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Присутні: Ковальова О.М.
Крайник С.Л.
Міняйленко Н.Л.
Рясна Л.І.
Порядок денний:
1. Про атестацію Орлової І.М., учителя біології, КЗ «Катеринівський ліцей»
Лозівської міської ради Харківської області на відповідність займаній посаді та
відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої
категорії», звання «учитель-методист»
(доповідач Ковальова О.М.)
2. Про атестацію Крайника С.Л.,учителя історії, КЗ «Катеринівський ліцей»
Лозівської міської ради Харківської області, на відповідність займаній посаді та
присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії».
(доповідач Шукалюков Ю.Л.)
3. Про атестацію Каліберди Л.В., вихователя КЗ Катеринівськокого закладу
дошкільної освіти (ясла-садок) «Джерельце» Лозівської міської ради
Харківської області на відповідність займаній посаді про присвоєння
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»
(доповідач Рясна Л.І.)
4. Про атестацію Грунської О.Б., вихователя вихователя КЗ Катеринівськокого
закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Джерельце» Лозівської міської ради
Харківської області на відповідність займаній посаді та
присвоєння
кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» .
(доповідач Рясна Л.І.)
1. СЛУХАЛИ:
Ковальову О.М., заступника голови атестаційної комісії, про діяльність у
міжатестаційний період Орлової І.М.,учителя біології. Вчитель багато уваги
приділяє формуванню в учнів знань про роль біологічних наук у формуванні
сучасної природничої картини світу. Виробляє вміння використовувати набуті
знання для оцінки наслідків своєї діяльності по відношенню до навколишнього
середовища, здоров’я інших людей, власного здоров’я, обґрунтування та
дотримання заходів профілактики захворювань, правил поведінки у природі.

Інна Миколаївна забезпечує високу результативність, якість своєї праці.
Переважна більшість її учнів навчається на високому та достатньому рівні
навчальних досягнень.
Велику увагу приділяє роботі з обдарованими учнями і дає позитивні
результати. Її вихованці є призерами ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської
учнівської олімпіади з екології Нечетайленко Є.-ІІІ м. (2014р.), Сиротіна Ю.-ІІІ
м. (2018р.), Мамай Р.-ІІІ м. (2019р.); ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського
конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН Корпан
Олена, ІІІ місце (2014р.),Смірнов Юрій, ІІІ місце (2019р.).
Нагороджена Дипломом ІІІ ступеня Обласний фестиваль – огляд освітніх
інтернет-ресурсів(2017р.).
Переможець першого (районного) туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель Року - 2017» в номінації «Біологія»
Постійно вдосконалює педагогічну майстерність, підвищує фаховий і
кваліфікаційний рівень. Голова шкільного методичного об’єднання вчителів
природничо-математичних дисциплін. Передає свій педагогічний досвід
колегам на засіданнях ММО через проведення семінарів, майстер – класів.
Працює над поповненням навчально – методичними матеріалами кабінету
біології.
Користується авторитетом серед колег, учнів та батьків.
Орлова І.М. відповідає займаній посаді.
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: Орлова І.М., учитель біології 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 «учитель - методист».
Результати голосування: за – 6 ; проти – 0; утримались – 0.
УХВАЛИЛИ:
Орлова І.М., учитель біології, 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 «учитель - методист».
2. СЛУХАЛИ:
Шукалюкова Ю.Л., директора ліцею, голову атестаційної комісії, про діяльність
у міжатестаційний період вчителя історії,Крайника С.Л. За результатами
вивчення діяльності педагогічного працівника встановлено, що Крайник С.Л.
забезпечує належний рівень викладання історії та правознавства відповідно до
навчальних програм із дотриманням вимог Державного стандарту загальної
середньої освіти.
Метою фахової діяльності педагога є формування в учнів критичного
мислення, навичок оцінювати суспільні явища й процеси, життєвих та

