
 

У К Р А Ї Н А 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Н А К А З  

11.09.2020                                      Хмельницький                               № 195 - од 

Про атестацію педагогічних 

працівників закладів освіти області у 

2020/2021 навчальному році 

 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за 

№ 1255/18550 (із змінами) (далі – Типове положення), з метою належної 

організації атестації педагогічних працівників закладів освіти області 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити атестаційну комісію ІІІ рівня у Департаменті освіти і науки 

Хмельницької обласної державної адміністрації за секціями відповідно до 

специфіки діяльності закладів та установ освіти, педагогічні працівники яких 

атестуються, у складі згідно з додатком 1. 

 

2. Затвердити графік проведення атестації педагогічних працівників 

області у 2020/2021 навчальному році згідно з додатком 2.  

 

3. Керівникам органів управління освітою, керівникам закладів освіти 

забезпечити атестацію педагогічних працівників відповідно до вимог Типового 

положення: 

3.1. Створити відповідні атестаційні комісії до 20.09.2020 року. 

3.2. До 10.10.2020 року подати до відповідних атестаційних комісій 

списки педагогічних працівників, що підлягають черговій атестації, заяви на 

позачергову атестацію, про перенесення строку атестації тощо; списки 

педагогічних працівників, які претендують на підтвердження чи присвоєння 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», тарифних розрядів, 

педагогічних звань, тощо. 

3.3. До 20.10.2020 року атестаційним комісіям затвердити списки 

педагогічних працівників, які атестуються; скласти графіки проведення 

атестації та ознайомити з ними педагогічних працівників. 



3.4. До 15.03.2021 року вивчити та узагальнити діяльність педагогічних 

працівників, що атестуються. 

3.5. Подати документи відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 06.10.2010 № 930 (зі змінами) «Про затвердження Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників» на розгляд комісії ІІІ рівня 

відповідно до графіка проведення атестації педагогічних працівників області у 

2021/2021 навчальному році. 

 

4. Атестаційним комісіям здійснити атестацію в такі терміни: 

- комісіям І рівня – до 01.04.2021 року; 

- комісіям ІІ рівня – до 10.04.2021 року; 

- комісіям ІІІ рівня – до 25.04.2021 року. 

 

5. Хмельницькому обласному інституту післядипломної педагогічної 

освіти, Науково-методичному центру професійно-технічної освіти та 

підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій 

області, керівникам органів управління освітою, керівникам закладів освіти та 

рекомендувати Раді директорів закладів фахової передвищої освіти: 

5.1. Створити необхідні умови для обов’язкового вчасного проходження 

педагогічними працівниками підвищення кваліфікації на засадах вільного 

вибору форм навчання та програм; для апробації та схвалення науково-

методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів закладів 

професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та післядипломної 

освіти досвіду та власних методичних розробок педагогічних працівників, що 

атестуються. 

5.2. До 13 березня 2021 року надати атестаційним комісіям І рівня 

експертні висновки щодо вивчення та впровадження педагогічного досвіду 

педагогічних працівників, що атестуються, на присвоєння педагогічних звань 

згідно п. 5.2 Типового положення. 

 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Заступник директора –  

начальник управління       Антоніна ХАРЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1                   

до наказу заступника 

директора Департаменту 

освіти і науки 

облдержадміністрації 

 від ________ № ________ 

 

Склад І секції комісії для проведення атестації педагогічних працівників та 

розгляду апеляцій на рішення атестаційних комісій І та ІІ рівнів закладів 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти 

 

ФАСОЛЯ                                      

Олег Іванович  

директор Департаменту освіти і науки 

Хмельницької облдержадміністрації, голова комісії 

ДУПЛЯК                                    

Тетяна Василівна 

заступник директора - начальник управління 

освітньої діяльності та організаційного 

забезпечення Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації, заступник голови комісії 

РЯБЧУК  

Оксана Володимирівна  

начальник відділу організаційно-нормативного 

забезпечення управління освітньої діяльності та 

організаційного забезпечення Департаменту освіти і 

науки Хмельницької облдержадміністрації, 

секретар комісії 

ГАРКАВЕНКО 

Тетяна Володимирівна 

головний спеціаліст відділу загальної середньої та 

дошкільної освіти управління освітньої діяльності 

та організаційного забезпечення Департаменту 

освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації 

КРАСНОСІЛЕЦЬКИЙ 

Денис Павлович 

головний спеціаліст відділу загальної середньої та 

дошкільної освіти управління освітньої діяльності 

та організаційного забезпечення Департаменту 

освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації 

МАРИСЮК                               

Алла Андріївна 

 

