
                                                                                                   КОПІЯ      

  Комунальний заклад «Катеринівський ліцей» 

Лозівської міської ради Харківської області 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання атестаційної комісії 

24.03.2020                                                                                                            № 5 

 

Голова     – Шукалюков Ю.Л. 

Секретар – Крайник С.Л. 

Присутні: Ковальова О.М. 

                  Лазаренко С.М. 

                  Міняйленко Н.Л. 

                 Орлова І.М. 

                

   Порядок денний: 

 

1. Про атестацію Ковальової О.М, учителя трудового навчання, КЗ 

«Катеринівський ліцей» Лозівської міської ради Харківської області про 

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії», про відповідність педагогічного звання «старший учитель» 

                                                                                   (доповідач Шукалюков Ю.Л.) 

2. Про атестацію Цяцьки І.О.,учителя фізичної культури, КЗ «Катеринівський 

ліцей» Лозівської міської ради Харківської області, про відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», про 

присвоєння педагогічного звання «старший учитель» 

                                                                              (доповідач Шукалюков Ю.Л.)                                                                                                                                                                                                               

3. Про атестацію Міняйленко Н.Л., учителя початкових класів, КЗ 

«Катеринівський ліцей» Лозівської міської ради Харківської області, про 

відповідність  раніше встановленому 11 (одинадцятому) тарифному  розряду. 

                                                                              (доповідач Шукалюков Ю.Л.) 

4. Про атестацію Міняйленко Н.Л., учителя початкових класів, КЗ 

«Катеринівський ліцей» Лозівської міської ради Харківської області, про 

відповідність  раніше встановленому 11 (одинадцятому) тарифному  розряду. 

                                                                              (доповідач Шукалюков Ю.Л.) 

5. Про атестацію Костюк З.Б., учителя початкових класів, КЗ «Катеринівський 

ліцей» Лозівської міської ради Харківської області, присвоєння кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст другої категорії». 

                                                                              (доповідач Шукалюков Ю.Л.) 

6. Про атестацію Свириденко А.О., учителя англійської мови, КЗ 

«Катеринівський ліцей» Лозівської міської ради Харківської області, 

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії». 

                                                                              (доповідач Шукалюков Ю.Л.) 

1. СЛУХАЛИ: 

          Шукалюкова Ю.Л. голову атестаційної комісії, про діяльність у між 

атестаційний період Ковальової О.М., учителя трудового навчання.           

Ковальова О.М. використовує у своїй роботі методи проектних технологій, 

володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням 



особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів. Формує навички 

самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці.  

          Мета фахової діяльності педагога полягає у формуванні технічно, 

технологічно освіченої особистості, виховання професійної адаптивності, 

готовності до неперервної професійної освіти.  

 У процесі вивчення нового матеріалу вчитель спрямовує роботу учнів на 

ґрунтовне і свідоме засвоєння програмового матеріалу, вчить учнів виділяти зі 

змісту виучуваного головне, належну увагу приділяє його багаторазовому 

повторенню та засвоєнню безпосередньо на уроці. 

       Контролює забезпечення здорових, безпечних умов навчання та праці. 

Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультативну допомогу з питань 

навчання, виховання їх дітей. 

       ЇЇ учні – переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового 

навчання  2016, 2018, 2019 роки, а також переможці ІІІ етапу 2016 рік -  І м., 

2017- ІІІм. 

       У 2017 році нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України за 

сумлінну та бездоганну працю, досягнуті успіхи у справі навчання і виховання 

підростаючого покоління.  

       У 2019 році нагороджена дипломом ІІІ ступеню у  обласному фестивалі 

«добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи 

презентують» (номінація «Трудове навчання») 

       Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність. 

Бере участь  у роботі міського методичного об’єднання вчителів трудового 

навчання.  

          Користується повагою серед колег, батьків, учнів.  

    Запропонувала порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня 

при Управлінні освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради про 

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії», про відповідність раніше присвоєному званню «учитель - методист». 