прикладних особистісно – життєтворчих, соціалізаційних, комунікативних,
інтелектуально – інформаційних навичок.
Станіслав Леонідович використовує диференційований та індивідуальний
підхід до учнів; володіє сучасними освітніми технологіями, методичними
прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи і
якісно їх застосовує.
На уроках відсутня одноманітність у структурі та методиці, школярі
виявляють своє історичне мислення в процесі опитування, під час вивчення
нового матеріалу чи його закріпленні. На уроках правознавства вчитель
інформує учнів про зміни, які відбуваються у правовому регулюванні
суспільних відносин. Запровадження на уроках правознавства активних методів
навчання та ділових ігор сприяє формуванню в учнів умінь і навичок
вироблення
певних
особистісних
цінностей,
створює
атмосферу
співробітництва між вчителем та учнями.
Знання учнів відповідають вимогам навчальної програми. Його вихованці є
переможцями та призерами ІІ (районного) етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з правознавства 2015р.-ІІ м.,2016р.- ІІ м.,2017р.- ІІІ м., з історії 2016р.ІІІ м., 2017р.- ІІІ м., 2019 р.- ІІІ м.. Його учні призери районні-спортивно масові
змагання «Від козацтва і донині лине слава України»-2018рік - ІІІ місце
Сприяє формуванню в учнів поваги до принципів загальнолюдської
моралі, батьків, культурно – національних, духовних, історичних цінностей
України.
Бере участь у роботі шкільного методичного об’єднання вчителів
суспільно – гуманітарного циклу, займається самоосвітою.
Користується повагою серед учнів, колег по роботі, батьків.
Запропонував: Крайник Станіслав Леонідович відповідає займаній посаді та
відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої
категорії».
ВИСТУПИЛИ:
Ковальова О.М., заступник директора з навчально-виховної роботи , член
атестаційної комісії, яка зазначила, що Крайник С.Л. у повсякденній роботі
уміло використовує методи компетентнісного зорієнтованого підходу до
організації навчального процесу на уроках історії та правознавства; володіє
технологіями педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального
матеріалу і здібностей учнів; формує навички самостійно здобувати знання й
застосовувати їх на практиці, уміє лаконічно, образно й виразно подати
навчальний матеріал, аргументувати свою позицію.
Підтримала пропозицію про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії «спеціаліст першої категорії».
Питання, винесені на голосування:
Крайник С.Л. відповідає займаній посаді та відповідає раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії».
Результати голосування: за – 5; проти – 0; утримались – 1.
УХВАЛИЛИ:
Крайник С.Л. відповідає займаній посаді та відповідає раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії».
3. СЛУХАЛИ:

