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Львівська міська рала 
Департамент гуманітарної політики 
Управління освіти 
Відділ освіти Галицького та Франківської о районів 

Ліцей № 51 імені Івана Франка Львівської міської ради 
НАКАЗ 

15 .04 .2021р . м .Льв ів № / < £ ? " 
Про підсумки проведення 
атестації педпрацівників 
ліцею у 2021/2022 н.р. 

Відповідно до статті 50 Закону України «Про освіту», статті 48 Закону 
України «Про повну загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і 
науки України від 06.10.2010р. № 930 «Про затвердження Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників» ( із змінами, внесеними 
згідно з наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 
20.12.2011 р. № 1473 і Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. 
№ 1135) (надалі Типове положення), наказу управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради від 1 7.09.2021 року № 528р 
« Про проведення атестації педагогічних працівників у 2021 2022 

навчальному році», наказів відділу освіти Галицького та Франківського 
районів від 17.09.2021 року № 01-20/198 «Про проведення атестації 
педагогічних працівників закладів освіти Галицького та Франківського 
районів м. Львова у 2021/2022 навчальному році», від 05.04.2022р. № 01-
20/66 « Про результати атестації педагогічних працівників закладів освіти 
Галицького та Франківського районів у 2021/2022 навчальному році», 
наказів по ліцею від 17.09.2021р. № 366 «Про проведення атестації 
педагогічних працівників ліцею у 2021/2022 навчальному році », від 
19.10.2021р. № 412 «Про проведення атестації педагогічних працівників 
ліцею у 2021/2022 навчальному році та вивчення системи роботи», 
відповідно до рішення атестаційної комісії І рівня при навчальному закладі 
від 28 березня 2022р. (протокол № 4), на основі рішення атестаційної комісії 
II рівня відділу освіти Галицького та Франківського районів управління 
освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 
( протокол № 3 від 04.04.2022 року), з метою активізації творчої діяльності, 
стимулювання безперервної фахової освіти та загальної освіти 
педпрацівників, підвищення їх персональної відповідальності за результати 
навчання і виховання учнів ліцеї було проведено атестацію педпрацівників . 

У ході проведення атестації атестаційна комісія І рівня керувалася 
документами з питань проведення атестації, відповідно до яких було видано 
накази по ліцею: « Про проведення атестації педпрацівників ліцею у 
2021/2022 н.р. » (від 17.09.2021 р. № ), « Про проведення атестації 
педагогічних працівників ліцею у 2021/2022 навчальному році та вивчення 
системи роботи» (від 19.10.2021 р. № ) . У визначений термін на засіданні 
педагогічної ради ліцею 31 серпня 2021 року (протокол № 1) було 



розглянуто списки педпрацівників, які підлягали черговій атестації, 
складено графік засідань атестаційної комісії, план роботи АК І рівня, графік 
проведення атестації педпрацівників. Відповідно до вимог Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом 
МОН України від 06.10.2010 року № 930 , зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 14.12.2010 р. за № 1255/18550 зі змінами, внесеними 
наказом МОН молодьспорту України від 20.12.201 1 р. № 1473 та наказом 
МОН України від 08.08.2013 р. № 1 135 було організовано роботу АК 1 рівня. 
Всі педпрацівники своєчасно були забезпечені курсовою перепідготовкою. 

Члени атестаційної комісії впродовж жовтня 2021 - березня 2022 років 
вивчали систему роботи педпрацівників, що атестувалися, а саме: Бабенко 
Ю.Р., Ветвіцької О.С., Вишневської Т.Ю., Ігнатенко О.М., Козловської JI.C., 
Костюк Л.Я., Сенютович М.І., Сидорчук Л.Я., Сурми А.Ю., Іііатинської 
О.В., Шумило В.И. Активними в ході вивчення системи роботи 
педпрацівників, що атестувалися, були такі члени атестаційної комісії: Ісик 
Т.І., Кір О.А., Федик О.С., Гелішевська Р.Г., Мосціцька Т.О., Гладун І.В., 
Домашенко Т.Г., Синявська І.М., Білокура І.М., Федецька О.І., Костюк Л.Я., 
які відвідували уроки, виховні заходи, проводили контрольні роботи, зрізи 
знань, аналізували успішність учнів, якість знань на підставі тематичних 
атестацій, за результатами І семестру; роботу з обдарованими дітьми, 
проводили анкетування серед учнів, учителів ліцею. 

Значну допомогу у підготовці та проведенні атестації надали члени МРЛ, 
які проводили індивідуальні консультації з окремими педпрацівниками, що 
атестувалися, щодо проведення майстерок, тренінгів, творчих скриньок 
тощо. 

