
                                                                                     
                                                        УКРАЇНА 

         ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

                              РАФАЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

                                                         НАКАЗ 

 

18  жовтня   2021  року           смт. Рафалівка                                                     № 28 

 

Про проведення атестації керівників  

та педагогічних працівників 

у 2021/2022 навчального року 

 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України (наказ МОН України від 06.10.2010 № 930) зі змінами 

(накази МОН України від 20.12.2011 № 1473, від 08.08.2013 № 1135), Закону 

України «Про освіту», наказу відділу  освіти, культури, молоді та спорту 

Рафалівської селищної  ради  №21 від 17.09.2021 року  «Про  створення 

атестаційної комісії ІІ рівня відділу освіти, культури, молоді та спорту  

Рафалівської селищної ради та атестацію педагогічних працівників у 2021-2022 

навчальному році» та з метою активізації професійної діяльності педагогічних 

працівників та керівників  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити список педагогів, що атестуються у 2021/2022 н. р. (додається). 

2. Затвердити графік  роботи атестаційної комісії (додається). 

3. Затвердити   графік проведення атестації  у 2021/2022 навчальному році 

(додається). 

4.Секретарю  атестаційної комісії  Тетяні КІБИШ  розмістити список педагогів, 

що атестуються, графік проведення атестації та  роботи атестаційної комісії, на 

веб-сайті  відділу освіти. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Начальник відділу                                                                                 Оксана КУЧИК                  



 

                                                                     

 

 

                          

 

Список 

 педагогічних працівників та керівників, 

які атестуються у 2021-2022 н. р. 

№ 

п/п 
ПІБ Заклад освіти 

Кваліфікація за 

дипломом 

Посада, на якій 

атестується 

Дата і результати 

попередньої атестації 

Прогнозовані 

результати атестації 

1 
Вознюк Олена 

В’ячеславівна 

Рафалівський 

ліцей 

Вчитель 

української мови та 

літератури, історії 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

04.04.2017, відповідає 

займаній посаді 

Відповідає займаній 

посаді 

2 
Совгуть Лариса 

Макарівна 

Лозківська 

гімназія ЗО 

«Рафалівський 

Петропавлівський 

ліцей» 

Вчитель історії 
Педагог-

організатор 

2016-2017н.р. 

«спеціаліст І кат» 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст вищої 

категорії» 

3 
Мотько Ніна 

Федорівна 

Лозківська 

гімназія ЗО 

«Рафалівський 

Петропавлівський 

ліцей» 

Вчитель 

початкових класів, 

біології 

вчитель  

біології.  

2016-2017н.р. 

«спеціаліст І кат» 

Присвоїти 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст вищої 

категорії» 

4 
Вознюк Олена 

В’ячеславівна 

Рафалівський 

ліцей 

Вчитель 

української мови та 

літератури, історії 

Вчитель історії 

04.04.2017, 

відповідність «Вища», 

присвоєно «Старший 

вчитель» 

Відровідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу освіти,  

культури, молоді та спорту  

Рафалівської селищної ради 

18.10.2021 №28 



вищої категорії» та 

педагогічному 

званню «Старший 

вчитель» 

5 
Шепетько 

Валентина Яківна 

Рафалівський 

ліцей 

Вчитель географії і 

біології середньої 

школи 

Вчитель 

географії 

04.04.2017, 

відповідність «Вища», 

присвоєно «Старший 

вчитель» 

Відровідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст 

вищої категорії» та 

педагогічному 

званню «Старший 

вчитель» 

6 
Мордас Марія 

Федорівна 

Рафалівський 

ліцей 

Вчитель 

української мови та 

літератури 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

04.04.2017, присвоєно 

«Вища» 

Відровідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст 

вищої категорії» 

Присвоєння 

педагогічного звання 

«Старший учитель» 

7 
Ребій Наталія 

Миколаївна 

Рафалівський 

ліцей 

Вчитель 

української мови та 

літератури 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

04.04.2017, присвоєно 

«Вища» 

Відровідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст 

вищої категорії» 

8 
Ражик Світлана 

Степанівна 

Рафалівський 

ліцей 

Вчитель 

початкових класів 

Вчитель 

початкових 

класів 

04.04.2017, присвоєно 

«Вища» 

Відровідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст 

вищої категорії» 

9 
Стадник Раїса 

Миколаївна 

Рафалівський 

ліцей 

Біолог, ентомолог, 

викладач 
Вчитель біології 

04.04.2017, присвоєно 

«Вища» 

Відровідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 



категорії «Спеціаліст 

вищої категорії» 

10 
Сокол Валентина 

Віталіївна 

Рафалівський 

ліцей 

Вчитель 

початкових класів і 

образотворчого 

мистецтва 

Вчитель 

образотворчого 

мистецтва 

04.04.2017, присвоєно 

«Вища» 

Відровідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст 

вищої категорії» 

11 
Шумра Надія 

Петрівна 

Рафалівський 

ліцей 

Вчитель 

математики і 

фізики 

Вчитель фізики 
04.04.2017, присвоєно 

«Вища» 

Відровідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст 

вищої категорії» 

12 

Радчишина 

Валентина 

Володимирівна 

Рафалівський 

ліцей 

Вчитель 

української мови та 

літератури 

Вихователь 

пришкільного 

інтернату 

04.04.2017, присвоєно 

«Вища» 

Відровідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст 

вищої категорії» 

13 

Давидова 

Світлана 

Василівна 

Рафалівський 

ліцей 

Вчитель 

початкових класів 

Вихователь 

групи 

продовженого 

дня 

 

04.04.2017, присвоєно 

«Вища» 

Відровідає раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст 

вищої категорії» 

14 
Снітко Галина 

Григорівна 

Великожолудський 

ліцей 

Вчитель біології, 

географії 

Вчитель 

біології, 

географії 

04.04.2017, 

Вища категорія 

«Методист» 

Відповідність раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст 

вищої категорії». 

