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НАКАЗ 

 

31.03.2020           №24 

 

 

Про підсумки атестації  

педагогічних працівників у 2020 році 

 

 

 На виконання наказів по ОЗ «Вирішальненська ЗОШ І-ІІІ ступенів» №23 від 30.03.2020  

року «Про атестацію педагогічних працівників у 2020 році в умовах карантину» та №166 від 

04.10.2019 року «Про проведення атестації педагогічних працівників школи у 2020 році» у 

закладі освіти була проведена атестація педагогічних працівників. У 2019-2020 навчальному 

році атестація проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 р. №930, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14.12.2010 р. за №1255/18550, із змінами, затвердженими 

наказом МОН України від 08.08.2013 р. №1135, та планом заходів з проведення атестації 

учителів школи. 

Під час її проведення було: 

 видано наказ по школі; 

 здійснено коригування плану атестації на рік; 

 створено атестаційну комісію школи; 

 погоджено її склад з профспілковим комітетом; 

 ознайомлено педагогічний колектив із списком учителів, що атестуються; 

 оформлено папки для збирання матеріалів з питань атестації учителів; 

 складено графік проведення відкритих уроків та позакласних заходів учителів, які 

атестуються; 

 визначено рівень кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури. 

Необхідно відзначити якість оформлення атестаційних матеріалів, накопичення 

розробок уроків, позакласних заходів, нових педтехнологій в атестаційних папках. 

У зв'язку з цим, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. На підставі рішення шкільної атестаційної комісії від 31 березня 2020 року 

підтвердити Гузь Валентині Іванівні відповідність займаній посаді «Заступник директора з 

навчально-виховної роботи». 

2. На підставі рішення шкільної атестаційної комісії від 31 березня 2020 року 

підтвердити П’ятницькому Олександру Анатолійовичу відповідність посаді «Вчитель 

інформатики» та порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти 

Лохвицької районної державної адміністрації про відповідність раніше присвоєним 
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кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «Старший 

учитель». 

3. На підставі рішення шкільної атестаційної комісії від 31 березня 2020 року 

підтвердити Гузь Валентині Іванівні, учителю німецької мови, зарубіжної літератури, 

відповідність займаній посаді, та порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу 

освіти Лохвицької районної державної адміністрації про відповідність кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії». 

4. На підставі рішення шкільної атестаційної комісії від 31 березня 2020 року 

підтвердити Гудову Віктору Едуардовичу, вчителю фізичної культури, Захисту Вітчизни, 

відповідність займаній посаді, порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу 

освіти Лохвицької районної державної адміністрації про відповідність раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «Старший 

учитель». 

5. На підставі рішення шкільної атестаційної комісії від 31 березня 2020 року 

підтвердити Самотузі Оксані Василівні, вчителю географії, відповідність займаній посаді, 

порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти Лохвицької районної 

державної адміністрації про відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії 

«Спеціаліст вищої категорії». 

6. На підставі рішення шкільної атестаційної комісії від 31 березня 2020 року 

підтвердити Самотузі Світлані Олексіївні, завідуючій шкільною бібліотекою, відповідність 

займаній посаді, порушити клопотання перед атестаційною комісією відділу освіти 

Лохвицької районної державної адміністрації про відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «Провідний спеціаліст». Встановити 11 тарифний розряд. 

7. На підставі рішення шкільної атестаційної комісії від 31 березня 2020 року 

підтвердити Прокопенку Сергію Олександровичу, вчителеві трудового навчання, основ 

здоров’я, інформатики, відповідність займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст І категорії». 

8. На підставі рішення шкільної атестаційної комісії від 31 березня 2020 року 

підтвердити Прокопенко Наталії Іванівні, вчителю української мови та літератури, 

відповідність займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії». 

9. На підставі рішення шкільної атестаційної комісії від 31 березня 2020 року 

підтвердити Петренко Любові Василівні, вихователю групи продовженого дня, відповідність 

займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст». 

10. На підставі рішення шкільної атестаційної комісії від 31 березня 2020 року 

підтвердити Гальченко Юлії Володимирівні, соціальному педагогу, відповідність займаній 

посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст». 

11. На підставі рішення шкільної атестаційної комісії від 31 березня 2020 року 

підтвердити Савченко Віті Петрівні, практичному психологу Вирішальненського ДНЗ 

«Ромашка», відповідність займаній посаді та присвоїти кваліфікаційну категорію «Спеціаліст 

ІІ категорії». 

12. На підставі рішення шкільної атестаційної комісії від 31 березня 2020 року 

підтвердити Винник Олесі Віталіївні, вихователю Вирішальненського ДНЗ «Ромашка», 

відповідність займаній посаді, підтвердити кваліфікаційну категорію «Спеціаліст». 

13. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-

виховної роботи Гузь Валентину Іванівну. 

 

 

 

Директор школи         О.А. П'ятницький 

 

  



АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

 

з наказом Вирішальненської ЗОШ І-ІІІ ступенів від 31.03.2020 року №24 

«Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2020 році» 

 

 

№ Назва посади працівника 
Прізвище, 

ініціали 
Підпис Дата 

1 Заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

Гузь В.І.   

2 Учитель Гудов В.Е.   

3 Учитель Самотуга О.В.   

4 Учитель Прокопенко С.О.   

5 Учитель Прокопенко Н.І.   

6 Вихователь групи 

продовженого дня 

Петренко Л.В.   

7 Соціальний педагог Гальченко Ю.В.   

8 Завідуюча шкільною 

бібліотекою 

Самотуга С.О.   

9 Практичний психолог ДНЗ 

«Ромашка» 

Савченко В.П.   

10 Вихователь ДНЗ 

«Ромашка» 

Винник О.В.   

 
 

 

 

 

 


