
Інформація щодо атестації педагогічних працівників 

Запорізької дитячої музичної школи № 1 

 

7 вересня 2019 року відбулося перше засідання атестаційної комісії з 

атестації педагогічних працівників Запорізької дитячої музичної школи № 1. 

Наказом директора ЗДМШ № 1 від 07.09.2019 р. № 017аг «Про створення 

атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників        

ЗДМШ № 1 у 2019-2020 навчальному році» головою атестаційної комісії 

призначено директора школи ЛИТВИН НАТАЛЮ МИКОЛАЇВНУ. 

За результатами одностайного голосування членів атестаційної комісії 

заступником голови атестаційної комісії обрано заступника директора з 

навчально – виховної роботи ПОПОВУ НАТАЛЮ ВАСИЛІВНУ; секретарем 

атестаційної комісії – завідуючу відділом музично-теоретичних дисциплін 

ЄМЧИЦЬКУ ОЛЕНУ ВАЛЕРІЇВНУ. 

Проведення атестації педагогічних працівників ЗДМШ № 1 відбудеться 

за схваленим членами атестаційної комісії графіком з 29 жовтня 2019 року. 

Для проходження атестації подавати атестаційні документи необхідно до 

10 жовтня 2019 року на електронну адресу: muzikalka-1@ukr.net. 

 



Інформація щодо атестації педагогічних працівників 

Запорізької дитячої музичної школи № 2 

 

9 вересня 2019 року відбулося перше засідання атестаційної комісії з 

атестації педагогічних працівників Запорізької дитячої музичної школи № 2. 

 Наказом директора ЗДМШ № 2 від 09.09.2019 р.  № 26 р «Про створення 

атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників ЗДМШ 

№ 2 у 2019-2020 навчальному році» головою атестаційної комісії призначено 

директора ЗДМШ № 2 ХОЛОДНУ ІРИНУ ВІКТОРІВНУ. 

За результатами одностайного голосування членів атестаційної комісії 

заступником голови атестаційної комісії обрано заступника директора з навчальної 

роботи  ПЕТРАКОВЬКУ ІРИНУ ПЕТРІВНУ; секретарем атестаційної комісії –   

викладача, керівника відділу музично-теоретичних дисциплін МІШИНУ ТЕТЯНУ 

ФЕДОРІВНУ. 

Проведення атестації педагогічних працівників ЗДМШ № 2 відбудеться 

за схваленим членами атестаційної комісії графіком з 23 жовтня 2019 року. 

Для проходження атестації подавати атестаційні документи необхідно до 

10 жовтня 2019 року на електронну адресу: zdmsch-2@ukr.net.  

 

 



Інформація щодо атестації педагогічних працівників 

Запорізької дитячої музичної школи №3 

 

6 вересня 2019 року відбулося перше засідання атестаційної комісії з 

атестації педагогічних працівників Запорізької дитячої музичної школи №3. 

Наказом директора ЗДМШ №3 від 06.09.2019 р. № 51- к/тр «Про 

проведення атестації педагогічних працівників ЗДМШ № 3 у 2019-2020 

навчальному році» головою атестаційної комісії призначено директора      

ЗДМШ №3 ГРЕЦЬКУ ГАЛИНУ ВОЛОДИМИРІВНУ. 

За результатами одностайного голосування членів атестаційної комісії 

заступником голови атестаційної комісії обрано заступника директора з 

навчально-методичної роботи ЗЕЛЕНЮК ЮЛІЮ ПЕТРІВНУ; секретарем 

атестаційної комісії – заступника директора з навчально-виховної роботи 

РОГОВУ НАТАЛЮ ВЯЧЕСЛАВІВНУ. 

Проведення атестації педагогічних працівників ЗДМШ №3 відбудеться за 

схваленим членами атестаційної комісії графіком з 21 жовтня 2019 року. 

Для проходження атестації подавати атестаційні документи необхідно до 

10 жовтня 2019 року на електронну адресу: treselle2018@gmail.com.   

       

 

 

 

 

 



          

Інформація щодо атестації педагогічних працівників  

 Запорізької дитячої музичної школи №4 

 

10 вересня 2019 року відбулося перше засідання атестаційної комісії з 

атестації педагогічних працівників Запорізької дитячої музичної школи № 4. 

