
Протокол № 6 (підсумковий)  

засідання атестаційної комісії ІІ рівня відділу освіти 

Теплицької сільської ради 

від 05.04.2022 р.   

 

Голова атестаційної комісії: Марія Кірчук 

Заступник голови: Марія Балабан 

Секретар атестаційної комісії: Наталія Ткаченко  

Присутні: 3  члена атестаційної комісії ІІ рівня: 

Ірина Салтикова 

Галина Оніщук                                                                                                                                                  

Тетяна Урсол  

 

 

Порядок денний 

 1. Розгляд атестаційних матеріалів, атестація педагогічних працівників та  прийняття рішень    

щодо їх атестації. 

  2. Внесення записів в атестаційні листи. 

3. Ознайомлення педагогічних працівників з рішенням  атестаційної комісії (під підпис). 

4. Інформація відповідальних за проведення атестації педагогічних працівників у закладах освіти 

ОТГ. 

1. Слухали: 

Ткаченко Н.Д.,  секретаря  атестаційної комісії,  яка повідомила що у 2021/2022 навчальному 

році атестації підлягали: 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Назва 

навчального 

закладу 

Спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Посада 

На що 

претендує в 

ході чергової 

атестації 

1 Карпіна 

Валентина 

Зіновіївна  

Веселокутський 

ліцей з 

початкової 

школою та 

гімназією  

Іноземна мова  

Вчитель французької 

та англійської мови  

Вчитель 

англійської мови, 

історія 

Підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» 

2 Крігер Марія 

Савелівна 

Веселокутський 

ліцей з 

початкової 

школою та 

гімназією 

«Математика» 

Математик-викладач 

Учитель 

математики, 

креслення, 

інформатики, 

основи здоров’я 

Підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії», 



звання  

«Вчитель - 

методист» 

3 Сердеченко 

Тетяна 

Вікторівна 

Веселокутський 

ліцей з 

початкової 

школою та 

гімназією 

Російська мова 

література, вчитель 

російської мови та 

літератури 

Учитель російської 

мови, зарубіжної 

літератури, 

української мови, 

української 

літератури, 

мистецтва, історії 

Підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії», 

звання 

«Вчитель - 

методист» 

4 Стоянова 

Валентина 

Анатоліївна 

Веселокутський 

ліцей з 

початкової 

школою та 

гімназією 

«Географія, 

географіягрунтів та 

грунтознавство» 

Директор закладу, 

вчительукраїнської

мови 

Підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» 

5 Вакар Ганна 

дмитрівна 

Мирнопільський 

ліцей з 

початкової 

школою та 

гімназією 

Історія.                         

(Учитель історії та 

суспільствознавство) 

Вчитель історії та 

природознавства 

Підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

звання 

«Старший 

вчитель» 

6 Дерменжи 

Ольга 

Семенівна 

Мирнопільський

ліцей з 

початкової 

школою та 

гімназією 

Педагогіка і 

методика 

початкового 

навчання 

Вчитель 

початкових класів 

Підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

звання 

«Старший 

вчитель» 

7 Зубкова 

Наталія 

Юріївна 

Мирнопільський 

ліцей з 

початкової 

школою та 

гімназією 

Вчитель української 

мови і літератури, 

вчитель початкових 

класів 

Вчитель 

української мови, 

музичне мистецтво.  

Підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 

звання 

«Старший 

вчитель» 

8 Чуб                        

Петро 

Григорович 

Мирнопільський 

ліцей з 

початкової 

школою та 

Фізичне виховання Фізична культура, 

захист України 

Підтвердження 

кваліфікаційної 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 



гімназією категорії» та 

звання 

«Старший 

вчитель» 

9 Волкова 

Світлана 

Федорівна 

Теплицький  

ліцей з 

початкової 

школою та 

гімназією 

Українська мова та 

література, учитель 

української мови та 

літератури, 

Вчитель 

української мови та 

літератури, 

зарубіжна 

література 

Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«Спеціаліст 

вищої 

категорії» 

10 Галкіна Олена 

Іванівна 

Веселокутський 

ліцей з 

початкової 

школою та 

гімназією 

 психолог  

11 Канцирь Дар’я 

Петрівна 

Мирнопільський 

ліцей з 

початкової 

школою та 

гімназією 

Психологія психолог Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«Спеціаліст              

ІІ категорії» 

