
Комунальний заклад «Первомайський ліцей № 5 

Первомайської міської ради Харківської області» 

НАКАЗ 

19.09.2022                                                                                                         № 77  

 

Про утворення атестаційної комісії  І рівня 

та затвердження її складу 

в 2022/2023 навчальному році 

 

 Відповідно до Закону України «Про освіту», Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами, затвердженими 

наказом МОНмолодьспорту України від 20.12.2011р. №1473, та змінами, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013р. 

№1135), Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року №1190 

«Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №800 «Деякі 

питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників», наказу відділу освіти виконавчого комітету Первомайської 

міської ради Харківської області від 14.09.2022 № 149 «Про утворення 

атестаційної комісії ІІ рівня при відділі освіти виконавчого комітету 

Первомайської міської ради та атестацію педагогічних працівників у 2022/2023 

навчальному році   з метою активізації творчої професійної діяльності, 

забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці, керуючись 

статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити атестаційну комісію І рівня  при Первомайському ліцеї № 5 та 

затвердити її персональний  склад   (додаток 1). 



2. Затвердити графік засідань атестаційної комісії І рівня   Первомайського 

ліцею № 5 (додаток 2). 

3. Атестаційній комісії І рівня Первомайського ліцею № 5 забезпечити 

організоване проведення атестації педагогічних працівників.   

Протягом 2022/2023 навчального року 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ по ліцею  від 13.09.2021 № 112 

«Про утворення атестаційної комісії  І рівня та затвердження її складу в 

2021/2022 навчальному році» 

5. Заступнику директора з навчальної роботи Заболотній С.П.: 

5.1. Керуватися при організації підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників п.1.8. та 3.25 Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників; п. 2,7,8,14 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників (затвердженого Постановою КМУ №800 від 

21 серпня 2019 р.) 

Постійно  

5.2. Забезпечити коригування перспективного плану проходження курсової 

перепідготовки у відповідності з терміном проходження атестації (за рік до 

атестації).   

                                                          Протягом 2022/2023 навчального року 

5.3. Забезпечити  заповнення об’єктивних даних в системі «Електронна 

атестація педагогічних працівників                                                                                                     

До 20.09.2022 

5.4. Подати  до  атестаційної  комісії  ІІ рівня копію наказу «Про утворення 

атестаційної комісії І рівня та затвердження її складу». 

                                                                                          До 23.09.2022 

6.   Контроль  за виконанням цього наказу  залишаю за собою. 

 

Директор                                                   О.СТОЦЬКА 

 

 



З наказом від 19.09.2022 № 77  ознайомлені: 

Заболотня С. П. 

Александров О. Г. 

Задорожня Л. Г. 

Бондар В. Г. 

Ільїнська О. В. 

Гончарова Т.М. 

 

  

                                                           С К Л А Д 

атестаційної комісії  І рівня  Первомайського ліцею № 5  

на 2022/2023 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Посада 

1 Стоцька Оксана Анатоліївна        Голова атестаційної комісії, директор  

2 Заболотня Світлана Павлівна Заступник голови атестаційної   комісії, 

заступник директора з навчальної 

роботи 

3 Гончарова Тетяна Миколаївна Секретар атестаційної комісії, 

заступник директора з навчально- 

виховної роботи 

Члени комісії 

4 Александров Олександр 

Григорович    

член комісії, заступник директора з 

навчально – виховної роботи                                       

5 Задорожня Людмила 

Геннадіївна 

член комісії, голова ППО 

Первомайського ліцею №5, вчитель 

української мови та літератури 

ПОГОДЖЕНО                                                                

на засіданні ППО Первомайського ліцею №5 

(протокол від 19.09.2022 № 36)  

Голова  _____________ Л.Г.Задорожня                                 

           

Додаток  1 

до наказу Первомайського 

ліцею №5                                                                                       

від 19.09.2022 № 77 



6 Бондар Валентина Григорівна член комісії, практичний психолог 

7 Толокнєєва Тетяна 

Олександрівна 

член комісії, вчитель математики 

 

    

ПОГОДЖЕНО                                                                

на засіданні ППО Первомайського ліцею №5 

(протокол від 19.09.2022 № 36)  

Голова  _____________ Л.Г.Задорожня                                 

           

Додаток  2 

до наказу Первомайського 

ліцею № 5  

від 19.09.2022 № 77 

 

 

ГРАФІК  ЗАСІДАНЬ 

атестаційної  комісії  І рівня Первомайського ліцею № 5 

на 2022/2023 навчальний рік 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальний 

1. 

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань: 

- розподіл обов’язків між членами атестаційної 

комісії; 

- планування роботи атестаційної комісії; 

- обговорення графіку засідань атестаційної комісії  

19.09. 

2022 

голова 

атестаційної 

комісії 

2. 

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань: 

- заяв педагогічних працівників на 

проходження позачергової атестації; 

- заяв на відмову від чергової атестації; 

- подання про позачергову атестацію 

педагогічних працівників, які знизили рівень 

роботи.  

- уточнення списків педагогічних працівників, 

що атестуються; 

- співбесіда з педагогічними працівниками з 

приводу складання індивідуального плану 

підготовки та проходження атестації, умов 

атестації. 

07.10. 

2022 

голова, секретар 

атестаційної 

комісії 

3. 

Засідання атестаційної комісії  (за потребою). 

Питання для розгляду: поточні питання під час 

підготовки і проведення атестації 

До  

01.03. 

2023 

голова 

атестаційної 

комісії 

 

4. 
Засідання атестаційної комісії з  розгляду питання: 

- матеріали з питань атестації педагогічних 

22.03. 

2023 

голова 

атестаційної 



працівників; 

- прийняття рішення про відповідність 

педагогічного працівника займаній посаді, 

встановлення (підтвердження) кваліфікаційних 

категорій, присвоєння (підтвердження) 

педагогічних звань 

комісії, члени 

атестаційної 

комісії 

 


