
 

 

Нововодолазький ліцей №1 

Нововодолазької селищної ради Харківської області 

 

НАКАЗ  

 

09.10.2020                                    Нова Водолага                                       №213 

Про проведення атестації 

педагогічних працівників                             

у 2020/2021 навчальному році 

             

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України  від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 14.12.2010 за №1255/18550 (зі змінами), протоколу засідання 

атестаційної комісії   від  05  жовтня   2020 року № 01, з метою активізації 

творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, 

якісної роботи педагогічних працівників, посилення їх відповідальності за 

результати навчання та виховання дітей та учнівської молоді, забезпечення 

соціального захисту компетентної педагогічної праці,  

  

НАКАЗУЮ: 

1. Провести атестацію педагогічних працівників у                              

2020/2021 навчальному році: 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

 

Предмет 

 

 На що претендує в ході 

атестації 

1 КАРБАНЬ 

Олена Яківна 

Початкові класи Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «Спеціаліст 

першої категорії» 

2 ПЕРЕКОПСЬКА 

Тетяна Володимирівна 

Початкові класи Присвоїти кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст першої категорії» 

3 РИБЧІНСЬКА 

Людмила Миколаївна 

Асистент 

учителя 

Встановлення 11 тарифного розряду 



4 СОБАКАРЬ 

Надія Олександрівна 

Українська мова 

та література 

Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «Спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічному 

званню «Старший вчитель» 

5 ТРЕГУБОВА 

Юлія Анатоліївна 

Географія Відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «Спеціаліст 

вищої категорії» 

         2.Затвердити графік проведення атестації педагогічних працівників  у  

2020/2021 навчальному році (додаток). 

3.Заступнику     директора  ліцею  з навчальної роботи Тиндик О.О.: 

3.1.Забезпечити належний контроль за проведенням атестації з метою 

запобігання формалізму в оцінюванні діяльності педагогічних працівників. 

3.2.Забезпечити проходження курсової перепідготовки вчителями, які 

атестуються. 

4.Контроль за виконанням  даного наказу покласти на заступника 

директора з навчальної роботи Тиндик О.О.. 

 

Директор  ліцею                                                                Олександр КОВАЛЕНКО 

 

З наказом від 09.10.2020 № 213 ознайомлені: 

Тиндик О.О.       _______ 

Карбань О.Я.       _______ 

Перекопська Т.В.  _______ 

Рибчінська Л.М.________ 

Собакарь Н.О.  ________ 

Трегубова Ю.А. _______ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                       Наказ Нововодолазького ліцею №1 

                                                                       Нововодолазької селищної ради 

                                                                       Харківської області 

                                                                       від 09.10.2020 №213  

 

 

Графік  

проведення атестації педагогічних працівників 

 Нововодолазького ліцею №1 Нововодолазької селищної ради 

 Харківської області 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

педагогічного працівника 

Дата 

атестації 

Підпис  

педагогічного 

працівника 

1 Карбань Олена Яківна 25.03.2021  

2 Перекопська Тетяна Володимирівна 25.03.2021  

3 Рибчінська Людмила Миколаївна 25.03.2021  

4 Собакарь Надія Олександрівна 04.04.2021  

5 Трегубова Юлія Анатоліївна 04.04.2021  

 

 


