
  

Додаток 1  

до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)  

від 20.09. 2013 № 914-к 

 

Атестаційна комісія  ІІІ рівня Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) з атестації педагогічних працівників професійно-технічних, вищих 

навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації,  методистів районних науково-

методичних центрів, працівників психологічної служби,  

педагогічних працівників  навчальних закладів, підпорядкованих  

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

 

Челомбітько В.Ю. - перший заступник директора Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту, голова комісії;              

Пархоменко І.М. - начальник управління дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту, заступник голови атестаційної комісії;              

Федина Т.М. -  головний спеціаліст  сектору кадрового забезпечення 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, секретар 

комісії;              

Члени комісії: 

Бабінець С.І. - начальник відділу позашкільної освіти  управління 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту;              

Біба Л.М. - начальник відділу правового забезпечення  

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту;              

Войцехівський М.Ф. - директор Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Київського університету імені Бориса Грінченка; 

Геведзе О.О. - заступник голови Київської міської організації 

профспілки працівників освіти і науки України (за 

згодою); 

Кепканова О.І. - завідувач науково-методичного центру практичної 

психології і соціальної роботи Інституту післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка; 

Кучинський М.С.  - начальник управління професійної освіти Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту;              

Ліпін М.Ю. - завідувач сектору кадрового забезпечення  

- Департаменту освіти і науки, молоді та спорту;              

Мірошниченко К.Б. - директор Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у місті Києві; 

Павленко О.П. - начальник відділу науки, міжнародних та регіональних 

зв’язків управління професійної освіти Департаменту 

освіти і науки, молоді та спорту;              

Резенчук Н.В. - начальник відділу дошкільної освіти та соціального 

захисту дітей управління дошкільної, загальної середньої 

та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту;     



          

Похресник А.К.  - директор Київського технікуму електронних приладів, 

голова ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації  (за згодою); 

Шеверьова О.В. - директор науково-методичного центру  управління освіти 

Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

 

 

  Директор Департаменту                                                            О. Добровольська  
 

 