завідувач сектору спеціальної та інклюзивної освіти 

Департаменту освіти і науки Хмельницької 

облдержадміністрації 

ОЧЕРЕТЯНКО                                   

Віктор Іванович 

ректор Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (за згодою) 

ТРЕТЯК  

Владислав Вадимович 

головний спеціаліст – юрисконсульт Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації 

ФІЯРСЬКА                                                      

Світлана Ігорівна 

начальник відділу професійної освіти та виховної 

роботи управління професійної освіти та ресурсного 

забезпечення Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

ШОРОБУРА                                

Інна Михайлівна 

ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної 

академії (за згодою) 

ЯРИМЮК                                  

Анатолій Степанович 

голова Хмельницької обласної організації 

профспілки працівників освіти і науки України (за 



згодою) 

 

Склад ІІ секції комісії для проведення атестації педагогічних працівників та 

розгляду апеляцій на рішення атестаційних комісій І рівня  

закладів професійної (професійно-технічної) освіти області 

 

ФАСОЛЯ 

Олег Іванович  

директор Департаменту освіти і науки Хмельницької 

облдержадміністрації, голова комісії 

ХАРЧУК 

Антоніна Михайлівна 

заступник директора – начальник управління 

професійної освіти та ресурсного забезпечення 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, 

заступник голови комісії 

ЗІНЧУК 

Ольга Олександрівна 

головний спеціаліст відділу професійної освіти та 

виховної роботи управління професійної освіти та 

ресурсного забезпечення Департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації, секретар комісії 

ГРИГОРЧУК 

Тетяна Володимирівна 

директор Хмельницького державного центру 

естетичного виховання учнівської молоді (за згодою) 

ЄМЕЦЬ 

Тетяна Анатоліївна 

начальник відділу бухгалтерської звітності, 

фінансово-економічного моніторингу професійних 

навчальних закладів (ПТНЗ, ВНЗ) Комунального 

закладу «Центр організаційно-господарського 

забезпечення закладів освіти» 

МАЛАНЧАК 

Леся Іванівна 

директор ДПТНЗ «Красилівський професійний 

ліцей», голова ради директорів професійно-

технічних навчальних закладів Хмельницької 

області (за згодою) 

ТРЕТЯК 

Владислав Вадимович 

головний спеціаліст – юрисконсульт Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації 

ФІЯРСЬКА 

Світлана Ігорівна 

начальник відділу професійної освіти та виховної 

роботи управління професійної освіти та ресурсного 

забезпечення Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

ХОМЮК 

Ганна Іванівна 

викладач професійно-теоретичної підготовки ДНЗ 

«Хмельницький центр професійно-технічної освіти 

сфери послуг» (за згодою) 

ЧУГАЄВА 

Олена Анатоліївна 

майстер виробничого навчання ДНЗ «Подільський 

центр професійно-технічної освіти» (за згодою) 

ШАТКОВСЬКА  

Лілія Василівна 

методист Вищого професійного училища № 25 

м. Хмельницького (за згодою) 

ШЕВЧУК 

Людмила Іванівна 

директор Науково-методичного центру професійно-

технічної освіти і підвищення кваліфікації 

інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій 

області (за згодою) 

ЯРИМЮК голова Хмельницької обласної організації 



Анатолій Степанович профспілки працівників освіти і науки України (за 

згодою) 
 

Склад ІІІ секції комісії для проведення атестації педагогічних працівників та 

розгляду апеляцій на рішення атестаційних комісій І рівня 

 закладів фахової передвищої та вищої освіти області 

 

ФАСОЛЯ                                      

Олег Іванович  

директор Департаменту освіти і науки 

Хмельницької облдержадміністрації, голова 

комісії 

ХАРЧУК                                    

Антоніна Михайлівна 

заступник директора – начальник 

управління професійної освіти та ресурсного 

забезпечення Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації, заступник голови 

комісії 

ПАВЛЮК                                   

Ольга Миколаївна 

 

 

 

головний спеціаліст відділу професійної 

освіти та виховної роботи управління 

професійної освіти та ресурсного 

забезпечення Департаменту освіти і науки  

облдержадміністрації , секретар комісії 

АЛЄКСЄЄВА  

Тетяна Олександрівна 

заступник директора з науково-методичної 

роботи Хмельницького базового медичного 

коледжу 

КАПІТАН                                  

Галина Володимирівна  

методист Ради директорів закладів фахової 

передвищої освіти  (за згодою) 

ОВЧАРУК  

Вадим Володимирович  

директор Хмельницького політехнічного 

коледжу НУ «Львівська політехніка»  (за 

згодою) 

