
 
 

ВІННИЦЬКА     ОБЛАСНА     ДЕРЖАВНА    АДМІНІСТРАЦІЯ  

У П Р А В Л І Н Н Я  К У Л Ь Т У Р И  І  М И С Т Е Ц Т В  

 

Н А К А З  
 

  Від 03.10.2019.                              № 220. 

 

 Про проведення атестації     

 педагогічних працівників 

 закладів (установ) освіти  

 сфери культури       

 

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

позашкільну освіту», Положення про атестацію педагогічних працівників 

закладів (установ) освіти сфери культури, затвердженого наказом 

Міністерства культури України від 12.07.2018 р. № 628, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 16.08.2018 за №926/32378 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Провести  19 листопада 2019 року атестацію педагогічних працівників 

закладів (установ) освіти сфери культури. 

2. Затвердити склад атестаційної комісії, графік проведення атестації 

педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури 

атестаційною комісією управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації, що додаються. 

3. Директору департаменту культури Вінницької міської ради, 

начальникам управління культури і туризму Жмеринської, мистецької 

політики і ресурсів Могилів-Подільської міських рад, відділів (секторів) 

культури і туризму райдержадміністрацій, міських рад міст обласного 

значення, відповідальним за галузь культури в об’єднаних територіальних 

громадах,  директорам мистецьких навчальних закладів області сприяти 

поданню  атестаційних  документів педагогічних працівників, які проходять  

атестацію в управлінні культури і мистецтв облдержадміністрації. 

4. Головному спеціалісту з питань роботи навчальних закладів та 

розвитку професійного мистецтва управління культури і мистецтв 

облдержадміністрації Смоленцевій Г.А. підготувати проект наказу за 

підсумками проведення атестації педагогічних працівників мистецьких 

навчальних закладів. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

   

 

  В.о. начальника  управління                                       Валентина ТРОЯН 



                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ  управління  

культури і мистецтв 

облдержадміністрації 

03.10.2019.№ 220. 

 

СКЛАД 

атестаційної комісії управління культури і мистецтв  

Вінницької обласної державної адміністрації  

 

 

ТРОЯН 

Валентина Геннадіївна 
 

– 

 

в.о. начальника управління культури і 

мистецтв облдержадміністрації, голова 

комісії; 
 

СМОЛЕНЦЕВА 

Галина Анатоліївна 
–  

   

 

головний спеціаліст з питань роботи 

навчальних закладів та розвитку 

професійного мистецтва управління 

культури і мистецтв облдержадміністрації, 

секретар комісії. 

Члени комісії: 

 

ГАРБУЛИНСЬКИЙ 

Сергій Вікторович 
–  

 

заступник директора обласного навчально-

методичного центру галузі культури, 

мистецтв та туризму; 

 

СКРИПНИК – КАГАДІЙ  

Алла Дмитрівна 
– заступник директора Вінницького коледжу 

культури і мистецтв ім. М.Д.Леонтовича; 

 

БУРДЕЙНА – ПУБЛІКА  

Тетяна Василівна 

 

– 

 

директор Вінницької дитячої музичної 

школи №1, голова Президії ради директорів 

мистецьких шкіл області, 

мистецтвознавець; 

 

КЛАПОУЩАК                      

Андрій Юрійович 

– завідувач сектору вищих навчальних 

закладів, науки та інтелектуальної 

власності департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації (за згодою) 

 

КОВАЛЬОВ 

Юрій Тимофійович 

 

– 

 

начальник навчально-організаційного 

відділу обласного навчально-методичного 

центру галузі культури, мистецтв та 

туризму; 

 

ПОБЕРЕЖНА 

Тетяна Іванівна 
–  

 

голова обласного комітету профспілки 

працівників культури. 

 

    

  В.о. начальника  управління                                       Валентина ТРОЯН 

                                                                                      



                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління  

культури і мистецтв 

облдержадміністрації 

03.10.2019.№220. 

 

 

ГРАФІК 

проведення атестації педагогічних працівників 

закладів(установ) освіти сфери культури 

19 листопада 2019 року 

 

10
00

 год.    –    Мистецькі школи. 

 

14
00

 год.    –    Вінницький коледж культури і мистецтв ім. М.Д.Леонтовича,  

                        Тульчинський коледж культури.  

 

 

 

 

     В.о. начальника  управління                                      Валентина ТРОЯН 

 

 
 

 