12 Рябой Олеся 

Савелівна 

Теплицький  

ліцей з 

початкової 

школою та 

гімназією 

Вчитель початкової 

освіти, організатор 

початкової освіти, 

практичний 

психолог 

психолог Присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії 

«Спеціаліст              

ІІ категорії» 

 

Виступили: 

Зубкова Наталія Юріївна, директор Мирнопільського ліцею, прозвітувала про підсумки 

роботи атестаційної комісії  І рівня та порушила клопотання щодо атестації даних педагогів.                                                                                                                              

Зазначила, що вчитель Вакар Ганна Дмитрівна має  відповідну повну вищу освіту і працює  за 

фахом в Мирнопільському ліцеї  з 1986 року  на посаді вчителя історії. Загальний педагогічний 

стаж  – 36  років. За рішенням атестаційної комісії  ІІ рівня  від 2017 р.  відповідає раніше 

присвоєній  кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» підтверджено 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».У 2021  році  пройшла курси підвищення 

кваліфікації,  має 146 годин.   

Під час роботи в закладі  забезпечує високий рівень викладання історії  та природознавства 

відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної 

середньої освіти. У повсякденній роботі вчитель на високому рівні володіє інноваційними 

освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює в 

професіональному середовищі. Вчитель постійно вдосконалює власний методичний рівень, 

багато працює над формуванням в учнів історічної культури, цілісного історічного образу 

нашої країни як суверенної держави. На уроках Ганна Дмитрівна отримується педагогічного 

такту у відносинах з колегами, учнями, батьками.  

      За рішенням атестаційної комісії підтвердити кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії, звання «старший вчитель» за умовами  проходження курсів підвищення кваліфікації з 

історії та інклюзівного навчання. 



Вакар Г.Д. відповідає займаній посаді та може бути атестована  на підтвердження 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»,  звання «старший вчитель» та 

нагородити грамотою відділу освіти Теплицької сільської ради за наслідками атестації 

2022 року 

 

 

Результати голосування: 

ЗА ____6____ проти ______0_____ отримались ____0_____ 

Чуб Петро Григоровия має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Фізичне 

виховання» У школі працює з 1986 року, загальний педагогічний стаж – 40 років 

Вчитель  має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої  категорії», підтверджену 

рішенням атестаційної комісії закладу освіти від 2017 року.  

У 2021- 2022  роках пройшов  курси підвищення кваліфікації,  має 130 годин . 

Вчитель добросовісно і якісно виконує свої посадові обов’язки. Проводить на належному 

методичному і науковому рівні навчання учнів та учениць відповідно до програми та методик 

фізичної культури, використовуючи найефективніші прийоми, методи і засоби навчання. 

Володіє інноваційними освітніми технологіями, активно їх використовує та поширює серед 

колег по роботі; має широкий спектр стратегій навчання. Вміє продукувати оригінальні, 

інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроків. Активно впроваджує форми 

і методи організації освітнього процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання 

учнів. 

Постійно працює над формуванням у дітей загальних уявлень про фізичну  культуру і 

спорт, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку. 

Звертає особливу увагу на розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво 

необхідних рухових ідей, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності. 

На уроках фізичної культури Петро Григорович досягає оптимальної рухової активності 

всіх учнів та учениць з урахуванням стану здоров’я; забезпечує диференційований підхід до 

організації освітнього процесу відповідно до стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової 

підготовленості та статі школярів, враховує їхні мотиви та інтереси до заняття фізичними 

вправами. Проводить індивідуальну додаткову роботу, відпрацьовує виконання елементів 

вправ, ще не засвоєних окремими учнями. Постійно контролює навантаження учнів під час 

уроку. Вчить дітей вмінню здійснювати самоконтроль за своїм організмом. 

Пропагує здоровий спосіб життя. Підтримує зв’язки з батьками, надає їм консультації з 

питань фізичного розвитку та спорту. 

Користується авторитетом серед учнів, батьків, колег по роботі.  

