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НАКАЗ 

 

03.09.2021                                                                                                     № 172-ОД 

 

Про створення атестаційної  комісії  

 

Відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України зі змінами, 

внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 20.12.2011 № 1473, Міністерства освіти і науки України від 

08.08.2013 № 1135, із метою здійснення своєчасної та якісної підготовки і 

проведення атестації,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Створити атестаційну комісію у складі: 

Коросько Тетяна Андріївна – директор навчального закладу, голова 

атестаційної комісії; 

Мозгова Наталія Вікторівна – заступник директора з навчальної роботи, 

заступник голови атестаційної комісії; 

Ніколаєнко Галина Іванівна – учитель української мови та літератури, 

секретар атестаційної комісії; 

Члени комісії:  

Могила Світлана Володимирівна – заступник директора з навчально- 

виховної роботи, учитель основ здоров’я.  

Авдієнко Надія Михайлівна – голова профспілкового комітету навчального 

закладу; 

Берднікова Тетяна Михайлівна – учитель початкових класів, керівник 

методичного об’єднання вчителів початкових класів; 

Мохнушко Галина Володимирівна – учитель української мови та 

літератури, керівник методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу; 

2. Атестаційній комісії:     



2.1.  Забезпечити протягом 2021-2022 н.р. організоване проведення 

атестації педагогічних працівників закладу. 

2.2. Здійснювати комплексну оцінку рівня професійної майстерності 

педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, забезпечення 

ефективності навчально-виховного процесу через використання різних 

методичних форм: творчі звіти, презентації, портфоліо, майстер-класи, творчі 

методичні портфелі та ін. 

2.4. Продовжити виявлення, вивчення, узагальнення та поширення досвіду 

роботи вчителів вищої кваліфікаційної категорії та тих, які мають педагогічні 

звання; популяризувати різні форми узагальнення та поширення: буклети, 

посібники, альбоми, відеозаписи, презентації, майстер-класи, творчі портрети 

та ін. 

3. Заступнику директора з навчальної роботи Мозговій Наталії Вікторівні: 

3.1. До 20 жовтня скласти графік проходження педагогічними 

працівниками атестації у 2021 році. 

3.2.  Організувати творчі звіти вчителів, які атестуються. 

3.3.  До 08.10.2021 скласти список учителів, які атестуються у 2022 році. 

4.  До 01.03.2022 атестаційній  комісії, заступнику директора з навчальної 

роботи, лідерам професійних спільнот всебічно вивчити досвід роботи  

вчителів, які атестуються. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

 

                  Директор                          Тетяна КОРОСЬКО 

     

     Із наказом ознайомлені:               Наталія МОЗГОВА       17.09.2021 року 

Світлана МОГИЛА       17.09.2021 року 

Галина МОХНУШКО  17.09.2021 року 

Надія АВДІЄНКО          17.09.2021 року 

Галина НІКОЛАЄНКО  17.09.2021 року 

Тетяна БЕРДНІКОВА   17.09.2021 року 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 


