
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КОМУНАЛЬНИЙ ПОЧАТКОВИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 

МИСТЕЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №5 
ім. РИМСЬКОГО- КОРСАКОВА»

Н А К А З

13.09.2021р. № 79/1-к 
м. Харків

Про проведення атестації педагогічних 
працівників ДМШ№5 у 2021-2022 
начальному році

Керуючись ст. 25 Закону України «Про позашкільну освіту», ст.50 Закону 
України «Про освіту», Положення про мистецьку школу, затвердженого наказом 
Міністерства культури України від 09.08.2018р. № 686, відповідно до
Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери 
культури, затвердженого наказом Міністерства культури України від 12.07.2018р. 
№628, з метою чіткої активізації творчої, професійної діяльності, стимулювання 
безперервної фахової та загальної освіти, якісної роботи, підвищення відповідальності 
за результати навчання і виховання

НАКАЗУЮ:
1. Провести атестацію педагогічних працівників у 2021- 2022 навчальному році.
2. Для проведення атестації створити атестаційну комісію у складі:
Члени комісії: МАСЛО Олександр -  директор школи;

АЛЕИНІКОВА Лідія -  заступник директора школи з навчально- 
виховної роботи;
ШЛЯХОВА Анастасія - заступник директора школи з навчально- 
виховної роботи;
КОНОВАЛОВА Світлана -  секретар школи;
ШКРЕДОВА Людмила -  голова ПК школи;
ДЗЯЛИК Алла -  завідувач відділу спеціального фортепіано 

(старші класи);
ВАСИЛЬЄВА Любов -  завідувач відділу спеціального фортепіано

(молодші класи);
САВЕНКО Ольга -  завідувач відділу народних інструментів; 
ДІАНОВА Алла -  завідувач відділу струнно-смичкових

інструментів;
КРАВЧЕНКО Тетяна -  завідувач відділу духових та ударних

інструментів;
ІВАНЦІВ Ірина -  завідувач художнього відділення;
БУРДА Євгеній -  начальник відділу закладів культури Департаменту

культури Харківської міської ради (за згодою);



РЕШЕТНІКОВА Вікторія -  завідувач вокального відділу; 
МАРАХОВСЬКА Тетяна -  заступник директора Департаменту

культури Харківської міської ради (за 
згодою).

3. Атестаційній комісії прийняти від викладачів заяви про проходження 
атестації до 10 жовтня 2021 року.
4. Для присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої 
категорії", педагогічних звань "Старший викладач", "Викладач-методист" заяви 
про проходження атестації та атестаційні документи подаються педагогічними 
працівниками до атестаційної комісії органу управління не пізніше 
15 жовтня.
5. Атестаційна комісія вивчає подані документи на предмет повноти пакета 
документів і відповідності вимогам законодавства, у разі необхідності перевіряє 
їх достовірність та виносить вмотивоване рішення про результати атестації 
педагогічних працівників не пізніше 05 листопада.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи
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