підсумки атестації, звіт про чисельність атестованих педагогічних 

працівників. 

14. Заслухати у травні 2020 року питання про підсумки атестації на колегії 

відділу освіти, на педагогічних радах навчальних закладів. 

15. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник  відділу освіти                                          О.П.Лобик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Додаток   № 1 
                                                                                      до   наказу  відділу  освіти 

                                                                                       Трускавецької міської ради    

                                                                                                    від 17.09. 2019 р.  №93-А 

 

                                                       С  К  Л  А  Д 

                        атестаційної комісії IІ  рівня при  відділі освіти ТМР 

                                    у 2019/2020 навчальному році 

 

1.  Лобик О.П. -  начальник  відділу освіти, голова комісії;  

2. Форемна І.М. - завідувач  методкабінету, заступник голови комісії; 

3.    Лисенко Л.А.-   методист методичного кабінету, секретар комісії. 

                  

Члени   комісії : 

4.   Гуняк Р.М – головний спеціаліст відділу освіти; 

         5.   Стасишин І.Б. - спеціаліст І категорії відділу освіти;    

   6.  Заміщак М.І. – голова  міської профспілкової організації  працівників освіти; 

         7.  Щигель В.С. – директор СЗШ № 1; 

         8.  Гудзеляк Р.З.– директор НВК „СЗШ № 2 – гімназія”; 

   9.  Умнова Г.І. –  директор СЗШ № 3; 

   10. Сальо С.Л.  – завідувач  ДНЗ №2 «Ялинка»; 

11. Гаврилик Ж.І. – методист методкабінету; 

         12. Томашівська Н.В.– методист методичного кабінету; 

   12. Мацькович Л.Є. – директор ДЮСК «Спортовець»; 

         14. Петранівський В.Л. – директор БУТ; 

         15.                     – представник  департаменту освіти і науки  Львівської                                        

облдержадміністрації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

                                                                                                

                                                                    

 

                                                                        

                                                                      

                                                                       

 



                                                                     Додаток   № 2 
                                                                                      до   наказу  відділу  освіти 

                                                                                       Трускавецької міської ради    

                                                                                                    від 17.09. 2019 р. №93-А 

 

 

 

                                                   Г   Р   А   Ф   І   К 

засідань атестаційної комісії ІІ рівня  

при відділі освіти ТМР у 2019 /2020 навчальному році. 

 

 

 

№ 

п/п 

Дата Час  Місце  

проведення 

Завдання 

1 15.10.2019 р. 15.00 відділ освіти  ТМР Організаційне засідання. 

2 23.01.2020 р. 15.00 відділ освіти ТМР  Про хід вивчення членами АК 

системи роботи педагогів, що 

атестуються 

3   03.04.2020 р. 11.00 ДЮСК 

«Спортовець» 

Атестація керівників, їх 

заступників, педагогічних 

працівників навчальних закладів та 

установ освіти міста 

4    09.04.2020 р. 15.00 Методичний 

кабінет відділу 

освіти 

Підведення підсумків атестації, 

розгляд апеляцій 

 

 

 

 

          Начальник  відділу освіти                                    О.П.Лобик 

 

 

 

 

 

 
 