  Питання винесене на голосування: Ковальової О.М., учителя трудового 

навчання відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед атестаційною 

комісією ІІ рівня при Управлінні освіти, молоді та спорту Лозівської міської 

ради  про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 

вищої категорії», про відповідність раніше присвоєному званню «старший 

учитель».  
Результати голосування: за – 6 ; проти – 0; утримались – 0. 

 УХВАЛИЛИ: 

        Ковальова О.М., учитель трудового навчання, відповідає займаній посаді. 

Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при Управлінні 

освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради про відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», про 

відповідність раніше присвоєному званню «старший учитель». 

2. СЛУХАЛИ: 

          Шукалюкова Ю.Л., директора ліцею, голову атестаційної комісії, про 

діяльність у міжатестаційний період вчителя фізичної культури Цяцьки І.О.. 

Юрій Львович зазначив що  Цяцька Іван Олексійович добросовісно і якісно 

виконує свої посадові обов’язки. Проводить на високому методичному рівні 

навчання учнів відповідно до програми та методик фізичної культури, 

використовуючи найефективніші прийоми, методи і засоби навчання. Володіє 



інноваційними освітніми технологіями, активно їх використовує та поширює 

серед колег по роботі; має широкий спектр стратегій навчання. Вміє 

продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми 

проведення уроків.  

   Учитель багато часу приділяє організації фізкультурно-масової роботи в 

ліцеї. Організовує різноманітні змагання, готує учнів до участі у змаганнях. 

Проводить спортивні секцій баскетболу, волейболу.  

  Забезпечує високу результативність, якість своєї роботи. Його учні мають 

оцінки високого та достатнього рівня навчальних досягнень. Є переможцями та 

призерами районних змагань серед школярів району з  легкоатлетичного 

чотирьохборства 2016р.-І м., 2018р.- І м., першість з шашок 2019 р.- І м., 

волейболу 2018 р.- ІІІ м., міні-футболу 2018 р.- ІІІ м., баскетболу 2016-2019 рр. - 

ІІІ м., 2020 р.- І м., бадмінтону 2016 р.,2018 р.- ІІІ м ., 2019-ІІ м.. 

      У  2019 році був нагороджений Почесною Грамотою Харківським обласним 

відділенням (філія) комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства 

освіти і науки України. У 2016 році нагороджений Грамотою Лозівської 

районної державної адміністрації Лозівської районної ради. 

      Пропагує здоровий спосіб життя. Підтримує зв’язки з батьками, надає їм 

консультації з питань фізичного розвитку та спорту. 

      Користується авторитетом серед учнів, батьків, колег по роботі. 

Запропонував: Цяцька Іван Олексійович  відповідає займаній посаді. Порушити 

клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при Управлінні освіти, молоді 

та спорту Лозівської міської ради про відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», про присвоєння звання 

«старший учитель».  

Питання, винесені на голосування:  

Цяцька І.О. відповідає займаній посаді. Порушити клопотання перед 

атестаційною комісією ІІ рівня при Управлінні освіти, молоді та спорту 

Лозівської міської ради про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії», про присвоєння звання «старший 

учитель».  

  Результати голосування: за – 6; проти – 0; утримались – 0. 

3. СЛУХАЛИ: 

Ковальову О.М., заступник директора з навчально-виховної роботи , член 

атестаційної комісії, яка ознайомила присутніх з педагогічною діяльністю 

вчителя початкових класів Костюк З.Б.. Олена Миколаївна зазначила, що Зоя 

Борисівна володіє інноваційними освітніми методами й технологіями, 

використовує їх у своїй роботі. Особливо ефективно застосовує технології 

творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального 

матеріалу і здібностей учнів. Формує навички самостійно здобувати знання й 

застосовувати їх на практиці. 

Добре володіє методикою викладання всіх предметів у початкових класах. 

Віддає перевагу інтерактивним методам навчання, які створюють атмосферу 

творчої невимушеності й допомагають кожній дитині вивчити свої можливості. 

