
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про організацію атестації педагогічних працівників 

у  2021/2022  навчальному році 
 

На виконання ст. 50 Закону України «Про освіту», Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства 

освіти України від 06.10.2010 № 930 із змінами, внесеними згідно з наказом  

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 06.10.2010 № 930 із змінами, 

внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2011 № 1473 

та наказом від 08.08.2013 № 1135, Типового положення про освітній округ, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777, наказу 

департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 07.09.2021                  

№ 196 «Про атестацію керівних кадрів та  педагогічних працівників у 2021/2022 

навчальному році», з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного 

підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх 

професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, забезпечення об’єктивності 

навчально-виховного процесу  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести атестацію педагогічних працівників згідно списку (Додаток 1). 

Підстава: особиста заява. 

2. Провести заключне засідання атестаційної комісії І рівня 21.03.2022 року. 

3. На підставі прийнятих рішень атестаційною комісією І рівня подати атестаційні 

листи до атестаційної комісії ІІ рівня. 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи: 

4.1. Забезпечити належний контроль за проведенням атестації з метою 

запобігання формалізму в оцінюванні діяльності педагогічних працівників. 

4.2. Забезпечити своєчасну підготовку необхідних документів для проведення 

атестації: 

- до 01 березня 2022  року скласти атестаційні характеристики та ознайомити з 

ними педагогічних працівників під підпис. 

- до 15 березня 2022 року закінчити вивчення педагогічної діяльності осіб, які 

атестуються. 

- до 23 березня 2022 року оформити особові справи працівників, які 

атестувалися. 

НАКАЗ 

м. Дніпро № 119 08.10.2021  

 

КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  ОСВІТИ 

«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ  ЛІЦЕЙ  НАУКОВОГО  СПРЯМУВАННЯ 

ПРИ  УНІВЕРСИТЕТІ  МИТНОЇ  СПРАВИ  ТА  ФІНАНСІВ» 

ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

КЗО  «ФЕЛ»  ДМР 
Код ЄДРПОУ 33323774 

ЄДРПОУ 33323774 

 



 

- до 01 квітня 2022 року надати до атестаційної комісії ІІ рівня атестаційні 

характеристики осіб, які атестуються відповідною комісією (1 примірник) та 

атестаційні листи (3 примірники). 

5. Забезпечити проходження планової курсової перепідготовки вчителів, які 

атестуються в 2021/2022 навчальному році. 

6. Виконання наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної 

роботи Крайняк О.В. 

7. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на заступника 

директора з навчально-виховної роботи Крайняк О.В., контроль за виконанням наказу 

залишаю за собою. 

 

 

Директор ліцею                                                                           Дарія НОВОХАТНА 

 

 

 

 



 

Додаток 1 до наказу  

№ 119 від  08.10.2021 

СПИСОК 

педагогічних працівників  

Комунального закладу освіти «Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів» 

Дніпровської міської ради,  які атестуються у 2021/2022 навчальному році 

 

СПИСОК 

керівних кадрів Комунального закладу освіти «Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та 

фінансів» Дніпровської міської ради,  які атестуються у 2020/2021 навчальному році 
 

 

№ П.І.Б. 

Займана 

посада 

Освіта 

(що, коли, спеціальність за 

дипломом) 

Результати останньої атестації, 

рік 

Порушене клопотання перед 

атестаційною комісією ІІ рівня 

Підвищення кваліфікації 

(де, коли, за яким фахом) 

1. 

Богуславська 

Тетяна 

Олександрівна 

Учитель 

математики 

Дніпропетровський  державний 

університет, 1981р., 

«Математика», 

математик, викладач 

відповідає раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічному званню «учитель-

методист», 2017 

відповідність  раніше 

присвоєним кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічному 

званню «учитель-методист» 

КЗВО «ДАНО» ДОР, 2021, 

вчитель математики 

2. 

Дідорчук 

Тетяна 

Миколаївна 

Учитель 

математики 

Луцький  державний 

педагогічний інститут, 1993 р., 

«Математика», 

Математик 

відповідає раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст другої категорії», 2020 

відповідність  раніше 

присвоєним кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст першої 

категорії» 

КЗВО «ДАНО» ДОР, 2021, 

вчитель математики 

3. 

Родний 

Олег 

Володимирович 

Учитель 

зарубіжної 

літератури 

Дніпропетровський державний 

університет, 1984р., 

 «Російська мова і література», 

філолог, викладач російської 

мови і літератури 

відповідає раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічному званню «учитель-

методист», 2017 

відповідність  раніше 

присвоєним кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічному 

званню «учитель-методист» 

Дніпропетровський 

національний університет 

 імені О. Гончара , 2020, 

вчитель зарубіжної 

літератури 

№  П.І.Б. Займана посада 

Освіта 

(що, коли, спеціальність за 

дипломом) 

Результати останньої 

атестації, рік 

Порушене клопотання перед 

атестаційною комісією ІІ 

рівня 

Підвищення кваліфікації  

(де, коли, за яким фахом) 

1. 

Богуславська 

Тетяна 

Олександрівна 

Заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Дніпропетровський  

державний університет,  

1981 р., 

«Математика», 

математик, викладач 

відповідає раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» 

та педагогічному званню 

«учитель-методист», 2017 

відповідність  раніше 

присвоєним кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічному 

званню «учитель-методист» 

КЗВО «ДАНО» ДОР, 2021, 

вчитель математики 