Чуб П.Г. відповідає займаній посаді та може бути атестована  на підтвердження 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»,  звання «старший вчитель» та 

нагородити грамотою відділу освіти Теплицької сільської ради за наслідками атестації 

2022 року 

 

 

Результати голосування: 

За ____6____ проти ______0_____ отримались ____0_____ 



 

 

Дерменжи Ольга Семенівна має відповідну повну вищу освіту та працює  за фахом в 

Мирнопільському ліцеї  з 1986  року. Загальний педагогічний стаж –    35 років. За рішенням 

атестаційної комісії  ІІ рівня  від 2017 року відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційної 

категорії «Спеціаліст вищої категорії» У 2020 та 2021  році завершила курси підвищення 

кваліфікації, має 264 годин.   

Вчитель добре володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, 

інтерактивними прийомами «Фішбоун», «Кубик Блума», «Сторітеллінг», активно їх 

використовує та поширює у професійному середовищі; вміє продумувати оригінальні, 

інноваційні ідеї; на уроках створює ситуації успіху, у роботі з дітьми переважно застосовує 

ігрові технології: «LEGO», «Скринька – сюрприз», «Чарівна паличка», «Шифрувальники», 

«Вовк та Заєць»; інтерактивні технології, такі як «Мікрофон», робота в малих групах, 

«Мозковий штурм», «Асоціативний кущ», інтерактивні ігри, дискусії. Крім того, технології 

розвитку критичного мислення, проєктної діяльності, технології ситуативного моделювання: 

урок-дослідження, урок-подорож, урок – гра, урок-звіт, урок-змагання та інтегровані уроки, 

що сприяють формуванню навичок та умінь у процесі активної пізнавальної діяльності. 

Її уроки завжди цікаві, добре продумані, насичені, з вдало підібраною наочністю, 

дидактичним матеріалом та ефективним застосуванням ІК технології – через демонстрацію та 

власну роботу на інтерактивній дошці. 

Вчителька забезпечує рівень знань учнів, які відповідають вимогам навчальних 

програм початкової школи.  

Педагог добре знає індивідуальні особливості учнів класу і ефективно використовує їх у 

роботі. Виховує в учнів повагу до батьків, учителів, старших людей, шанобливе ставлення до 

звичаїв та традицій українського народу. Саме тому своєю методичною проблемою Марина 

Олексіївна обрала «Використання краєзнавчого матеріалу на уроках у початкових класах як 

засіб підвищення пізнавального інтересу до навчання». 

Вчителька постійно надає допомогу батькам у вихованні дітей. Дотримується 

педагогічної етики, поважає гідність учнів та їх батьків. 

Ольга Семенівна систематично займається самоосвітою, підвищує свій фаховий та 

професійний рівень. У її методичній скарбничці є численні сертифікати від студії онлайн-освіти 

EdEra. 

Також вчителька вивчає передовий педагогічний досвід і застосовує його в освітньому 

процесі. Проводить відкриті уроки, виступає з доповідями і повідомленнями на методичних 

комісіях, педагогічних радах школи.  

Користується авторитетом серед учнів, батьків, колег по роботі. 

 

Дерменжи Ольга Семенівна відповідає займаній посаді та може бути атестована  на 

підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»,  звання «старший 

вчитель» та нагородити грамотою відділу освіти Теплицької сільської ради за 

наслідками атестації 2022 року 

 

 

Результати голосування: 

ЗА ___6_____ проти ______0_____ отримались ____0_____ 

Зубкова Наталія Юріївна має відповідну повну вищу освіту та працює  за фахом в 

Мирнопільському ліцеї  з 1991 року. Загальний педагогічний стаж –    30 років. За рішенням 

атестаційної комісії  ІІ рівня  від 2017 року відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційної 



категорії «Спеціаліст вищої категорії» У 2020 та 2021  році завершила курси підвищення 

кваліфікації, має 138 годин.   

У між атестаційний період зарекомендувала себе відповідальною працівницею, яка 

сумлінно виконує свої обов’язки. Добре володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з 

урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів. Використовує методи 

компетентно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу, знає основні 

нормативно-правові акти в галузі освіти, прекрасно володіє ораторським мистецтвом. 

Раціонально використовує час на уроці, новий матеріал викладає на належному науковому рівні 

із застосуванням міжпредметних зв’язків, велику увагу звертає на розвиток пізнавальних 

здібностей учнів. На уроках забезпечує оптимальний психофізіологічний клімат. 