Творчо підійшли до проведення майстерок, тренінгів підійшли Бабенко 
Ю.Р., Ветвіцька О.С., Козловська Л.С., Сенютович М.І., Сидорчук Л.Я., 
Сурма А.Ю., Шатинська О.В., Шумило В.И. Слід зазначити, що в ході 
проведення атестації доброю традицією стала співпраця АК і предметних 
м/о, на засіданні яких було розглянуто хід атестації, проаналізовано роботу 
педпрацівників, що атестувалися. Відгуки м/о було заслухано на 
підсумковому засіданні АК І рівня в режимі онлайн - 28 березня 2022 року. 

Загалом у 2021/2022 навчальному ропі атестовано 1 1 педпрацівників , з 
них Ігнатенко О.М., вчитель історії атестувалася позачергово. 

За підсумками атестації 2021/2022 н.р. відповідно до рішень атестаційної 
комісії 1 рівня від 28 березня 2022 року ( протоколи № 4 ), рішення АК 11 
рівня відділу освіти Галицького та Франківського районів управління освіти 
ДГП ЛМР від 04.04.2022 р. (протокол № 3 ), видано накази по ліцею від 
12.03.2022р.№ «Про узагальнення системи роботи педпрацівників, що 
атестувалися у 2021/2022 навчальному році», від 28.03.2022р. № 91 «Про 
результати атестації педагогічних працівників у 2021/2022 навчальному 
році», від 05.04.2022р. № 99 «Про результати атестації педагогічних 
працівників ліцею у 2021/2022 навчальному році». 

За результатами атестації: 



2 педпрацівникам - Вишневській Т.Ю. (вч. англійської мови). Сурмі Л.К). 
(вч. початкових класів) - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 
другої категорії""»; 
- 2 педпрацівникам - Бабенко Ю.Р. (вч. англійської мови), Ігнатенко О.М. 
(вч. історії) - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої 
категорії»; 
- 1 педпрацівник - Ветвіцька О.С. (вч.інформатики) відповідає раніше 
присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»; 
- 1 педпрацівник - Козловська Л.С. (вч.математики) - відповідає раніше 
присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» ; 
- Зпедпрацівники - Сидорчук Л.Я. (вч. початкових класів), Костюк Я.Я. (вч. 
історії), Шатинська О.В. (вч. математики) - відповідають раніше 
присвоєній кваліфікаційній категорії « спеціаліст вищої категорії» та раніше 
присвоєному педагогічному званню «старший учитель»; 
- 1 педпрацівник - Сенютович М.І.. (вч. початкових класів) - відповідає 
раніше присвоєній кваліфікаційній категорії « спеціаліст вищої категорії» та 
присвоєно педагогічне звання «старший учитель»; 
- 1 педпрацівник - Шумило А.И. (вч. початкових класів) - відповідає раніше 
присвоєній кваліфікаційній категорії « спеціаліст вищої категорії» та раніше 
присвоєному педагогічному званню «учитель-методист». 
Виходячи з вищевказаного, 
НАКАЗУЮ: 
1. Відзначити копітку і систематичну працю по вивченню та узагальненню 
системи роботи педпрацівників , що атестувалися, таких членів атестаційної 
комісії І рівня: Ісик Т.І., Телішевської Р.Г., Домашенко Т.Г"., Кір О.А., 
Федик О.С., Федецької О.І., Білокурої І.М., Мосціцької Т.О., Гладун І.В., 
Синявської І.М., Мазур Н.ГІ. 
2. Відзначити творчий підхід учителів Вальковської Л.Б., Гордон О.Я., 
ГІопеску Н.В., Ульянченко І.В., Сороки Н.П., Кобилюх О.С. до проведення 
майстерок, тренінгів, педагогічних скриньок тощо . 
3. Членам атестаційної комісії І рівня удосконалити роботу по визначенню 
рейтингу педпрацівників, що атестуються, шляхом проведення анкетування 
серед педпрацівників, учнів, батьків. 
4. Заступнику директора з НВР з питань організації методичної роботи 
Домашенко Т.Г. активізувати участь педпрацівників у проведенні вебінарів , 
тематичних курсів , семінарів з опанування технологій дистанційного 
навчання; залучення вихованців до онлайн-олімпіад; друкування навчальних 
матеріалів, методичних доро^окіс^ценарі їв виховних заходів у фахових 
журналах. 
5. Контроль за виконанні класти на заступника директора 
3 НВР Домашенко Т.Г. 

Директор ліцею да^ Ірина СИНЯВСЬКА 
З наказом ознайомлені: Т. Домашенко 
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