
 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ 
 

 Н А К А З 
 

10 листопада 2015 року                 м. Луцьк                                     № 248 

                    
Про впровадження науково - 
педагогічного  проекту  
«Електронна атестація» 

 

 

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про Основні засади 

розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про 

інформатизацію у сфері освіти», Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 06.10.2010 №930 (зі змінами та доповненнями), з метою 

впровадження у систему управління та підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів сучасних інформаційних та педагогічних технологій шляхом створення 

системи  дистанційної освіти,  удосконалення управлінських рішень у галузі 

освіти, модернізації системи підвищення кваліфікації педагогів області, 

стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної 

компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, 

поширення кращого педагогічного досвіду в регіоні 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Запровадити обласний науково-педагогічний проект «Електронна 

атестація» (далі – Проект). 

2. Ректорові Волинського інституту післядипломної педагогічної 

освіти  Олешко П.С.: 

2.1. До 20 листопада 2015 року: 

розробити та подати на затвердження Концепцію обласного Проекту; 

надати пропозиції щодо складу координаційної та науково-методичної 

рад Проекту та розподілити обов’язки між їх членами. 

2.2. Здійснювати науково-методичний супровід та технічну підтримку  

впровадження Проекту. 

2.3. До 1 грудня 2015 року забезпечити встановлення  програмного 

забезпечення Проекту «Електронна атестація». 

2.4. З 1 січня 2016 року організувати систему підготовки фахівців 

управлінь та відділів освіти, загальноосвітніх закладів обласного 

підпорядкування,  відповідальних за проведення атестації педагогічних кадрів 



до роботи з електронною базою «Електронна атестація» на базі Волинського  

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 3. Керівникам управлінь освіти виконавчих комітетів міських (міст 

обласного значення) рад, відділів освіти райдержадміністрацій, 

загальноосвітніх навчальних закладів обласного підпорядкування сприяти 

впровадженню у практику роботи навчальних закладів науково-педагогічного 

проекту «Електронна атестація» та залученню до електронної реєстрації 

педагогів, що атестуються у 2016 році. 

        4. Координацію роботи по виконанню цього наказу покласти на ректора 

Волинського  інституту післядипломної педагогічної освіти Олешка П.С. 

        5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.   

 

 

Заступник начальника                                                              Л. ПЛАХОТНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