Наталія Юріївна працює над вирішенням науково-методичної проблеми «Впровадження 

інтерактивних методів на уроках української мови як шлях підвищення правописної 

компетентності учнів», яку розв’язує шляхом впровадження елементів сучасних освітніх 

технологій у роботі з дітьми. Велику увагу приділяє активізації мовної діяльності учнів, 

опануванню ними монологічного та діалогічного мовлення, правилами мовної поведінки; 

розвиває вміння послідовно і грамотно висловлювати в усному і писемному мовленні. 

Вивчаючи твори українських письменників і беручи за приклад їх життя та життя героїв 

їх творів, виховує в учнів громадську позицію і високі моральні якості. Значну увагу приділяє 

розвитку читацьких умінь, виховує культуру читання. 

Знання учнів Зубковій Н.Ю. відповідають вимогам освітніх програм. Значна частина 

школярів має навички самостійної роботи, вміють користуватися довідковою літературою, 

робити висновки, аналізувати тексти, готувати короткі усні та письмові повідомлення. ЇЇ учні 

беруть участь у І (шкільному) ІІ (районному) етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад, 

Всеукраїнському конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика, Міжнародному мовно-

літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка, конкурсі читців 

тощо. 

Наталія Юріївна формує в дітей позитивні риси характеру: чесність, справедливість, 

наполегливість, доброту, культуру думки і поведінки. Готує вихованців до свідомого життя.  

Користується авторитетом серед учнів, батьків, колег по роботі.  

 

Зубкова Н.Ю. відповідає займаній посаді та може бути атестована  на 

підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»,  звання «старший 

вчитель» та нагородити грамотою відділу освіти Теплицької сільської ради за 

наслідками атестації 2022 року 

 

Результати голосування: 

ЗА ___6_____ проти ______0_____ отримались ____0_____ 

Канцир Дар’я Петрівна має відповідну повну вищу освіту та працює  за фахом в 

Мирнопільському ліцеї  з 2019 року. У 2020 та 2021  році завершила курси підвищення 

кваліфікації, має 120 годин.   

У своїй професійній діяльності Дар’я Петрівна  керується   Законом України «Про 

освіту», Положенням про психологічну службу системи освіти України», Положенням про 

експертизу психологічного інструментарію, Декларацією прав людини, Конвенцією ООН про 

права дитини, Етичним кодексом, методичними рекомендаціями лабораторії практичної 

психології МОІППО, Концепцією розвитку психологічної служби. Шкільний  психолог тісно 

співпрацює з усіма учасниками навчально-виховного процесу, дошкільним навчальним 

закладом. Систематично ознайомлює членів педагогічного колективу з результатами 

психологічних досліджень на психолого-педагогічних консиліумах, нарадах, розробляє 

рекомендації,  алгоритми дій для  учителів та батьків по роботі  з учнями. Забезпечує педагогів 

сучасними науково-методичними матеріалами та розробками в галузі психології, формує в них 

конкретні уміння та навички соціальної взаємодії. 



З метою удосконалення здоров’язберігаючої компетентності учителів та учнів проводить 

роботу з навчання їх методами релаксації, аутотренінгу, самодіагностики психічного, фізичного 

стану. 

Дар’я Петрівна особливу увагу приділяє психопрофілактичній роботі з учнями, яку 

спрямовує  на розвиток особистості. Впроваджує програми психологічної підготовки учнів до 

державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, психологічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами. 

В своєму арсеналі широко використовує такі форми та методи роботи як ігротерапія, 

терапія малюнком, групова дискусія, рольова гра, психогімнастика, музикотерапія, тренінги, 

робота груп особистісного зростання тощо.  

Канцир Д. П.. ретельно сплановує проведення годин психолога, бере активну участь у 

розробці плану роботи школи, надає допомогу у складанні виховних планів класним керівника. 

Значну увагу психолог приділяє роботі з батьками, яка є різноплановою та  відповідає їх  

запитам.  Батьківські збори, засідання батьківських комітетів та клубу молодих батьків 

традиційно проходять за участю психолога.  

Кабінет психолога оформлено відповідно до Положення про психологічний кабінет 

дошкільних, загальношкільних  та інших навчальних закладів, є творчою лабораторією як для 

психолога, так і для всіх учасників навчально-виховного процесу.  

Психолог  відзначається педагогічним тактом, має високу загальну культуру, стійкі 

моральні якості, дотримується етичного кодексу психолога. Користується повагою серед колег, 

учнів школи та батьків. 

 

Канцир Д.П. відповідає займаній посаді та може бути атестована  на присвоєння  

кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії».   

