
    

 

Нововодолазький ліцей №1 

Нововодолазької селищної ради Харківської області 

 

НАКАЗ  

 

18.09.2020                                   Нова Водолага                                    № 206 
 

 

Про утворення  

атестаційної комісії І рівня 

при Нововодолазькому ліцеї №1 

Нововодолазької селищної ради  

Харківської області 

у 2020/2021 навчальному році 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами), з метою активізації творчої 

професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, якісної 

роботи педагогічних працівників, посилення їх відповідальності за 

результати навчання й виховання дітей та учнівської молоді, забезпечення 

соціального захисту компетентної педагогічної праці, керуючись статтею                  

6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Утворити атестаційну комісію І рівня при Нововодолазькому ліцеї №1 

Нововодолазької селищної ради Харківської області та затвердити її 

персональний склад (додається).  

2. Затвердити план роботи та  графік засідань атестаційної комісії І рівня при 

Нововодолазькому ліцеї №1 Нововодолазької селищної ради Харківської області 

(додається). 



3.Визначити строк повноважень атестаційної комісії І рівня при 

Нововодолазькому ліцеї  №1 Нововодолазької селищної ради Харківської 

області – один рік, до формування нового складу комісії. 

4. Атестаційній комісії І рівня при Нововодолазькому ліцеї №1 

Нововодолазької селищної ради Харківської області забезпечити організоване  

проведення атестації педагогічних працівників протягом 2020/2021 навчального 

року.  

         5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор ліцею                                                          Олександр КОВАЛЕНКО  

  

 

З наказом від 18.09.2020 №206 ознайомлені: 

 

Тиндик О.О.  ____ 

Коваль О.В.       ____ 

Вітюгіна Л.В.  ____ 

Карась О.В.  ____ 

Ляшенко В.М.  ____ 

Шиленко О.М.  ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                        Додаток 1  

                                                         до наказу Нововодолазького ліцею №1 

                                                         Нововодолазької селищної ради 

                                                         Харківської області 

                                                         від 18.09.2020 №206  

 

 

Склад  

атестаційної комісії І рівня при Нововодолазькому ліцеї №1  

Нововодолазької селищної ради Харківської області 

на  2020/2021 навчальний рік 

КОВАЛЕНКО 

Олександр Володимирович 
голова комісії, директор ліцею 

ТИНДИК  

Олена Олександрівна 
заступник голови комісії, заступник директора з 

навчальної роботи 

КОВАЛЬ  

Олена Василівна 
секретар комісії, заступник директора з виховної роботи   

ШИЛЕНКО  

Оксана Миколаївна 
член  комісії, голова  профспілкового комітету, голова 

циклічного МО вчителів математично-природничих 

предметів, вчитель математики   
ЛЯШЕНКО 

Валентина Миколаївна 
 член  комісії, практичний психолог       

ВІТЮГІНА 

Людмила Вікторівна 
член комісії, вчитель початкових класів 

КАРАСЬ 

Олена Валеріївна 
член комісії, асистент вчителя 

 

                                                                        

 

 

Директор ліцею                                                          Олександр КОВАЛЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                             Додаток 2  

                                                         до наказу Нововодолазького ліцею №1 

                                                         Нововодолазької селищної ради 

                                                         Харківської області 

                                                         від 18.09.2020 №206  

 

                                   Графік засідань атестаційної комісії І рівня 

     при Нововодолазькому ліцеї №1 Нововодолазької селищної ради                                                                                                                    

Харківської області 

           

№ 

з\п 

Питання для розгляду Дата проведення 

1  Засідання атестаційної комісії з розгляду питань: 

1. розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної 

комісії; 

2. планування роботи атестаційної комісії; 

3. складання графіка засідань атестаційної комісії. 

вересень 2020 

2 Засідання атестаційної комісії з розгляду питань: 

1. погодження списків педагогічних працівників, що 

атестуються; 

2. ознайомлення з графіком засідань атестаційної комісії І рівня.   

жовтень 2020 

3  Засідання атестаційної комісії (за потреби)  грудень  2020 

4 Засідання атестаційної комісії з питань оцінювання системи і 

досвіду роботи педагогів, які атестуються (за потреби) 

лютий  2021 

5 Засідання атестаційної комісії з розгляду питань оцінки 

діяльності педагогів, які атестуються, на підставі вивчення 

системи і досвіду їх роботи 

березень 2021 

6 Засідання атестаційної комісії з розгляду питань прийняття 

рішень встановлення  (підтвердження) кваліфікаційних 

категорій, тарифних розрядів, присвоєння (підтвердження) 

педагогічних звань, порушення клопотання перед атестаційними 

комісіями вищого рівня 

квітень 2021 

 

З графіком ознайомлені: 

Карбань О.Я.          ______ 

Перекопська Т.В.   ______ 

Рибчінська Л.М.     ______ 

Собакарь Н.О.        ______ 

Табачун Л.І.            ______ 

Трегубова Ю.А.     ______ 

                                                                        

