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НАКАЗ 

 

18.10.2019         №   

Про підготовку та проведення  

атестації педагогічних працівників  

школи  в 2020 році 

 

 Відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.50), Закону України «Про 

загальну середню освіту» (ст.27), Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 06.10.2010 № 930, та змін до Типового положення, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.11.2011 № 

1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135, з 

метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня 

професійної компетентності керівних та педагогічних працівників, росту їх 

професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й 

авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу в 2019-2020 

навчальному році проводиться атестація педагогічних працівників школи.  

Для забезпечення якісного проведення атестації керівних та педагогічних 

працівників  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести в 2020 році чергову та позачергову атестацію педагогічних 

працівників відповідно до вимог Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників. 

 2. Затвердити список педагогічних працівників, які  атестуються в 2020 році: 

2.1. Синяговська Ніна Миколаївна - подання адміністрації закладу про 

чергову атестацію  від  07.10.2019 р.  

2.2.Немченко Світлана Олексіївна - подання адміністрації закладу про 

чергову атестацію  від  07.10.2019 р.  

2.3. Бояровська Світлана Іванівна - подання адміністрації закладу про чергову 

атестацію  від  07.10.2019 р.  

2.4. Герман Світлана Олексіївна -  подання адміністрації закладу про чергову 

атестацію  від  07.10.2019 р.  

 2.5. Панченко Ольга Олексіївна - подання адміністрації закладу про чергову 
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атестацію  від  07.10.2019 р.  

2.6. Кузнєцова Ксенія Сергіївна - подання адміністрації закладу про чергову 

атестацію  від  07.10.2019 р.  

2.7. Коваленко Лариса Іванівна - подання адміністрації закладу про чергову 

атестацію  від  07.10.2019 р.  

2.8. Бабкіна Людмила Вікторівна - подання адміністрації закладу про чергову 

атестацію  від  07.10.2019 р.  

2.9. Половинкіна Світлана Анатоліївна - подання адміністрації закладу про 

чергову атестацію  від  07.10.2019 р.  

2.10. Ванюшенко Олександр Валерійович - подання адміністрації закладу про 

чергову атестацію  від  07.10.2019 р.  

2.11. Андрієнко Віта Василівна - подання адміністрації закладу про чергову 

атестацію  від  07.10.2019 р.  

2.12. Котенко Світлана Володимирівна - подання адміністрації закладу про 

чергову атестацію  від  07.10.2019 р. 

2.13. Онук Ольга Володимирівна - подання адміністрації закладу про чергову 

атестацію  від  07.10.2019 р. 

2.14. Власенко Ірина Олександрівна - подання адміністрації закладу про 

чергову атестацію  від  07.10.2019 р. 

2.15 Іщенко Наталія Володимирівна - подання адміністрації закладу про 

чергову атестацію  від  07.10.2019 р. 

 

 3. Затвердити графік  проходження атестації  педагогічними працівниками 

школи, засвідчений їхніми підписами (графік проходження атестації 

педагогічними працівниками школи, засвідчений їхніми підписами, додається).  

4. При проведенні атестації враховувати результати підвищення кваліфікації 

на підставі посвідчень та свідоцтв, копії яких додаються. 

5. Заступнику директора з НВР Синяговській Н.М.  провести нараду з 

учителями, що атестуються, 28.10.2019 р. 

6. До Інформаційно-методичного центру подати список педагогічних 

працівників, які атестуються в 2020 році, до 25.10.2019 року. 

7. Вивчення системи роботи провести за такими напрямками: 

- ознайомлення з роботою вчителя з питань підвищення професійного 

рівня:  

 а) обізнаність учителя з нормативними документами; 

 б) обізнаність з новими технологіями та інноваційними системами     

навчання, ступінь їх використання у своїй роботі; 

- ознайомлення з плануванням позакласної роботи;  

- моніторинг навчальних досягнень учнів;  

- вивчення документації:  

 а) виконання державних програм;  

 б) проведення уроків розвитку мовлення, самостійних та контрольних      

робіт;  

 в) проведення уроків відповідно до програм і календарного плану;  

 г) перевірка зошитів. 



8. Заступнику директора з НВР Синяговській Н.М. у січні-лютому 2020 р. 

провести методичний фестиваль педагогічної майстерності «Я атестуюся».  

9.  Узагальнити результати вивчення професійної діяльності, підвищення 

фахової компетентності та загальної культури педагогічних працівників, які 

атестуються, до 02.03.2020 року. Забезпечити об’єктивність експертних оцінок, 

дотримання основних принципів атестації. 

10.  Заступникам директора з НВР  Павліченко В.І., Синяговській Н.М., 

Лисянській Л.А., Коваленко Л.І.  ознайомити педагогічних працівників з 

характеристиками під підпис та оформити атестаційні листи у двох 

примірниках 01.03.2020 року. 

11.  Провести засідання шкільної атестаційної комісії, де розглянути 

атестаційні матеріали, заслухати педагогічних працівників, що атестуються, 

16.03.2020 р. 

12.   Подати до 27.03.2020 (згідно з графіком) до атестаційної комісії 

управління освіти і науки атестаційні матеріали (атестаційні листи, витяг з 

протоколу засідання атестаційної комісії закладу) педагогічних працівників, які 

претендують на присвоєння (відповідність раніше присвоєній) кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічних звань. 

13.  Заступнику директора з НВР Синяговській Н.М.    видати атестаційні 

листи педагогічними працівниками, які атестуються, на руки 20.03.2020 р. 

14.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

Директор школи                           Л.В.Голуб 

 

«Погоджено»: 

Голова профспілкового комітету             С.І.Тертишна  

З наказом ознайомлені: 
  

Синяговська  Н.М.  

Немченко   С.О. 

Бояровська  С.І.  

Герман    С.О. 

Панченко О.О.  

Кузнєцова К.С. 

Коваленко Л.І.  

Бабкіна   Л.В.  

Половинкіна С.А.   

Ванюшенко  О.В. 

Андрієнко  В.В. 

Котенко  С.В. 

Онук  О.В. 

Власенко  І.О. 

Іщенко  Н.В. 
 

 