Рясну Л.І, завідувача КЗ Катеринівського закладу дошкільної освіти (ясласадок) «Джерельце» Лозівської міської ради Харківської області, члена
атестаційної комісії, про діяльність
Грунської О.Б., вихователя ЗДО.
Олена Борисівна має грунтовні знання з педагогіки, дитячої психології, вікової
фізіології, Головним організаційно-методичним принципом занять педагога є
диференційоване використання інноваційних засобів фізичної культури. Заняття
спрямовані на виховання морально- вольових якостей відповідальності,
дисциплінованості. Має грунтовні знання з педагогіки, дитячої психології
вікової фізіології. Головним організаційно-методичним принципом занять
педагога є диференційоване використання іноваційних засобів фізичної
культури. Олена Борисівна систематично впроваджує перспективний
педагогічний досвід, бере участь у його поширенні, надає практичну допомогу
колегам. Свої методичні розробки, занять активне використання інформаційнокомунікативних технологій у педагогічній роботі розміщує на педагогічних
інтернет-сайтах.: Методичний портал»-2018 році опублікувала заняття з
математики для дітей старшого віку» отримала Сертифікат під № 72496.
Методичний портал»-2018 році опублікувала інтегрованого заняття для
дітей старшого віку» на тему «Рідний край» отримала Сертифікат під № 72494
«Супер-урок»-2018 році опублікувала власний авторський матеріал інтегроване
заняття: пізнавальний, народознавчий, мовленнєвий, художньо- естетичний
розвиток, ручна праця за що отримала Сертифікат і подяку від адміністратора
сайту ПОДЯКА та отримання ДИПЛОМУ за активну допомогу проведення та
підготовку дітей до Міжнародної олімпіади «0сінь-2018», де діти посіли II та III
місце від проекту Всеосвіта.2017 - 2018р.
Участь у Форумі педагогічних ідей «УРОК»(сертифікат), розробка заняття
«Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо! (моя маленька, Батьківщина
село Катеринівка)» була опублікована в каталозі «Відкритий урок: розробки,
технології, досвід» № 02 2018 (грудень).
Запропонувала Грунській О.Б.,вихователю ЗДО, присвоїти кваліфікаційну
категорію «спеціаліст першої категорії».
Питання, винесені на голосування:
Грунська Олена Борисівна відповідає займаній посаді; присвоїти Грунській О.Б.
кваліфікаційну категорію “спеціаліст першої категорії”.
Результати голосування: за – 6; проти – 0; утримались – 0.
УХВАЛИЛИ:
Грунська О.Б., вихователь ЗДО, відповідає займаній посаді;
присвоїти Грунській О.Б. кваліфікаційну категорію “спеціаліст І категорії”.
4. СЛУХАЛИ:
Рясну Л.І, завідувача КЗ Катеринівського закладу дошкільної освіти (ясласадок) «Джерельце» Лозівської міської ради Харківської області, члена
атестаційної комісії, про діяльність Каліберди Л.В., вихователя ЗДО. Людмила
Володимирівна має високу теоретичну і методичну підготовку, високий рівень
професіоналізму, творчості. Постійно працює над самовдосконаленням, цікавиться
новими педагогічними технологіями, застосовує їх у своїй роботі, успішно
використовує інноваційні Форми та методи навчання. Здійснює диференційований та
індивідуальний підхід до дітей. Завжди активно і плідно працює над підвищенням
педагогічної майстерності.

Втілює методичну тему:«Із скарбниць народних до сердець дитячих» (Формування
патріотичних цінностей дітей дошкільного віку засобами народознавства)». Творчо
використовуючи педагогічну спадщину С.Русової, В.Сухомлинського. Свій досвід
роботи успішно презентувала на обласному конкурсі «Кращий вихователь
Харківщини» - 2017 і стала переможцем першого (районного) туру в номінації
«Вихователь груп загального розвитку». У 2017 році приймала участь у складі
колективу Катеринівської ЗОШ І - III ступенів, що стала переможцем, на обласній
тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини
XXI століття». Підготувала та презентувала апробовані авторські методичні розробки
на сайті «Всеосвіта».
З 2017 по 2018 рік була учасником Школи педагогічної майстерності
вихователів, вихователів-методистів закладів дошкільної освіти при ХАНО за
темою: «Формування культури мовлення дітей дошкільної освіти». Має
сертифікат.
В дошкільному закладі організовує майстер-класи для педагогів. Увесь
навчально-виховний процес успішно інтегрує з народознавчим аспектом,
єтнопедагогікою.
Наставник молодих спеціалістів, охоче ділиться своїми знаннями, прийомами
виховання дітей дошкільного віку з колегами.
Її вихованці добре й швидко адаптуються до нових соціальних умов. Діти завжди
активні, ініціативні, комунікабельні, радісні, загартовані.
Принципова та відповідальна. Користується авторитетом у колег, батьків.
Калібірда Л.В. відповідає займаній посаді.
Запропонувала порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при
Управлінні освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради про присвоєння
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».
Питання
винесене на голосування: Каліберда Л.В., вихователь ЗДО відповідає займаній
посаді. Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при
Управлінні освіти, молоді та спорту Лозівської міської ради присвоєння
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».
Результати голосування: за – 6 ; проти – 0; утримались – 0.
УХВАЛИЛИ:
Каліберда Л.В., вихователь ЗДО, відповідає займаній посаді, порушити
клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня при Управлінні освіти, молоді
та спорту Лозівської міської ради про присвоєння кваліфікаційній категорії
«спеціаліст вищої категорії».
Голова атестаційної комісії (оригінал підписано) Ю.Л.Шукалюков
Секретар
С.М.Лазаренко
Згідно з оригіналом
Директор ліцею

Ю.Л.Шукалюков