Наказом директора ЗДМШ №4  від 10.09.2019 р.  №074-р «Про створення 

атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників     

ЗДМШ № 4 у 2019-2020 навчальному році» головою атестаційної комісії 

призначено директора ЗДМШ №4  ШЕСТАКОВУ НАДІЮ ВАСИЛІВНУ. 

За результатами одностайного голосування членів атестаційної комісії 

заступником голови атестаційної комісії обрано заступника директора з 

навчально - методичної роботи ДУДНІК КРИСТИНУ ЮРІЇВНУ; секретарем 

атестаційної комісії – завідуючу відділом загального фортепіано та 

концертмейстерів СЕРЕДУ ЛАРИСУ ЮРІЇВНУ. 

Проведення атестації педагогічних працівників ЗДМШ №4 відбудеться за 

схваленим членами атестаційної комісії графіком з 28 жовтня 2019 року.  

Для проходження атестації подавати атестаційні документи необхідно до 

10 жовтня 2019 року на електронну адресу:  4.zdmsh@ukr.net 

 

 

 



Інформація щодо атестації педагогічних працівників 

Запорізької дитячої музичної школи №5 

 

10 вересня 2019 року відбулося перше засідання атестаційної комісії з 

атестації педагогічних працівників Запорізької дитячої музичної школи №5. 

Наказом директора ЗДМШ №5 від 06.09.2019р. № 61-К  «Про створення 

атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників     

ЗДМШ №5 у 2019-2020 навчальному році» головою атестаційної комісії 

призначено директора ЗДМШ №5 СТЕПУРКО ТЕТЯНУ МИКОЛАЇВНУ.  

За результатами одностайного голосування членів атестаційної комісії 

заступником голови атестаційної комісії закладу обрано – заступника 

директора з навчально-виховної роботи ПИЛИПЕНКО ГАННУ ІГОРІВНУ; 

секретарем атестаційної комісії – викладача закладу БОНДАРЕНКО ГАННУ 

ОЛЕКСІЇВНУ; 

Проведення  атестації педагогічних працівників ЗДМШ №5 відбудеться 

за схваленим членами атестаційної комісії графіком 28 жовтня 2019 року.  

Визначена адреса електронної пошти для подання атестаційних 

документів у електронному вигляді:  

- для підтвердження чи присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст 

вищої категорії» або педагогічного звання «старший викладач», «викладач-

методист» - departamentzoda@gmail.com. 

- для інших категорій – zdmsh5@ukr.net. 

Для проходження атестації подавати атестаційні документи необхідно до 

10 жовтня 2019 року на вищевказані електронні адреси. 



Інформація щодо атестації педагогічних працівників 

Запорізької дитячої музичної школи № 6 

 

10 вересня 2019 року відбулося перше засідання атестаційної комісії з 

атестації педагогічних працівників Запорізької дитячої музичної школи № 6. 

Наказом директора ЗДМШ від 09.09.2019 р.  № 30-р «Про створення 

атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників     

ЗДМШ № 6 у 2019-2020 навчальному році» головою атестаційної комісії 

призначено директора ЗДМШ № 6  ТИЩЕНКО ОЛЕКСАНДРУ ДАНИЛІВНУ. 

За результатами одностайного голосування членів атестаційної комісії 

заступником голови атестаційної комісії обрано заступника директора з 

навчальної роботи СІЛКІНУ АНЖЕЛУ МИХАЙЛІВНУ; секретарем 

атестаційної комісії – завідуючого відділом народних інструментів ПЕРЕДРІЯ 

СЕРГІЯ  МИХАЙЛОВИЧА. 

Проведення атестації педагогічних працівників ЗДМШ №6  відбудеться 

за схваленим членами атестаційної комісії графіком з 15 жовтня 2019 року.    

Для проходження атестації подавати атестаційні документи необхідно до 

10 жовтня 2019 року на електронну адресу: omska5zp@gmail.com. 

 

 



Інформація щодо атестації педагогічних працівників 

Запорізької дитячої музичної школи №7 

 

5 вересня 2019 року відбулося перше засідання атестаційної комісії з 

атестації педагогічних працівників Запорізької дитячої музичної школи № 7. 

Наказом директора ЗДМШ №7 від 01.09.2019 р.  №73 – к/тр «Про 

створення атестаційної комісії» головою атестаційної комісії призначено 

директора ЗДМШ №7  ГОЙДЕНКО  НАТАЛІЮ СТАНІСЛАВІВНУ. 