Відповідність 

педагогічного звання 

«Методист». 

15 
Кілюх  Олена  

Іванівна 

Великожолудський 

ліцей 

Вчитель 

української мови та 

літератури 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

04.04.2017, Вища 

категорія 

Відповідність раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 



категорії «Спеціаліст 

вищої категорії» 

16 
Назарчук Тетяна 

Михайлівна 

Великожолудський 

ліцей 

Вчитель  

української мови та 

літератури 

Вчитель  

української 

мови, 

літератури 

22.03.2011, 

І категорія 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії «Спеціаліст 

вищої категорії» 

 

 

Начальник відділу                                                                 Оксана КУЧИК 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Графік  

роботи атестаційної комісії відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Рафалівської селищної ради у  2021-2022 навчальному році 

Тематика засідань Відповідальні 

І засідання (жовтень) 

Створення атестаційної комісії ІІ рівня та розподіл 

обов’язків між членами комісії 

Голова атестаційної 

комісії 

Опрацювання членами атестаційної комісії ІІ рівня 

Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників (із змінами, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.12.2011 р.      № 

1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства 

освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135) 

Голова атестаційної 

комісії 

Затвердження графіка роботи атестаційної комісії ІІ рівня 

та проведення атестації у 2021-2022 навчальному році 

Голова атестаційної 

комісії 

Розгляд документів, поданих до атестаційної комісії; 

ухвалення рішення щодо перенесення терміну атестації 

(якщо є відповідні заяви педпрацівників); затвердження 

списку педагогічних працівників, які атестуються на 

комісії ІІ рівня. 

Голова атестаційної 

комісії 

Члени комісії 

Розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії 

Голова атестаційної 

комісії 

Члени комісії 

ІІ засідання (квітень) 

Про результати вивчення  системи та досвіду роботи 

педагогічних працівників закладів освіти громади 
Члени комісії 

Присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних 

звань та відповідність раніше присвоєним категоріям і 

званням 

Голова атестаційної 

комісії 

Члени комісії 

 

 

Начальник відділу                                                                         Оксана КУЧИК               

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу освіти,  

культури, молоді та спорту  

Рафалівської селищної ради 

18.10.2021 №28 



 

 

 

 

                         

 

Графік  

проведення атестації 

у  2021-2022 навчальному році 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

проведення 

Відповідальні 

члени 

атестаційної 

комісії 

 

1. 

Опрацювати Типове положення про 

атестацію педагогічних 

працівників, інші  нормативно-

правові документи 

Вересень 

2021р. 

Кібиш Т.А. 

Керівники 

закладів освіти 

 

2. 

Провести засідання атестаційної 

комісії (про створення атестаційної 

комісії та розподіл обов´язків між 

членами комісії) 

До 20.10.2021 

р.  

Кучик О.А.. 

Керівники 

закладів освіти 

 

 

 

 

3. 

Провести засідання атестаційної 

комісії (розгляд документів, що 

надійшли до атестаційної комісії; 

затвердження списку педагогічних 

працівників, які атестуються у 

поточному навчальному році; 

затвердження графіку роботи 

атестаційної комісії) 

До 20.10.2021 

р. 

Кучик О.А. 

Керівники 

закладів освіти 

 

 

 

 

4. 

Вивчити педагогічну діяльність 

осіб, які атестуються (ознайомитися 

з навчальною документацією щодо 

виконання педагогічним 

працівником своїх посадових 

обов´язків, його участі у роботі 

методичних об´єднань, фахових 

конкурсах та інших заходах, 

пов´язаних з організацією 

навчально-виховної роботи, 

науково-методичної роботи, тощо). 

Жовтень-

березень 

2021-2022 рр. 

Кучик О.А.; 

Кібиш Т.А.; 

Ошурко М.В. 

Керівники 

закладів освіти, 

Члени 

атестаційної 

комісії ІІ рівня 

 

 

5. 

Підготувати характеристики 

діяльності педагогічних 

працівників у міжатестаційний 

період 

До 01.03.2022 

р. 

Керівники 

закладів освіти; 

Кібиш Т.А. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ відділу освіти,  

культури, молоді та спорту  

Рафалівської селищної ради 

18.10.2021 №28 



 

6. 

Ознайомити працівників, які 

атестуються з їх характеристиками 

(під підпис) 

До 01.03.2022 

р. 

Керівники 

закладів освіти 

7. 
Оформити атестаційні листи  у двох 

екземплярах 

До 01.04.2022 

р. 

Керівники 

закладів освіти 

 

 

8. 

 

Підготувати атестаційні  матеріали 

педагогічних працівників  для 

розгляду  їх на     засіданнях  

атестаційної комісії 

До 01.04.2022 

р. 

Кучик О.А., 

Кібиш Т.А. 

 

 

 

9. 

Провести засідання атестаційної 

комісії ІІ рівня  (про атестацію 

педагогічних працівників) 

До 10.04.2022 

р. 

Кучик О.А. 

Керівники 

закладів освіти 

 

 

 

Начальник відділу                                                                         Оксана КУЧИК                 



 