Завдяки ефективному використанню цих методів, учитель досягає засвоєння на 

уроці учнями необхідних знань,  відповідно до вимог Державного стандарту 

початкової освіти. Застосовує різні засоби активізації розумової діяльності 

учнів, залучає їх до пошукової роботи. Її уроки  продумані, насичені, з вдало 

підібраною наочністю та різноманітним дидактичним матеріалом. На уроці 



створює ігрову атмосферу, що розвиває пізнавальний інтерес і активність учнів, 

знімає втому, дозволяє втримати увагу. 

Навчальна робота на уроці вміло чергується з різними видами практичної: 

руховою, ігровою, трудовою; широко використовуються елементи гри, 

змагання,  оптимально поєднуються індивідуальні та фронтальні форми роботи 

з діяльністю в парах, групах. 

Її учні  беруть участь у Міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Колосок»   та  

предметних Інтернет-олімпіадах (проект Всеосвіта), за що отримують дипломи 

та сертифікати учасників.  

 Як класовод Зоя Борисівна працює над створенням хорошого мікроклімату 

спілкування в класі. Виховна робота ведеться систематично, наполегливо, 

спрямована на згуртування дитячої сім’ї, на прищеплення дітям цінних 

моральних якостей: дружби, добра, милосердя. Працює в тісному зв’язку з 

батьками. 

Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність. 

Користується авторитетом серед батьків, учнів, колег по роботі. 

Запропонувала: Костюк З.Б. відповідає займаній посаді та присвоїти 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». 

Питання, винесені на голосування:  

Костюк З.Б. відповідає займаній посаді та  присвоїти кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії». 

   Результати голосування: за – 6; проти – 0; утримались – 0. 

УХВАЛИЛИ: 

Костюк З.Б. відповідає займаній посаді та  присвоїти кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії». 

4. СЛУХАЛИ: 

           Ковальову О.М., заступник директора з навчально-виховної роботи, член 

атестаційної комісії, яка розповіла  про діяльність Свириденко А.О..                              

Свириденко Аліна Олександрівна використовує методи компетентно 

орієнтованого підходу до організації навчального процесу на уроках англійської 

мови, володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням 

особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів, формує навички 

самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці.  

          Метою фахової діяльності педагога є формування стійкої мотивації до 

вивчення іноземної мови, формування мовленнєвої культури, творчих 

здібностей. Культури полеміки, критичного мислення, самостійного аналізу та 

оцінювання прочитаного. 

          Для її уроків характерною рисою є використання інтерактивних прийомів, 

форм навчальної діяльності учнів, що значно підвищує питому вагу самостійної 

роботи школярів, активізує їхню розумову і пізнавальну діяльність. Пріоритет 

надає комунікативно спрямованим завданням і вправам, які забезпечують 

оволодіння мовою як засобом спілкування. Добре поєднуються індивідуальні і 

колективні форми роботи, різні ігри. 

          Належну увагу приділяє позакласній роботі з предмету.  

          Постійно працює над підвищення свого фахового рівня, педагогічної 

майстерності. Бере  участь у роботі міського методичного об’єднання вчителів 

англійської мови, вивчає сучасні інноваційні педагогічні технології та 

використовує їх у роботі. 

           Підтримує зв’язки з батьками. 



           Користується повагою серед учнів, батьків колег по роботі 

    Запропонувала: відповідає займаній посаді та присвоїти кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої категорії». 

Питання, винесені на голосування:  

 Свириденко А.О. відповідає займаній посаді та  присвоїти кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої категорії». 

   Результати голосування: за – 6; проти – 0; утримались – 0. 

УХВАЛИЛИ: 

Свириденко А.О. відповідає займаній посаді; присвоїти кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст другої категорії». 

5. СЛУХАЛИ: 

           Ковальову О.М., заступник директора з навчально-виховної роботи, член 

атестаційної комісії, яка розповіла  про діяльність Міняйленко Н.Л., вчителя 

початкових класів. Неля Леонідівна зарекомендувала себе як відповідальний і 

досвідчений педагог.                  

      У повсякденній роботі вчитель уміло використовує методи 

компетентнісного орієнтованого підходу до організації навчально – виховного 

процесу в початковій школі, володіє технологіями творчої педагогічної 

діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей 

учнів. 