За результатами одностайного голосування членів атестаційної комісії 

заступником голови атестаційної комісії обрано заступника директора з 

навчальної роботи НІКОЛОВУ МАРІАННУ  ВАЛЕРІЇВНУ; секретарем 

атестаційної комісії – заступника директора з виховної роботи МЕЛЕШКО  

ГАННУ  ГЕННАДІЇВНУ.  

Проведення атестації педагогічних працівників ЗДМШ №7 відбудеться за 

схваленим членами атестаційної комісії графіком з 18 жовтня 2019 року.  

Для проходження атестації подавати атестаційні документи необхідно до 

10 жовтня 2019 року на електронну адресу: zdmsh_7@ukr.net. 

 

 
 



Інформація щодо атестації педагогічних працівників 

Запорізької дитячої музичної школи № 8 

 

12 вересня 2019 року відбулося перше засідання атестаційної комісії з 

атестації педагогічних працівників Запорізької дитячої музичної школи № 8. 

Наказом директора ЗДМШ № 8 від 09.09.2019 р. № 91 к/тр «Про 

створення атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних 

працівників ЗДМШ № 8 у 2019-2020 навчальному році» головою атестаційної 

комісії призначено директора ЗДМШ № 8 СКРИПНІКОВА ГЕННАДІЯ 

ВІКТОРОВИЧА. 

За результатами одностайного голосування членів атестаційної комісії 

заступником голови атестаційної комісії обрано заступника директора з 

навчальної роботи СОЛОВЙОВУ ЛЮДМИЛУ ВАЛЕРІЇВНУ; секретарем 

атестаційної комісії – завідуючу відділом концертмейстерів КАЛЕМБЕТ 

ОКСАНУ ПАВЛІВНУ. 

Проведення атестації педагогічних працівників ЗДМШ № 8 відбудеться 

за схваленим членами атестаційної комісії графіком з 24 жовтня 2019 року на 

базі ЗДМШ № 8. 

Для проходження атестації подавати атестаційні документи необхідно до 

10 жовтня 2019 року на електронну адресу: ksusha_zap@ukr.net. 

 

 

mailto:ksusha_zap@ukr.net


Інформація щодо атестації педагогічних працівників 

Запорізької дитячої школи мистецтв №1 

 

9 вересня 2019 року відбулося перше засідання атестаційної комісії з 

атестації педагогічних працівників Запорізької дитячої школи мистецтв № 1. 

Наказом директора ЗДШМ №1 від 09.09.2019 р.  №30-р «Про створення 

атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників     

ЗДШМ №1 у 2019-2020 навчальному році» головою атестаційної комісії 

призначено директора ЗДШМ №1  МАРТИНЕНКО ВІРУ ОЛЕКСАНДРІВНУ. 

За результатами одностайного голосування членів атестаційної комісії 

заступником голови атестаційної комісії обрано заступника директора з 

навчально-методичної роботи ДОЛЖЕНКОВУ ЛІЛІЮ ВАСИЛІВНУ; 

секретарем атестаційної комісії – представника профспілкової організації, 

діловода ЗДШМ №1 БАТИЧКО МАРГАРИТУ ОЛЕКСІЇВНУ. 

Проведення атестації педагогічних працівників ЗДШМ №1 відбудеться за 

схваленим членами атестаційної комісії графіком з 28 жовтня 2019 року.  

Для проходження атестації подавати атестаційні документи необхідно до 

10 жовтня 2019 року на електронну адресу: zpartschool1@gmail.com. 

 

 



Інформація щодо атестації педагогічних працівників 

Запорізької дитячої школи мистецтв №2 

 

10 вересня 2019 року відбулося перше засідання атестаційної комісії з 

атестації педагогічних працівників Запорізької дитячої школи мистецтв №2. 

Наказом директора ЗДШМ №2 від 10.09.2019 р. № 105 – осн. «Про 

створення атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних 

працівників ЗДШМ №2 у 2019-2020 навчальному році» головою атестаційної 

комісії призначено директора ЗДШМ №2 ПОЛТАРИХІНУ КАТЕРИНУ 

ВОЛОДИМИРІВНУ. 

За результатами одностайного голосування членів атестаційної комісії 

заступником голови атестаційної комісії обрано заступника директора з 

навчально-методичної роботи ГАЛЬЧЕНКО МАРИНУ ВАЛЕРІЇВНУ; 

секретарем атестаційної комісії – секретаря навчальної частини БАРАБАШ 

НІЛУ ДМИТРІВНУ. 

