
ПРОТОКОЛ 

засідання атестаційної комісії КЗ «Катеринівський ліцей» 

 Лозівської міської ради Харківської області 

 

 

            15.10.2019                                                                                                          № 2 

      

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 розгляд списків педагогічних працівників , які підлягають черговій атестації у 

2019/2020 навчальному році                                                               (доповідач Ковальова О.М.). 

2. Про погодження  графіка роботи атестаційної комісії на 2019/2020 навчальний рік 

                                                                                                       (доповідач Шукалюков Ю.Л.). 

1. СЛУХАЛИ: 

 Ковальову О.М., заступника голови атестаційної комісії  І рівня,  яка ознайомила членів 

комісії зі списками педагогічних працівників, які підлягають атестації у 2019/2020 

навчальному році  відповідно до п.2.10.Типового положення.  

№ 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

(повністю) 

Освіта. Фах за 

освітою (як у 

дипломі), посада 

Дата 

проходження 

курсів 

підвищення 

кваліфікації 

Рік  

попередньої 

атестації На що претендує 

1 Ковальова 

Олена 

Миколаївна 

Повна вища освіта 

«Праця та 

професійне 

навчання» 

Вчитель трудового 

навчання 

КВНЗ «ХАНО», 

свідоцтво № ПК 

31584378 / 

101/08 від 

14.06.2019 

напрям «Трудове 

навчання. 

Технології» 

2015 Відповідність раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

Відповідність раніше 

присвоєного 

педагогічного звання 

«старший учитель» 

2 Цяцька Іван 

Олексійович 

Повна вища  освіта               

«Вчитель фізичної 

культури» 

Вчитель фізичної 

культури 

КВНЗ «ХАНО», 

свідоцтво № 

74/25 від 

19.04.2013, 

напрям «Фізична 

культура» 

2015 Відповідність раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

3 Дейнеко Олена 

Ігорівна 

 

Повна вища  освіта 

Вчитель 

української мови 

та літератури 

ВНЗ 2014 рік 2015 Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії "спеціаліст 

першої категорії" 

4 Івахненко 

Тетяна 

Миколаївна 

Неповна вища                 

«Вчитель 

початкових 

класів», 

«Вчитель 

початкових 

класів» 

КВНЗ «ХАНО», 

свідоцтво 

№11/06 

від  21.02.2014 

«Початкові 

класи» 

2015 Відповідає раніше 

присвоєному 11 

тарифному розряду» 



5 Міняйленко 

Неля 

Леонідівна 

Неповна вища 

Вчитель 

початкових класів 

КВНЗ «ХАНО», 

свідоцтво № 

185/21 

від12.12.2014 

«Початкові 

класи» 

2015 Відповідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії 

«спеціаліст» з 

посадовим окладом 

відповідно до 11 

тарифного розряду 

6 Костюк Зоя 

Борисівна 

Повна вища освіта 

«Початкова 

освіта» 

Вчитель 

початкових класів 

ВНЗ 2018 - Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

другої категорії» 

7 Свириденко 

Аліна 

Олександрівна 

 

Повна вища освіта 

«Вчитель 

української мови і 

літератури та 

мови(англійської) і 

зарубіжної 

літератури», 

«Вчитель 

англійської мови»  

ВНЗ 2016 - Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

другої категорії» 

 

 

ВИСТУПИЛИ:  

                 Шукалюков Ю.Л., голова атестаційної комісії, директор ліцею, який зазначив, що 

атестація педагогічних  працівників являє собою потужний мотивуючий фактор 

професійного самовдосконалення педагогічних працівників, оскільки підвищення 

об’єктивності атестації, ефективне функціонування системи науково-методичного супроводу 

атестаційних процесів стимулює педагогічних працівників до професійного зростання. 

Наголосив на тому, що членам атестаційної комісії необхідно чітко знати і дотримуватися 

прав та обов’язків. Об’єктивно вивчити педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом 

відвідування уроків та позаурочних заходів. Переглянути план роботи ліцею, розділ 

«Атестація  педагогічних працівників». Звернув увагу на основні документи, що 

регламентують процес атестації: Типове положення про атестацію педагогічних працівників, 

затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (зі змінами), 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити списки педагогічних працівників, які атестуються у 2019/2020 навчальному 

році.  

 

2. СЛУХАЛИ: 

Шукалюкова Ю.Л., голову атестаційної комісії, який ознайомив членів атестаційної комісії з 

графіком роботи  атестаційної комісії на 2019/2020 навчальному році. 

Засідання  Дата 

проведення 

Черга денна 

№ 1 18.09 1. Створення  атестаційної комісії І рівня на 2019/2020 

н.р. 

2. Розподіл обов’язків між членами атестаційної 

комісії.  

3.Організаційні умови атестації. 

№ 2 15.10 1. Про розгляд списків педагогічних працівників, які 

підлягають черговій  атестації у 2018/2020 

навчальному році 

2. Погодження графіку роботи атестаційної комісії І 

рівня.                                                               



3.Співбесіда з педагогічних працівниками щодо 

складання індивідуального плану підготовки і 

проходження атестації, умов атестації. 

№ 3  25.12 1. Про хід вивчення системи роботи вчителів, що 

атестуються членами атестаційної комісії. 

2.Вироблення рекомендацій педагогічним 

працівникам, що атестуються. 

№ 4 14.02. 1. Про результати вивчення роботи педагогічних 

працівників,які атестуються, на основі відвіданих 

уроків, позакласних заходів,даних анкетування серед 

учнів,батьків, учителів. 

2.Розгляд атестаційних матеріалів педагогів. 

№ 5 20.03 Про підсумки атестації у 2019/2020 навчальному році  

педагогічних працівників ліцею. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

 3.1. Погодити графік роботи атестаційної комісії на 2019/2020 навчальний рік. 

 3.2. Ознайомити педпрацівників, які атестуються з графіком роботи атестаційної комісії на 

2019/2020 навчальний рік. 

 

 

Голова атестаційної комісії                                                 Ю.Л.Шукалюков 

Секретар                                                                                С.Л. Крайник 

                                      

       Члени комісії                                 О.М. Ковальова  

                                                                І.М.  Орлова 

                                                                Н.Л. Міняйленко 

                                                                С.М. Лазаренко 

 