 

Результати голосування: 

ЗА ___6____ проти _____0______ отримались _____0____ 

 

Гайдаржи Олена Дмитрівна, директор Теплицького ліцею, прозвітувала про підсумки 

роботи атестаційної комісії  І рівня та порушила клопотання щодо атестації даних педагогів.      

Волкова Світлана Федорівна  має повну вищу педагогічну освіту працює в 

Теплицькому ліцеї з 1997 року. Загальний педагогічний стаж – 24 років. За рішенням 

атестаційної комісії  І рівня  від 2014 року відповідає займаній посаді, присвоєна  

кваліфікаційна категорія «Спеціаліст першої категорії» У 2020 та 2021  році завершила курси 

підвищення кваліфікації, має 146 годин.   

  Зарекомендувала себе відповідальним працівником, який сумлінно виконує свої обов’язки.  

Добре володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей 

навчального матеріалу  і здібностей учнів. Використовує методи  компетентно орієнтованого 

підходу до організації навчального процесу, знає основні нормативно-правові акти в галузі 

освіти, володіє ораторським мистецтвом. Раціонально використовує час на уроці, новий 

матеріал викладає на належному науковому рівні із застосуванням міжпредметних зв’язків, 

звертає увагу на розвиток пізнавальних здібностей учнів. На уроках забезпечує оптимальний 

психофізіологічний клімат. 

 Велику увагу приділяє активізації мовної діяльності учнів, опануванню ними 

монологічного та діалогічного мовлення, правилами мовної поведінки; розвиває вміння 

послідовно і грамотно висловлювати в усному і писемному мовленні.Вивчаючи твори 

українських письменників і беручи за приклад їх життя та життя героїв їх творів, виховує в 

учнів громадську позицію і високі моральні якості. Значну увагу приділяє розвитку читацьких 

умінь, виховує культуру читання.Знання учнів  відповідають вимогам навчальних програм. 



Значна частина школярів має навички самостійної роботи, вміють користуватися довідковою 

літературою, робити висновки, аналізувати тексти, готувати короткі усні та письмові 

повідомлення.  

Як класний керівник велику увагу приділяє вихованню в учнів поваги до старших, 

активної життєвої позиції, формуванню в них культури спілкування. Знайомить дітей з 

народними звичаями, традиціями, виховує любов до рідного краю, свідоме ставлення до праці. 

Тісно співпрацює з батьківською громадою. 

Волкова С.Ф. підвищує свій професійний рівень, цікавиться новинками методичної 

літератури, вивчає передовий педагогічний досвід.  Бере активну участь у вебінарах, про що 

свідчать отримані сертифікати 

   Світлана Федорівна  володіє педагогічним оптимізмом, відвагою в педагогічній справі, 

мудрою владою над вихованцями. Вміє вчасно похвалити, пожурити та заохотити. Все це 

сприяє зростанню професіоналізму вчителя й росту педагогічної майстерності.  Користується 

авторитетом серед учнів, батьків, колег по роботі. 

    Волкова С.Ф. відповідає займаній посаді та може бути атестована  на присвоєння 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та нагородити грамотою відділу 

освіти Теплицької сільської ради за наслідками атестації 2022 року 

 

Результати голосування: 

ЗА ___6_____ проти ______0_____ отримались _____0____ 

 Рябой Олеся Савелівна     працює в Теплицькому ліцеї з 2017 р. пройшла курси підвищення 

кваліфікації для практичних психологів, має 133 години 

Має вищу освіту зі спеціальності “Початкова освіти”. Бере участь в організації освітнього 

процесу, забезпечує всебічний особистісний розвиток дітей. Виявляє причини, що утруднюють 

становлення особистості дитини. Приділяє увагу індивідуальній роботі з учнями , проводить 

активну просвітницьку роботу, залучає учнів до групових занять. Сприяє формуванню 

психологічної культури учнів, учителів, батьків. Консультує працівників школи з питань 

практичного використання психології організації навчально-виховного процесу. 

У міжатестаційний період організувала роботу психологічної служби школи. Психолог 

виявляє достатній професіоналізм, дотримується етичного кодексу психолога, використовує 

сучасні форми, методи психологічного забезпечення навчання та виховання, розвитку дітей, 

вихованців, учнів, досяг вагомої результативності у психолого-педагогічній діяльності, 

відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для 

наслідування. Значну увагу психолог приділяє роботі з батьками, яка є різноплановою та  

відповідає їх  запитам.  Батьківські збори, засідання батьківських комітетів та клубу молодих 

батьків традиційно проходять за участю психолога.  