ОЛІЙНИК 

Тетяна Антонівна 

методист ДВНЗ «Кам’янець - Подільський 

коледж будівництва, архітектури та 

дизайну» (за згодою) 

ТРЕТЯК 

Владислав Вадимович 

головний спеціаліст – юрисконсульт 

Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

ТРІШКІНА                                 

Ніна Іванівна  

 

викладач дисциплін комерційне 

товарознавство та маркетинг Хмельницького 

торговельно-економічного коледжу КНТЕУ 

КНТЕУ (за згодою) 

ФІЯРСЬКА                                                       

Світлана Ігорівна 

начальник відділу професійної освіти та 

виховної роботи управління професійної 

освіти та ресурсного забезпечення 

Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

ЧЕРВОНОГРАДСЬКА  

Ніна Володимирівна  

базовий методист ДВНЗ «Кам’янець-

Подільський індустріальний коледж» (за 



згодою) 

ШОРОБУРА                                

Інна Михайлівна 

ректор Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії (за згодою) 

ЯРИМЮК                                  

Анатолій Степанович 

голова Хмельницької обласної організації 

профспілки працівників освіти і науки 

України  (за згодою) 

 

 

 

 

 

Заступник директора - 

начальник управління                                                            Тетяна ДУПЛЯК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2                   

до наказу заступника 

директора Департаменту 

освіти і науки 

облдержадміністрації 

 від 11.09.2020 № 195-од 

 

Графік проведення атестації педагогічних працівників області 

у 2020/2021 навчальному році 
 

№ з/п 

Місцеві органи управління освітою, 

установи підвищення кваліфікації, 

заклади професійної (професійно-технічної), 

фахової передвищої та післядипломної освіти, 

заклади освіти обласного підпорядкування 

Дата погодження 

атестаційних 

матеріалів 

Дата засідання 

атестаційної 

комісії 

1. Антонінська спеціальна школа Хмельницької 

обласної ради 

05.04.2021 13.04.2021 

2. 
Голенищівська спеціальна школа Хмельницької 

обласної ради 

05.04.2021 13.04.2021 
 

3. 
Ізяславський навчально-реабілітаційний центр 

Хмельницької обласної ради 

05.04.2021 13.04.2021 

4. 
Кам'янець-Подільська спеціальна школа 

Хмельницької обласної ради  

05.04.2021 13.04.2021 
 

5. 

Кам'янець - Подільський навчально-

реабілітаційний центр Хмельницької обласної 

ради 

06.04.2021 13.04.2021 

6. 
Новоушицька спеціальна школа Хмельницької 

обласної ради 

06.04.2021 13.04.2021 
 

7. 
Солобковецька навчально-реабілітаційний центр 

Хмельницької обласної ради  

06.04.2021 13.04.2021 

8. 
Орининська гімназія Хмельницької обласної 

ради 

06.04.2021 13.04.2021 
 

9. 
Плужнянська санаторна школа Хмельницької 

обласної ради 

07.04.2021 13.04.2021 

10. 
Вовковинецька гімназія Хмельницької обласної 

ради 

07.04.2021 13.04.2021 
 

11. 
Ямпільська спеціальна школа Хмельницької 

обласної ради 

07.04.2021 13.04.2021 
 

12. 
Кам'янець – Подільський ліцей І – IIІ ступенів 

«Славутинка» Хмельницької обласної ради 

07.04.2021 14.04.2021 
 

13. 
Хмельницький ліцей ІІ-ІІІ ступенів 

Хмельницької обласної ради 

08.04.2021 14.04.2021 

14. 
Славутський ліцей ІІ-ІІІ ступенів Хмельницької 

обласної ради 

08.04.2021 14.04.2021 

15. 

Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою 

військово-фізичною підготовкою Хмельницької 

обласної ради 

08.04.2021 14.04.2021 
 

16. Дитячий будинок Хмельницької обласної ради 08.04.2021 14.04.2021 

17. 
Хмельницький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

09.04.2020 14.04.2021 



18. 
Обласний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді 

09.04.2021 14.04.2021 

19. 
Обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді 

09.04.2021 14.04.2021 
 

20. 
Обласний центр туризму і краєзнавства 

учнівської молоді 

09.04.2021 14.04.2021 

21. Старокостянтинівський професійний ліцей 06.04.2021 21.04.2021 

22. 
Вище професійне училище № 4 

м.Хмельницького 
06.04.2021 21.04.2021 

23. 
ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний 

професійний ліцей» 
06.04.2021 21.04.2021 

24. Хмельницький професійний ліцей 06.04.2021 21.04.2021 

25. 
ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної 

освіти сфери послуг» 
06.04.2021 21.04.2021 

26. 
ДНЗ «Вище професійне училище №11 

м.Хмельницького» 
06.04.2021 21.04.2021 

27. Хмельницький професійний ліцей електроніки 06.04.2021 21.04.2021 

28. 
Вище художнє професійне училище №19 

смт. Гриців 
06.04.2021 21.04.2021 

29. Шепетівський професійний ліцей 06.04.2021 21.04.2021 

30. Нетішинський професійний ліцей 06.04.2021 21.04.2021 

31. 
Вище професійне училище № 25 

м.Хмельницького 
06.04.2021 21.04.2021 

32. 
ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної 

освіти» 
06.04.2021 21.04.2021 

33. 
ДНЗ «Ярмолинецький агропромисловий центр 

професійної освіти» 
06.04.2021 21.04.2021 

34. Плужненський професійний аграрний ліцей 06.04.2021 21.04.2021 

35. 
ДНЗ «Теофіпольський професійний аграрно-

промисловий ліцей» 
06.04.2021 21.04.2021 

36. 
ДНЗ «Полонський агропромисловий центр 

професійної освіти» 
08.04.2021 21.04.2021 

37. 
Вище професійне училище № 36 с.Балин 

Хмельницької обл. 
08.04.2021 21.04.2021 

38. Грицівське вище професійне училище №38 08.04.2021 21.04.2021 

39. Чорноострівський професійний аграрний ліцей 08.04.2021 21.04.2021 

40. 
ДНЗ «Лісоводський професійний аграрний 

ліцей» 
08.04.2021 21.04.2021 

41. ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти» 08.04.2021 21.04.2021 

42. ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей» 08.04.2021 21.04.2021 

43. ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей» 08.04.2021 21.04.2021 

44. Шепетівський навчальний центр №98 08.04.2021 21.04.2021 

45. ДПТНЗ «Райківецький навчальний центр №78» 08.04.2021 21.04.2021 

46. ДПТНЗ «Замковий навчальний центр № 58» 08.04.2021 21.04.2021 

47. 

Науково-методичний центр професійно-

технічної освіти та підвищення кваліфікації 

інженерно-педагогічних працівників у 

Хмельницькій області 

08.04.2021 21.04.2021 



48. 
Хмельницький державний центр естетичного 

виховання учнівської молоді 
08.04.2021 21.04.2021 

49. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 
08.04.2021 22.04.2021 

50. 

Хмельницький економіко-правовий коледж  

Міжрегіональної Академії управління 

персоналом 

08.04.2021 22.04.2021 

51. 
Хмельницький коледж Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини « Україна» 

08.04.2021 22.04.2021 

52. 
Хмельницький політехнічний коледж НУ 

«Львівська політехніка» 

08.04.2021 22.04.2021 

53. 

Хмельницький торговельно-економічний коледж 

Київського національного торговельно-

економічного університету 

08.04.2021 22.04.2021 

54. 
ДВНЗ «Кам'янець-Подільський індустріальний 

коледж» 

08.04.2021 22.04.2021 

55. 
Подільський спеціальний навчально-

реабілітаційний соціально-економічний коледж 

08.04.2021 22.04.2021 

56. 

Кам'янець-Подільський коледж харчової 

промисловості Національного університету 

харчових технологій 

08.04.2021 22.04.2021 

57. Хмельницький базовий медичний коледж 09.04.2021 22.04.2021 

58. Чемеровецький медичний коледж 09.04.2021 22.04.2021 

59. Шепетівське медичний коледж 09.04.2021 22.04.2021 

60. Кам'янець-Подільське медичний коледж 09.04.2021 22.04.2021 

61. 
ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж 

будівництва, архітектури та дизайну» 

09.04.2021 22.04.2021 

62. 
Коледж Подільського державного аграрно-

технічного університету 

09.04.2021 22.04.2021 

63. 
Новоушицький коледж Подільського державного 

аграрно-технічного університету 

09.04.2021 22.04.2021 

64. 
Шепетівський коледж Подільського державного 

аграрно-технічного університету 

09.04.2021 22.04.2021 

65. 

Коледж економіки, права та інформаційних 

технологій ПЗВО "Кам'янець-Подільський 

податковий інститут" 

09.04.2021 22.04.2021 

66. 
Економічний коледж ПВНЗ "Університет 

економіки і підприємництва" 

09.04.2021 22.04.2021 

 

 

 

Заступник директора –  

начальник управління                                                              Тетяна ДУПЛЯК 

 

 

 

 

 