Проведення атестації педагогічних працівників ЗДШМ №2 відбудеться за 

схваленим членами атестаційної комісії графіком з 16 жовтня 2019 року. 

Для проходження атестації подавати атестаційні документи необхідно до 

10 жовтня 2019 року на електронну адресу artschool2zp89@gmail.com.  



Інформація щодо атестації педагогічних працівників 

Запорізької дитячої школи мистецтв № 3 

 

11 вересня 2019 року відбулося перше засідання атестаційної комісії з 

атестації педагогічних працівників Запорізької дитячої школи мистецтв №3. 

Наказом директора Запорізької дитячої школи мистецтв №3 від 31.08.2019 

р. №62-к/тр «Про створення атестаційної комісії для проведення атестації 

педагогічних працівників ЗДШМ №3 у 2019-2020 навчальному році» головою 

атестаційної комісії призначено директора ЗДШМ №3 СУЛАЄВА АНДРІЯ 

ОЛЕКСІЙОВИЧА.  

За результатами одностайного голосування членів атестаційної комісії 

заступником голови атестаційної комісії обрано - заступника директора з 

навчально-виховної роботи КОПЛЕНКО ОКСАНУ ВОЛОДИМИРІВНУ; 

секретарем атестаційної комісії – викладача з фаху теоретичних дисциплін 

НОВІКОВУ АННУ МИКОЛАЇВНУ. 

Проведення атестації педагогічних працівників відбудеться за схваленим 

членами атестаційної комісії графіком з 21 по 26 жовтня 2019 року на базі 

Запорізької дитячої школи мистецтв №3. 

Подавати атестаційні документи необхідно до 10 жовтня 2019 року на 

електронну адресу: zdshi3@gmail.com. 



Інформація щодо атестації педагогічних працівників 

Запорізької дитячої школи мистецтв № 4 

 

 9 вересня 2019 року відбулося перше засідання атестаційної комісії з 

атестації педагогічних працівників Запорізької дитячої школи мистецтв  № 3. 

Наказом директора ЗДШМ № 4 від 09.09.2019 р.  № 53-к/тр  «Про 

створення атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних 

працівників ЗДМШ № 4 у 2019-2020 навчальному році» головою атестаційної 

комісії призначено директора ЗДШМ № 4 КОРХОВОГО ВОЛОДИМИРА 

ВАСИЛЬОВИЧА. 

За результатами одностайного голосування членів атестаційної комісії 

заступником голови атестаційної комісії обрано - заступника директора з 

навчальної роботи ЗЕЛЕЗІНСЬКУ НЕЛЮ ЯРОСЛАВІВНУ; секретарем 

атестаційної комісії –  викладача закладу ГНЄУШЕВУ ОЛЕНУ ГЕОРГІЇВНУ. 

Проведення атестації педагогічних працівників ЗДШМ № 4 відбудеться 

за схваленим членами атестаційної комісії графіком з 15 жовтня 2019 року.  

Для проходження атестації подавати атестаційні документи необхідно до 

10 жовтня 2019 року на електронну адресу: zdsm4@ukr.net.   

 

 



Інформація щодо атестації педагогічних працівників 

Запорізької дитячої художньої школи 

 

3 вересня 2019 року відбулося перше засідання атестаційної комісії з 

атестації педагогічних працівників Запорізької дитячої художньої школи. 

Наказом директора Запорізької дитячої художньої школи  від 30.08.2019 р. 

№101-к/тр «Про створення атестаційної комісії» головою атестаційної комісії 

призначено директора ЗДХШ ПЄШИКОВУ СВІТЛАНУ МИКОЛАЇВНУ. 

За результатами одностайного голосування членів атестаційної комісії 

заступником голови атестаційної комісії обрано - заступника директора з 

навчальної роботи СІМЧУКА ВІТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА; секретарем 

атестаційної комісії – викладача-методиста ЖОЛУДЬ ЛАРИСУ ВІТАЛІЇВНУ. 

Проведення атестації педагогічних працівників ЗДХШ відбуватиметься за 

схваленим членами атестаційної комісії графіком з 19 жовтня 2019 року на базі 

ЗДХШ. 

Для проходження атестації подавати атестаційні документи необхідно до 

10 жовтня 2019 року на електронну адресу: zp.hyd.school@gmail.com. 