Кабінет психолога оформлено відповідно до Положення про психологічний кабінет 

дошкільних, загальношкільних  та інших навчальних закладів, є творчою лабораторією як для 

психолога, так і для всіх учасників навчально-виховного процесу.  

Психолог  відзначається педагогічним тактом, має високу загальну культуру, стійкі моральні 

якості, дотримується етичного кодексу психолога. Користується повагою серед колег, учнів 

школи та батьків. Користується повагою  учнів, батьків, вчителів.  Сумлінно ставиться до 

виконання посадових обов’язків. 

Рябої О.С.  відповідає займаній посаді та може бути атестована  на присвоєння  

кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії».   

 

Результати голосування: 



ЗА ____6___ проти _____0______ отримались _____0____ 

 

Прозвітувала про підсумки роботи атестаційної комісії  І рівня та порушила клопотання щодо 

атестації педагогів в.о. директора Веселокутського ліцею Андронакі Лідія Георгіївна  

Карпіна Валентина Зіновіївна має відповідну повну вищу освіту та працює  за фахом в 

Веселокутському ліцеї  з 1994 року. Загальний педагогічний стаж – 27 років. За рішенням 

атестаційної комісії  ІІ рівня  від 2017 року відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційної 

категорії «Спеціаліст вищої категорії» У 2020 та 2021  році завершила курси підвищення 

кваліфікації, має 174 годин.   

Має високий рівень компетентності, науково-теоретичної та методичної підготовки, творчо 

підходить до проблеми оволодіння учнями іноземною мовою як важливим засобом 

міжкультурного спілкування, вміло зацікавлює дітей англійською мовою, приділяє значну 

увагу диференціації та індивідуалізації навчання. Свою роботу будує за принципом: від дитини, 

від її можливостей до навчального предмета. Бачить в учневі суб’єкт навчання, головну діючу 

особу всього освітнього процесу, тому працює над розвитком творчих здібностей учнів 

засобами інтерактивних технологій. Також у своїй професійній діяльності педагог використовує 

технологію комунікативного навчання іноземно-мовної культури, особистісно орієнтовану та 

розвиваючу технології. 

Уроки Карпіної В.З. – постійна активна взаємодія всіх учасників освітнього процесу, де і учень, 

і вчитель є рівноправним, рівнозначним суб’єктом навчання. Вона створює комфортні умови 

для належної мовленнєво–мисленнєвої активності всіх школярів протягом уроку, поєднуючи 

фронтальні, індивідуальні, парні, та колективні форми організації освітнього процесу. 

Плануючи уроки, Валентина Зіновіївна враховує загальну підготовку учнів, їх інтереси, 

здібності, а також вікові, психологічні та індивідуальні відмінності, досвід учнів, набутий у 

вивченні рідної мови. Це дозволяє зробити освітній процес цікавим, активним, таким, що 

спонукає дітей до самовдосконалення. Учні розуміють, що вони роблять, рефлексують з 

приводу того, що вони знають, вміють, вчаться навичкам само– та взаємоконтролю. Важливим 

у досвіді учителя є моделювання реальних життєвих та проблемних ситуацій, використання 

рольових, навчальних, логічних ігор, ігор для розвитку фонематичного слуху, розширення 

лексичного запасу дітей, розвитку уваги, пам’яті, критичного мислення. З цією метою вона 

використовує додаткові матеріали: автентичні тексти різного жанру при аудіюванні, читанні, 

опанування інформації за допомогою прослуховування аудіо-додатків, наочність, таблиці, 

схеми. 

Вчитель впроваджує в свою роботу метод портфоліо, формуючи в учнів навички самостійної 

діяльності, вчить їх творчо мислити, грамотно працювати з інформацією. Використовує такі 

інтерактивні вправи, як асоціативний кущ, мозковий штурм, мікрофон, інтерв’ю, метод 

дискусій, ланцюжкові вправи. Всі ці методи сприяють навчанню спілкування англійською 

мовою. 

Учні сприймають мову на слух, мають навички монологічного та діалогічного мовлення, 

вміють аналізувати, порівнювати, узагальнювати, висловлювати і аргументувати свою думку 

засобами англійської мови. 