         На уроках використовує методи навчання, які направлені на організацію 

роботи учнів для самостійного здобуття знань, формування навичок та умінь у 

процесі активної пізнавальної діяльності. Це: рольові ігри, імітація явища 

дійсності, розв’язання ситуаційних задач. Постійну вагу приділяє роботі з 

розвитку навичок читання, каліграфічного письма, усного рахунку. Уміє 

лаконічно, образно й виразно подати навчальний матеріал. Її уроки завжди 

цікаві, добре продумані, насичені, з вдало підібраною наочністю та 

різноманітним дидактичним матеріалом.  

        Неля Леонідівна забезпечує рівень знань учнів, які відповідають вимогам 

навчальних програм початкової школи.  

        Учитель вміло поєднує процес навчання і виховання в своєму класі. Добре 

знає індивідуальні особливості учнів класу і ефективно використовує  у роботі. 

Виховує в учнів повагу до батьків, учителів, старших людей, шанобливе 

ставлення до звичаїв та традицій українського народу. 

         Займається самоосвітою, підвищує свій фаховий та професійний рівень.  

Користується авторитетом серед учнів, батьків, колег по роботі. 

    Запропонувала: відповідає займаній посаді та відповідає раніше встановленому 

11 (одинадцятому) тарифному  розряду. 

Питання винесене на голосування:  

 Міняйленко Н.Л. відповідає займаній посаді та відповідає раніше встановленому 

11 (одинадцятому) тарифному  розряду. 

    Результати голосування: за – 6; проти – 0; утримались – 0. 

УХВАЛИЛИ: 

Міняйленко Н.Л. відповідає займаній посаді та відповідає раніше встановленому 

11 (одинадцятому) тарифному  розряду. 

6. СЛУХАЛИ: 

      Шукалюкова Ю.Л., директора ліцею, голову атестаційної комісії, про 

діяльність у міжатестаційний період Івахненко Т.М.. 



      Івахненко Тетяна Миколаївна у повсякденній роботі вчитель уміло  

використовує методи компетентнісного орієнтованого підходу до організації 

навчально – виховного процесу в початковій школі, володіє технологіями 

творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального 

матеріалу і здібностей учнів. 

      Тетяна Миколаївна на уроках використовує  методи навчання, які 

направлені на організацію роботи учнів для самостійного здобуття знань. 

Інтерактивні технології навчання, такі як: «мікрофон», робота в малих групах, 

«мозковий штурм», «асоціативний кущ», інтерактивні ігри, дискусії.  Крім 

того, технології розвитку критичного мислення і технології ситуативного 

моделювання: урок-дослідження, урок-подорож, урок-звіт, урок-змагання  та 

інтегровані уроки, що сприяють формування навичок та умінь у процесі 

активної пізнавальної діяльності. Постійну увагу приділяє роботі із розвитку 

навичок читання, каліграфічного письма, усного рахунку. Уміє лаконічно, 

образно й виразно подати навчальний матеріал.  

    Тетяна Миколаївна знає індивідуальні особливості учнів класу і ефективно 

використовує  їх у роботі. Виховує в учнів повагу до батьків, учителів, старших 

людей, шанобливе ставлення до звичаїв та традицій українського народу. 

     Користується авторитетом серед учнів, батьків, колег по роботі. 

    Запропонував: відповідає займаній посаді та відповідає раніше встановленому 

11 (одинадцятому) тарифному  розряду. 

Питання винесене на голосування:  

 Івахненко Т.М. відповідає займаній посаді та відповідає раніше встановленому 

11 (одинадцятому) тарифному  розряду. 

    Результати голосування: за – 6; проти – 0; утримались – 0. 

УХВАЛИЛИ: 

 Івахненко Т.М. відповідає займаній посаді та відповідає раніше встановленому 

11 (одинадцятому) тарифному  розряду. 

 

Голова атестаційної комісії  (оригінал підписано)   Ю.Л.Шукалюков 

Секретар                                                                       С.Л. Крайник 

 

Згідно з оригіналом  

Директор ліцею                                                       Ю.Л.Шукалюков 

24.03.2020 


