
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про створення атестаційної комісії  

в 2021/2022 н.р. 

 

Відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту», Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників, (із змінами, затвердженими наказом 

МОНмолодьспорту України від 20.12.2011 №1473) і зареєстрованого Міністерством 

юстиції України 10 січня 2012 року за №14/20327, наказу Міністерства освіти і науки 

України №1135 від 08.08.2013 «Про затвердження змін до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників» і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

16 серпня 2013 року за №1417/2394, з метою стимулювання цілеспрямованого 

безперервного  підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, 

росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, забезпечення 

ефективності навчально-виховного процесу 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Створити  атестаційну комісію педагогічних працівників ліцею на 2021/2022 н.р.  

складі: 
 

- голова атестаційної комісії - Новохатна Дар’я Анатоліївна, директор ліцею;  

- заступник голови атестаційної комісії – Крайняк Олена Василівна, заступник 

директора з навчально-виховної роботи;  

- член атестаційної комісії – Мельник Анна Сергіївна, голова профспілкового 

комітету, вчитель англійської мови; 

- член атестаційної комісії - Корягіна  Тетяна Вікторівна, керівник циклової 

методичної комісії  економічних наук; 

- член атестаційної комісії - Шаріпова Тетяна Володимирівна, керівник циклової 

методичної комісії суспільно-гуманітарних наук; 

- член атестаційної комісії -  Дідорчук Тетяна Миколаївна, керівник циклової 

методичної комісії математично-інформаційних наук; 

– член атестаційної комісії - Задесенець Антоніна Олександрівна, керівник  

циклової методичної комісії  природничих наук; 

– член атестаційної комісії – Ярощук Наталія Олегівна керівник циклової 

методичної комісії  фізичного виховання та зміцнення здоров’я; 

- секретар - Хоменко Ольга Миколаївна, вчитель української мови та літератури. 

2. Забезпечити атестацію педагогічних працівників відповідно до вимог 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. 

НАКАЗ 

м. Дніпро № 103 08 вересня 2021 року 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ НАУКОВОГО СПРЯМУВАННЯ 

ПРИ УНІВЕРСИТЕТІ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ» 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 



 

впродовж року, 

відповідальні – атестаційна комісія ліцею.  

3. Скласти графік проходження педагогічними працівниками атестації. 

 до 15.10.2021р., 

 відповідальна – заступник директора з НМР Крайняк О.В. 

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор 

КЗО «Фінансово-економічний ліцей  

наукового спрямування  

при Університеті митної справи та фінансів» 

Дніпровської міської ради ліцею                                                    Д.А. Новохатна 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


