ПРОТОКС Л № 1

засідання атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників
Департамент культури, національ ностей, релігій та охорони об’єктів
культурної спадщини облдержадміністрації
12 вересня 2019 року

Присутні:

Олійник О.В., Д іректор Департаменту культури.,
національносте! і, релігій та охорони об’єктів
культурної спад щини облдержадміністрації,
заслужений прад івник культури України;
Різникова Я.О., заступник директора Департаменту
- начальник від,ділу культури, національностей,
релігій та охоро ш об’єктів культурної спадщини
облдержадмініс' грації;
Макайонок С.П. , т.в.о. директора КУ «Одеський
обласний навчал ьно-методичний центр закладів
культури і мисте цтва»;
Каджаєва М.А., директор КЗ «Одеський театральнохудожній КОЛЄД5де», заслужений працівник культури
України;
Косміна О.Г., ди ректор КЗ «Одеський художній
коледж імені М ,Грекова»;
Бабченко В.Є., лова Одеської обласної організації
профспілки праі|(і вників культури України;
Бортнікова О.В директор КЗ «Одеський коледж
мистецтв імені Ь!.Ф,Данькевича», заслужений
працівник культ^ри України;
Терляхіна Н.П., методист вищої категорії КУ
«Одеський облаф ний навчально-методичний центр
закладів культур и і мистецтва»;
Божкова О.В., за відувач відділу навчальнометодичної робот и КУ «Одеський обласний
навчально-метод,ичний центр закладів культури і
мистецтва»;
Тихомирова Т.]У , методист вищої категорії КУ
«Одеський облас ний навчально-методичний центр
закладів мистецт в і культури», член Одеської
організації націо нальної спілки художників України;
г о .

Гкачук І.М., завідувач сектору правового
забезпечення Департаменту культури,
національностей, релігій та охорони об’єктів
культурної спадщини облдержадміністрації;

Відсутні:

Маркова Т.Ю., директор Департаменту культури та
туризмуОдеськооі міської ради;
Іваненко Л.М., методист вищої категорії КУ
«Одеський облаісний навчально-методичний центр
закладів культуз">и і мистецтва»;
Караванский О директор КЗ «Дитяча школа
мистецтв ім ені. М.Нагаєва м.Чорноморська в
Одеській області»

Запрошені:

Крижалко Л.М , заступник директора - начальник
відділу мистец]г:гв та культурно-освітніх закладів
Департаменту культури та туризму Одеської
міської ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.Обрання заступника голови та секретар,•я атестаційно'і комісії Департаменту
культури, національностей, релігій та охо'рони об’єктів культурної спадщини
облдержадміністрації.
2. Визначення графіку проведення засі дань атестаційної комісії з атестації
педагогічних працівників мистецьких назічальних закладів Одеської області у
2019 році.
3. Визначення офіційної адреси еле ктронно'і пошти для надсилання
документів у електронній формі (для аг естаційних комісій та педагогічних
працівників, які атестуються у 2019 році
4. Розгляд заяви директора малокомплектної Надлиманської дитячої
музичної школи Рутти В.О. щодо визі-ачення місця проведення атестації
педагогічних працівників.

Слухали: Олійник О.В., голову атес таційної комісії, яка запропонувала
обговорити членам комісії кандидату ри заступника голови та секретаря
атестаційної комісії.
Вирішили:
- обрати заступником голови атестацій? оі комісії Різникову Я.О., заступника
директора Департаменту - начальний відділу культури, національностей,
релігій та охорони об’єктів культурної с падщини облдержадміністрації;
- обрати секретарем атестаційної комі ії Божкову О.В., завідувача відділу
навчально-методичної роботи КУ «Одеський обласний навчальнометодичний центр закладів культури і м истецтва».
Слухали: Олійник О.В., яка запропонуйіала обговорити та затвердити графік
проведення засідань атестаційної ком сії з питань атестації педагогічних
працівників коледжів та мистецьких шкі л.
Вирішили: схвалити графік проведен ня засідань атестаційної комісії з
питань атестації педагогічних працівникіів у 2019 році, а саме:
12 листопада - атестація педагогічни> працівників комунальних закладів
«Одеський коледж мистецтв імені К, .Данькевича», «Одеський художній
коледж імені М.Б.Грекова», «Одеський Іеатрально-художній коледж»;
13 листопада - розгляд апеляцій педагс гічних працівників мистецьких шкіл
Одеської області на рішення атестацій™ :х комісій навчальних закладів;
14 листопада - атестація педагогічні их працівників мистецьких шкіл
м. Одеси;
15 листопада - атестація педагогічних п зацівників мистецьких шкіл Одеської
області.
Слухали: Божкову О.ЕІ., яка доповіла пфю необхідність визначення офіційної
адреси електронної пошти для надсиланії я документів в електронній формі.
Вирішили: визначити офіційну адресу електронної пошти для надсилання
документів в електронній формі, а саме: аіе5іасіа.рс1/пе\у@икг.пеї
Слухали: Божкову О.В., яка зачит ;іла заяву Рутти В.О., директора
малокомплектної Надлиманської дит* чої музичної школи Маяківської
сільської ради, в якій порушено клопе тання перед атестаційною комісією
Департаменту про визначення місщ проведення атестації для двох
педагогічних працівників Надлимансько музичної школи.
Виступили: Божкова О.В. «Відповідне} до розділу II п.2. Положення про
атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери
культури, атестація педагогічних прації ників закладів (установ) зі статусом
юридичної особи, у штаті яких пр ацює менше десяти педагогічних
працівників, може проводитись безпосер едньо атестаційною комісією органу
управління або у визначеному нею іншої лу закладі відповідного рівня».

культури, атестація педагогічних праці
вників закладів (установ) зі статусом
юридичної особи, у штаті яких
Працює менше десяти педагогічних
працівників, може проводитись безпосе,редньо атестаційною комісією органу
управління або у визначеному нею іншо>му закладі відповідного рівня».
Терляхіна Н.П.: «Надлиманська диїгяча музична школа входить до
Чорноморського методичного теритс ріального об’єднання.
Пропоную
визначити місцем проведення для атестації педагогічних працівників
Надлиманської дитячої музичної школр- комунальний заклад «Дитяча школа
мистецтв ім.Л.М.Нагаєва м.Чорноморсь ка Одеської області».
Косміна О.Г.: У школі працює 6 викл а|дачів, контингент учнів становить 65
учнів. Вношу пропозицію доручити проведення атестації педагогічних
працівників Надлиманської дитячої му: ичної школи атестаційній комісії КЗ
«Дитяча школа мистецтв імені Л.ІУ .Нагаєва м.Чорноморська Одеської
області».
Вирішили: визначити місцем для іроведення атестації педагогічних
працівників Надлиманської дитячої М1'зичної школи КЗ «Дитяча школа
мистецтв імені Л.М,Нагаєва м.Чорномор ська Одеської області».

Голова атестаційної комісії
Секретар

О.В.Олійник
О.В.Божкова