 

 

 

Директор ліцею                                                          Олександр КОВАЛЕНКО  

 

 

 



 

                                                             Додаток 3  

                                                         до наказу Нововодолазького ліцею №1 

                                                         Нововодолазької селищної ради 

                                                         Харківської області 

                                                         від 18.09.2020 №206  

 

 

     План роботи  

атестаційної комісії І рівня                                                                                                

при Нововодолазькому ліцеї  №1  

Нововодолазької селищної ради Харківської області  

      у 2020/2021 навчальному році 
 

№ 

з/

п 

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1 Підготовка та видання наказу «Про 

утворення атестаційної комісії І рівня» 

До  

20 вересня 

Директор 

ліцею 

 

2 Засідання атестаційної комісії з розгляду 

питань: розподіл функціональних 

обов’язків між членами атестаційної 

комісії; планування роботи атестаційної 

комісії; складання графіка засідань 

атестаційної комісії 

До  

20 вересня 

Директор 

ліцею 

 

3 Оформлення стенду з питань атестації 

педагогічних працівників 

Вересень Заступник 

голови 

атестаційної 

комісії 

 

4 Опрацювання законодавчої, правової та 

нормативної документації з питань 

атестації педагогічних працівників 

Вересень Голова, члени 

атестаційної 

комісії 

 

5 Подання списків педагогічних 

працівників, які атестуються в черговому 

порядку, прийом заяв від педагогічних 

працівників та подання адміністрації 

(педагогічної ради) закладу  освіти на 

позачергову атестацію 

20.09.-10.10. Секретар 

атестаційної 

комісії 

 

7 Засідання атестаційної комісії з розгляду 

питань: 

Уточнення списків педагогічних 

працівників, що атестуються, розгляд заяв 

педагогічних працівників та подання 

адміністрації (педагогічної ради) закладу 

освіти на позачергову атестацію 

До  

20 жовтня 

Голова 

атестаційної 

комісії 

 Секретар 

атестаційної 

комісії 

 

8 Підготовка та видання наказу «Про 

атестацію педагогічних працівників» 

 

До  

20 жовтня 

(після 

засідання 

атестаційної 

комісії) 

 

 

 

Голова 

атестаційної 

комісії 

 Секретар 

атестаційної 

комісії 

 



9 Закріплення членів атестаційної комісії за 

педагогічними працівниками, які 

атестуються, для надання консультативної 

допомоги у підготовці й проведенні 

атестації 

До  

20 жовтня 

Голова 

 атестаційної 

комісії 

 

 

10 Складання планів індивідуальної 

підготовки і проходження атестації 

педагогами, які атестуються 

До  

30 жовтня 

Секретар 

атестаційної 

комісії 

Голови  МО 

члени 

атестаційної 

комісії 

 

11 Відвідування освітніх заходів у ході 

вивчення системи і досвіду роботи 

педагогів, що атестуються (згідно з 

планами індивідуальної підготовки 

педагогічного працівника до атестації) 

Листопад – 

до  

15 березня 

Члени 

атестаційної 

комісії 

 

12 Засідання атестаційної комісії (за 

потребою) 

Листопад-

березень 

Голова 

атестаційної 

комісії 

 

13 Засідання педагогічних рад, виробничих 

нарад із розгляду атестаційних матеріалів 

Січень Керівник 

закладу 

 

14 Проведення ліцейних методичних 

об’єднань з розгляду питань оцінки 

діяльності педагогів, які атестуються, на 

підставі вивчення системи і досвіду їх 

роботи 

Березень Голови МО 

члени 

атестаційної 

комісії 

 

15 Оформлення атестаційних листів, 

ознайомлення педагогічних працівників з 

характеристиками 

До 

01березня 

Секретар 

атестаційної 

комісії 

 

16 Засідання атестаційної комісії І рівня з 

розгляду питань прийняття рішень про 

присвоєння кваліфікаційних категорій 

(відповідність раніше присвоєним 

кваліфікаційним категоріям), присвоєння 

педагогічних звань, порушення 

клопотання перед атестаційними 

комісіями вищого рівня 

До 01квітня Голова 

атестаційної 

комісії 

Члени 

атестаційної 

комісії 

 

 

17 Остаточне оформлення атестаційних 

листів за підсумками засідання 

атестаційної комісії 

Квітень Секретар 

атестаційної 

комісії 

 

18 Аналіз підсумків атестації педагогічних 

кадрів 

Травень Голова 

атестаційної 

комісії 

 

19 Підготовка звітної та статистичної 

документації за підсумками атестації 

поточного навчального року 

Травень Секретар 

атестаційної 

комісії 

 

                                                                         

 

Директор ліцею                                             Олександр КОВАЛЕНКО  

                                                               
                                                                                                                                                                                          


