
  
Додаток 1 
наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)  
від 19.09.2014 № 887к 
 

Атестаційна комісія ІІІ рівня Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)  №1 з  атестації керівників загальноосвітніх, позашкільних і 
дошкільних навчальних закладів  

 
Фіданян О.Г. - директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, 

голова атестаційної комісії; 
Челомбітько В.Ю. - перший заступник директора Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту, заступник голови 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;              

Батечко О.В. - начальник відділу загальної середньої 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;              

Борушевич Т.О. - директор Будинку дитячої та юнацької творчості 
Голосіївського району; 

Бохно О.В. - начальник управління дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту; 

Ільченко Т.С. - завідувач дошкільного навчального закладу №54 
Шевченківського району, голова громадського організації 
«Асоціація керівників дошкільних навчальних закладів 
   м.Києва»  

Линьов К.О. 
 

- директор Інституту суспільства Київського університету 
імені Бориса Грінченка; 

Макаренко О.О. - голова  громадської організації «Батьківський контроль» (за 
згодою); 

Мельниченко В.М. - директор спеціалізованої школи № 53 Шевченківського 
району; 

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;             

Тупало В.В. - директор спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №234  м.Києва 
з поглибленим вивченням економіки і права. 

  Директор Департаменту                                                                     О. Фіданян  
 



  
Додаток 2  
наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)  
від 19.09.2014 № 887к 
 

Атестаційна комісія ІІІ рівня Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)  №2  з  атестації осіб, які претендують на зайняття посад 
керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

 
Фіданян О.Г. - директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, 

голова 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; 

Бохно О.В. - начальник управління дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту; 

Батечко О.В. - начальник відділу загальної середньої 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; 

Линьов К.О. 
 

- директор Інституту суспільства Київського університету 
імені Бориса Грінченка; 

Мельниченко В.М. - директор спеціалізованої школи № 53; 
Остапенко Т.В. - начальник відділу розвитку та змісту інфраструктури 

освіти управління професійної освіти Департаменту 
освіти і науки, молоді та спорту. 

 
 
 
Директор Департаменту                                                                     О. Фіданян  
 



  
Додаток 3  
наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації)  
від  19.09.2014 № 887к 
 

Атестаційна комісія ІІІ рівня Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) №3  з  атестації керівних кадрів і педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів, районних науково-методичних центрів, 
психологічних служб, навчальних закладів комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 
 

Фіданян О.Г. - директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, 
голова атестаційної комісії; 

Челомбітько В.Ю. - перший заступник директора Департаменту освіти і 
науки, молоді та спорту, заступник голови 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. 

Кепканова О.І. - завідувач науково-методичного центру практичної 
психології і соціальної роботи Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 
Грінченка; 

Мірошниченко К.Б. - директор Навчально-методичного кабінету професійно-
технічної освіти у м. Києві; 

Павленко О.П. - начальник відділу науки та регіональних зв’язків 
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; 

Туманська О.В. - директор Київського індустріального коледжу, голова 
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 
працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації»;  

 
 
Директор Департаменту                                                                           О. Фіданян 
 



                      
 Додаток 4 

до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)  
від  19.09.2014 № 887к 
 

Атестаційна комісія  ІІІ рівня Департаменту освіти і науки, молоді та 
спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) №4  з атестації керівних кадрів та педагогічних 
працівників професійно-технічних навчальних закладів 
 

Фіданян О.Г. - директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту, 
голова комісії;              

Кучинський М.С. - начальник управління професійної освіти Департаменту освіти 
і науки, молоді та спорту, заступник голови комісії;              

Дзівалтовська Ю.А. - виконуючий обов’язки заступника директора Навчально-
методичного кабінету професійно-технічної освіти у м. Києві, 
секретар комісії; 

                                              Члени комісії: 
Мірошниченко К.Б. - директор Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м.Києві; 
Мусієнко Т.П. - заступник начальника управління професійної освіти 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту; 
Бойко Л.Л. - головний спеціаліст управління професійної освіти 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту; 
Мариняко Г.М. - головний спеціаліст управління професійної освіти 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту; 
Аврамчук В.А. - методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 
Бондарева О.М. - методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 
Буйновський В.В. - методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 
Вовченко Г.М. - методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 
Гармаш Л.М. - методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 
Желавська Л.В. - методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 
Заплатна Ю.О. - методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві4 
Карбишева В.О. - заступник директора Департаменту професійно-технічної 

освіти Міністерства освіти і науки України (за згодою); 
Мороз О.В. - методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 
Ткаченко С.В. - методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві; 
Шніп С.Й. - методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у м. Києві. 
 
Директор Департаменту                                                              О. Фіданян 
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