УКРАЇНА
ЧУДЕЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СТОРОЖИНЕЦЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
16 жовтня 2020 року

№339

Про
затвердження
списків
педагогічних працівників, які
атестуються в 2020-2021 н.р.
атестаційною комісією ІІ рівня
Відповідно до статті 50 Закону України «Про освіту», статті 32 Закону
України «Про дошкільну освіту», статті 48 Закону України «Про повну загальну
середню освіту», вимог Типового положення про атестацію педагогічних
працівників України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України
від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14.12.2010 за №
1255/18550, змін до Типового положення про атестацію педагогічних
працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
08.08.2013 № 1135, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за
№ 1417/23949, Положення про психологічну службу системи освіти України,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 №
509, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 31.07.2018 за № 885/32337, наказу
ДОН Чернівецької ОДА від 11.09.2020 року №275 «Про проведення атестації
педагогічних працівників у 2020/2021 навчальному році»
1. Атестаційній комісії:
1.1.Затвердити список педагогічних працівників закладів освіти Чудейської
ОТГ, які атестуються в 2020-2021 навчальному році атестаційною комісією ІІ
рівня (додаток1).
1.2.Затвердити графік атестації педагогічних працівників, що атестуються
атестаційною комісією відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Чудейської ОТГ
(додаток 2)

2. Керівникам закладів освіти Чудейської ОТГ:
2.1. Вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються до 18 березня 2021
року (п.3.3.Положення);
2.2. Ознайомити педагогічних працівників з характеристикою за 10 днів до
засідання атестаційної комісії під підпис (п.3.5.Положення);
2.3. Підготувати атестаційні матеріали ( клопотання, атестаційний лист в 2-х
примірниках, характеристика діяльності педагогічного працівника у
міжатестаційний період) до 03.04.2021 року.
3. Відділу освіти:
3.1. Надіслати в Інститут післядипломної педагогічної освіти
Чернівецької області до:
- 20.11.2020 графіки засідань атестаційних комісій, списки претендентів на
присвоєння педагогічних звань «вчитель-методист», «викладач-методист»,
«вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний психологметодист», «керівник гуртка - методист»;
- 05.02.2021 напрацювання педагогів, що атестуватимуться на присвоєння
педагогічних звань «вчитель-методист», «викладач-методист», «виховательметодист», «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист»,
«керівник гуртка-методист» для схвалення;
- 16.04.2021 атестаційні матеріали на педагогічних працівників, які
атестуватимуться комісією ІІІ рівня, накази про виконання рекомендацій,
одержаних під час попередньої атестації ;
- 07.05.2021 звіти про проведення атестації у 2020/2021 навчальному році.
4. Розпорядження розмістити на інформаційному сайті відділу освіти
Чудейської ОТГ.
5.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова

А.Д. Піцул

Додаток1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження відділу освіти,
сім’ї, молоді та спорту
Чудейської сільської ради
від 16.10.2020 року № 339
Список педагогічних працівників навчальних закладів Чудейської ОТГ
які підлягають атестації атестаційною комісією ІІ рівня у 2020/2021 н.р.
Список педагогічних працівників Чудейського НВК
№
з/п

Прізвище,
ім’я, по
батькові

Дата
народження

1

Фрунза Олена
Михайлівна

07.10.
1978

Освіта
ОсвітньоЗаклад, рік Спеціальність
кваліфікаційний закінчення за дипломом
рівень
Спеціаліст

ЧНУ, 2010

вчитель
початкових
класів

Посада,
категорія,
звання

ЗДНВР,
вч.укр-ва,
І кат.

Пед.

Дата
Категорія,
звання, на
Попередня
Курси
стаж атестація
яке претендує
(число,
місяць,
рік, №
свідоцтва)
13/7

2017

2018
№ 1573

Присвоєння
квал. кат.«спец.
вищої категор.»

Список педагогічних працівників Чудейської ЗОШ І-ІІІ ст№1
№
з/п

1

Прізвище,
ім’я, по
батькові

Дата
народження

28.08.1977
Падурі Олена
Костянтинівна

Освітньокваліфікаційний
рівень
Повна вища освіта

Освіта
Заклад, рік
закінчення

ЧНУ ім.
Ю.Федьковича,
1999р.

Спеціальність
за дипломом

Вчитель історії

Посада,
категорія,
звання

Вчитель
історії,
«спец.вищої
категорії»

Пед.
стаж

20

Дата
Категорія,
звання, на
Попередня
Курси
яке претендує
атестація
(число,
місяць,
рік, №
свідоцтва)
07.04.2016р.
Відповідає
раніше присв.
квал.кат.

25.09.2020р.
СЕ №
02125697

Відповідає ран.
присв.квал.кат.
«спец.вищ.кат»
та присвєння

«спец.вищої
категорії»

Реєстр
№5997-20
30 год.

07.04.2016р.
Відповідає
раніше присв.
квал.кат.
«спец.вищої
категорії» та
присв.
пед.звання
«старший
вчитель»
07.04.2016р.
Присв.
квал.кат.
«спец.вищої
категорії»

25.09.2020р.
СЕ №
02125697
Реєстр
№6013-20
30 год.

2

Луканюк
Олена
Валер’янівна

21.03.1953

Повна вища освіта

ЧНУ, 1983р.

Вчитель
російської мови

Вчитель
української
мови та
літератури,
«спец.вищої
кат.», звання
«старший
вчит.»

46

3

Герман Марія
Георгіївна

29.01.1981

Повна вища освіта

ЧНУ, 2003р.

Вчитель
математики

Вчитель
математики,
«спец.вищої
категорії».

18

4

Іліуц Мануела
Іванівна

28.04.1978

Повна вища освіта

Кишинівський
ДУ, 2000р.

Вчитель біології

Вчитель
хімії,
«спец.вищої
категорії.,

19

07.04.2016р.
Присв.
квал.кат.
«спец.вищої
категорії»

5

Мотреску
Ромена
Андріанівна

05.10.1979

Повна вища освіта

ДУ Молдови,
2001р.

Вчитель
французької
мови та
англійської
мови

Вчитель
французької
мови та
англійської
мови,
«спец.вищої
категорії».

17

03.04.2018р.
присвоєно
квал.кат.
«спец.вищ.кат»

25.09.2020р
СЕ №
02125697
Реєстр
№5998-20
30 год.
25.09.2020р
СЕ №
02125697
Реєстр
№6006-20
30 год.
25.09.2020р
СЕ №
02125697
Реєстр
№6002-20
30 год.

педагогічного
звання
«старший
вчитель»
Відповідає ран.
присв.квал.кат.
«спец.вищ.кат»
та
педагогічного
звання
«старший
вчитель»
Відповідає ран.
присв.квал.кат.
«спец.вищ.кат».

Відповідає ран.
присв.квал.кат.
«спец.вищ.кат».

Відповідає ран.
присв.квал.кат.
«спец.вищ.кат»
та присвєння
педагогічного
звання
«старший
вчитель»

Список педагогічних працівників Іжівської ЗОШ І-ІІІ ст.
№
з/п

Прізвище,
ім’я, по

Дата
народження

Освітньо-

Освіта
Заклад, рік Спеціальність

Посада,
категорія,

Пед.

Дата
Попередня
Курси

Категорія,
звання, на яке

батькові

кваліфікаційний закінчення
рівень

за дипломом

звання

стаж

атестація

(число,
місяць,
рік, №
свідоцтва)

претендує

Підтвердження
кваліф.кат.
«спец.вищ.кат.» та
пед.звання«вчитель
-методист»
Встановлення
кваліф.кат.« спец.
вищої кат.»
Підтвердження
кваліф.кат.
«спец.вищ.кат.» та
пед.звання
«старший учитель»
Підтвердження
кваліф.кат.
«спец.вищ.кат.» та
пед.звання
«старший учитель»

1

Іонашку
Ольга
Василівна

30.07.1961

Повна вища
освіта

ЧДУ,1987

Вчитель історії та
суспільствознавства

Вчитель історії,
вища, вчительметодист

39/11

2016

13.05.2020,
№ 3094-20
(30 год.)

3

Лупашку Лілія
Радівна

06.07.1979

Повна вища
освіта

ЧНУ, 2002

Вчитель укр.
мови та літ.

19

2016

3

Ігнатеску Лучія
Костянтинівна

09.12.1957

Повна вища
освіта

ЧДУ,1986

Вчитель рум.
мови та літ.

34

2016

25.09.2020
№5965-20
(30 год.)
25.09.2020
№ 5968-20
(30 год.)

4

Свинцицька
Олена
Аурелівна

07.09.1958

Повна вища
освіта

ЧДУ,1982

Вчитель російскої
мови та літ.

22

2016

25.09.2020
№ 5983-20
(30 год.)

5

Дідошак
Володимир
Євгенійвич

29.01.1982

Повна вища
освіта

ЧНУ,2004

Вчитель
інформатики

Вчитель укр.
мови та
літ.,спец.І кат.
Вчитель рум.
мови та літ.,
кат.вища,
старший
вчитель
Вчитель франц.
мови та
труд.навч.,
спец.вищої кат.,
старший
учитель
Вчитель
інформатики,
спец.вищої кат.

21

2016

25.09.2020
№5985-20
(30 год.)

6

Лупашку Родіка
Валентинівна

17.06.1964

Повна вища
освіта

ЧДУ,1997

Вчитель рум.
мови та літ.

26

2015

28.02.2020
№ 1163-20
(30 год.)

7

Фаркаш
Валентина
Євгеніївна

16.01.1961

Повна вища
освіта

Бельцкий
педінститут,
1986

Вчитель рос.
мови та літ. та
вчит. почат.
класів

Вчитель рум.
мови та
літ.,спец.вищої
кат.
Вчитель почат.
класів,
спец.вищої кат.
вчительметодист

40

2016

20.05.2020
№ 3338-20
(30 год.)

Список педагогічних працівників Чудейської ЗОШ І-ІІ №3

Підтвердження
кваліф.кат.
«спец.вищ.кат.» та
присвоєння
пед.звання
«старший учитель»
Підтвердження
кваліф.кат.
«спец.вищ.кат.»
Підтвердження
кваліф.кат.
«спец.вищ.кат.» та
пед.звання
«вчительметодист»

№
з/п

Прізвище,
ім’я, по
батькові

Дата
народження

Освіта
ОсвітньоЗаклад, рік Спеціальність
кваліфікаційний закінчення за дипломом
рівень

Посада,
категорія,
звання

Пед.

Дата
Категорія,
звання,
на яке
Попередня
Курси
стаж атестація
претендує
(число,
місяць,
рік, №
свідоцтва)
26
2016, Вища Сертифікат Підтвердження
№3088 від
кваліф. кат.
03.07.2019
«Спец. вищ.
Свідоцтво
кат.»
№2001-20

1

Чепега
Ніколета
Вікторівна

16.12. 1974

Спеціаліст

ЧНУ 2005

Вчитель
початкових
класів

Директор
школи,
початкові
класи

2

Гарага Соріна
Якимівна

06.03.1973

Спеціаліст

ЧНУ,1996

Вчитель
рум.мови та
літератури

Вчитель
рум.мови та
літератури

27

2016, І
категорія

3

Савчук Лілія
Мірчівна

10.08.1972

Спеціаліст

ЧНУ, 1993

Вчитель
фізичної
культури

Вчитель
фізичної
культури

27

2016, Вища

Свідоцтво
№1524 від
20.05.16

4

Микайло
Маргарета
Василівна

15.08.1960

Спеціаліст

ЧНУ,1983

Вчитель
французької
мови

Вчитель
французької
мови

35

2016, І
категорія

Сертифікат
від
23.08.2018
№1103

5

Гарага Любов
Дмитрівна

23.06.1977

Спеціаліст

ЧНУ,2000

Вчитель
математики

Вчитель
математики

20р.

2016, Вища

Свідоцтво
№1256 від
24.03.2017

Список педагогічних працівників Чудейського ДНЗ «Веселка»

від 15.04.20
Свідоцтво
№1998-20
від 15.04.20

Присвоєння
кваліф. кат.
«Спец. вищ.
кат.»
Підтвердження
кваліф. кат.
«Спец. вищ.
кат.»
Присвоєння
кваліф. кат.
«Спец. вищ.
кат.»
Підтвердження
кваліф. кат.
«Спец. вищ.
кат.»

№
з/
п

1

2

3

4

5

Прізвище,
ім’я, по
батькові

Падурі Ліліана
Костянтинівна

Дата
народження

04.04. 1985

Ткачук Олена
Костянтинівна

31.05. 1991

Петровська
Іваніна
Михайлівна
Мікайло
Ліліана
Теодорівна
Стругар Іріна
Георгіївна

16.10. 1956

31.07. 1990

04.11. 1984

Освіта
Заклад, рік
закінчення

Освітньокваліфікаційн
ий рівень
Повна вища
освіта

Педучилище,
2004
ЧНУ 2007

Повна вища
освіта
Спеціаліст.
Молодший
спеціаліст

ЧНУ
2013
Чернівецьке
педучилище
1974
Педколедж
2009

Повна вища
освіта

Сільський голова

Педколедж,
2004
ЧНУ
2007

Спеціальність
за дипломом

Посада,
категорія,
звання

Вих. ДНЗ.
Вчитель
початкових
класів.
Початкова
освіта.

Вихователь
І категорія.

Вихователь
дитячого
садка.
Вчитель
початкових
класів.
Вчитель
початкових
класів.
Спеціаліст
міжнародних
відносин
перекладач.

Вихователь,
спеціаліст.

Вихователь,
спеціаліст.

Вихователь,
спеціаліст.
Вихователь,
спеціаліст.

Педа
гогіч
ний
стаж

Дата
Попередня
Курси
атестація
(число,
місяць,
рік, №
свідоцтва)

16
років.

2017

9
років.

2015

01.10.2019
№2431-19

46
років

2016

07.10.2019
№2432-19

11
років.

2013

6
років.

-

А.Д. Піцул

Додаток 2

Категорія,
звання на яке
претендує

Присвоєння
кваліф. кат.
«Спец. вищ.
кат.»
Присвоєння
кваліф. кат.
«Спеціаліст ІІ
категорії»
Підтвердження
кв. кат. катег.
«спеціаліст».
Підтвердження
кв. кат. катег.
«спеціаліст».
Присвоєння
кваліф. кат.
«Спеціаліст ІІ
категорії»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження відділу освіти,
сім’ї, молоді та спорту
Чудейської сільської ради
від 16.10.2020 року №339

Графік та тематика засідань атестаційної комісії ІІ рівня
при відділі освіти Чудейської ОТГ
на 2020/2021 навчальний рік
№ з/п

Тематика засідань

Відповідальні

І засідання ( 15 вересня)
1.

Створення атестаційної комісії ІІ рівня та розподіл обов’язків між членами комісії

Голова АК

2.

Розроблення плану роботи атестаційної комісії

3.

Складання графіку засідань атестаційної комісії

Голова АК
Голова АК

4.

Організаційні умови атестації

Голова АК

1.

ІІ засідання ( 15 жовтня)
Опрацювання членами атестаційної комісії ІІ рівня Типового положення про атестацію
педагогічних працівників (від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
14.12.2010 за № 1255/18550, змін до Типового положення про атестацію педагогічних
працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 №
1135, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за № 1417/23949)

Голова АК

2.

Розгляд та затвердження списків педпрацівників, поданих до АК ІІ рівня, які
претендують на встановлення вищої кваліфікаційної категорії, педагогічних звань.

Голова АК,
Члени комісії

2.

Розгляд поданих списків педпрацівників, які підлягають атестації, від керівників закладів
із кількістю педпрацівників менше 15

Голова АК,
Члени комісії

3.

Прийом документів, поданих до атестаційної комісії; ухвалення рішення щодо
перенесення терміну атестації (якщо є відповідні заяви педпрацівників); затвердження
списку педагогічних працівників, які атестуються атестаційною комісією ІІ рівня.

Голова АК,
Члени комісії

ІІІ засідання ( 25 лютого)
1.

Розгляд результатів вивчення педагогічної діяльності вчителів, що атестуються АК ІІ рівня

Голова АК,
Члени комісії

2.

Розгляд напрацювань педагогів, що атестуватимуться на присвоєння педагогічного звання
«старший учитель», «вчитель-методист», «педагог-організатор-методист», «практичний
психолог-методист», «керівник гуртка-методист»

Голова та члени АК

3.
4.
5.

Розгляд результатів атестації за 2019 рік щодо виконання умов, висунутих атестаційною
комісією ІІ рівня
Інформування про хід проведення атестації у закладах освіти Чудейської ОТГ
Дотримання вимог та термінів здачі матеріалів атестаційній комісії ІІ рівня
ІV засідання (7 квітня)

Голова та члени АК
Секретар АК
Секретар АК

1.

Розгляд матеріалів з питань атестації педагогічних працівників закладів освіти

Голова та члени АК

2.

Прийняття рішень про відповідність працівників займаним посадам, встановлення
(відповідність) кваліфікаційних категорій, присвоєння (відповідність) педагогічних звань

Голова та члени АК

3.

Оформлення атестаційних листів

Голова та члени АК

Сільський голова

А.Д. Піцул