Карпіна В.З. є керівником  методичного об єднання вчителів, ділиться досвідом своєї роботи з 

колегами під час нарад, семінарів та «круглих столів». Виступи учителя на педрадах, засіданнях 

ШМО завжди ґрунтовні, мають філософську думку. 

Педагог ініціативний, з творчою уявою, нестандартним мисленням.  Вимоглива до себе, колег, 

врівноважена, принципова. Користується авторитетом серед колег, батьків, учнів. 



Карпіна В.З. відповідає займаній посаді та може бути атестована  на присвоєння 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та нагородити грамотою відділу 

освіти Теплицької сільської ради за наслідками атестації 2022 року 

 

Результати голосування: 

ЗА ____6___ проти ______0_____ отримались ____0_____ 

 

Крігер Марія Савелівна має відповідну повну вищу освіту та працює  за фахом в 

Веселокутському ліцеї  з 1981 року. Загальний педагогічний стаж –    40 років. За рішенням 

атестаційної комісії  ІІ рівня  від 2017 року відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційної 

категорії «Спеціаліст вищої категорії» У 2020 та 2021  році пройшла курси підвищення 

кваліфікації, має 265 годин.   

Вчитель має ґрунтовну фахову підготовку, добре володіє ефективними методами і прийомами 

ведення сучасного уроку. Вчитель з багатим життєвим та педагогічним досвідом. У своїй 

діяльності керується Конституцією і законами України, наказами Президента України, 

рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти 

і виховання учнів, а також Статутом і локальними правовими актами школи. Дотримується 

положень Конвенції про права дитини. Свої посадові обов’язки виконує у повному обсязі. 

Цікавиться сучасними психолого-педагогічними концепціями навчання й виховання, 

використовує їх у своїй практичній діяльності. Сприяє творчому розвитку обдарованих дітей. 

Уміє тримати у полі зору «сильних», «слабких» і «середніх» за рівнем знань учнів. 

Диференціює завдання за змістом, складністю, дає інструктаж щодо способів організації 

роботи. 

Ясно й чітко викладає навчальний матеріал, який пізніше домагається не просто відтворити, а й 

усвідомлено розуміти правила, ілюстровані прикладами, підібраними самостійно. На всіх своїх 

уроках цілеспрямовано і наполегливо стимулює пошукову діяльність. Систематично практикує 

фронтальні, групові, індивідуальні, самостійні форми роботи. Важливим засобом пробудження 

в учнів активного мислення є розкриття наукового і практичного значення тих відомостей, які 

вони дістануть на уроці. Використовує елементи інтерактивного навчання. Вчить раціонально 

думати і діяти. Дуже вимоглива до себе і до учнів, дисциплінована, доброзичлива. 

Користується авторитетом серед педагогічних працівників, учнів та їхніх батьків. Вчитель 

знаходить взаємопорозуміння з батьками, громадськістю, що сприяє створенню належних умов 

для організації навчально-виховного процесу. 

Крігер М.С. відповідає займаній посаді та може бути атестована  на присвоєння 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та нагородити грамотою відділу 

освіти Теплицької сільської ради за наслідками атестації 2022 року 

 

Результати голосування: 

ЗА ___6____ проти ______0_____ отримались ____0_____ 

Сердеченко Тетяна Вікторівна має відповідну повну вищу освіту та працює  за фахом в 

Веселокутському ліцеї  з 1985 року. Загальний педагогічний стаж – 41 років. За рішенням 

атестаційної комісії  ІІ рівня  від 2017 року відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційної 

категорії «Спеціаліст вищої категорії» У 2020 та 2021  році пройшла курси підвищення 

кваліфікації, має 120 годин.   



Творчий педагог. Забезпечує високий рівень викладання зарубіжної літератури відповідно до 

навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти. 

Досконало володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх 

використовує та поширює у професійному середовищі. 

У доступній формі пояснює новий матеріал, забезпечує результативність занять ефективним 

застосуванням індивідуальних і групових форм роботи, проведенням нестандартних занять. 

Застосовує інноваційні технології, зокрема технологію формування критичного мислення, 

основними прийомами якої є використання сенканів, створення мультимедійних проектів, 

презентацій, що дає змогу значно підвищувати ефективність уроків та поліпшувати якість знань 

учнів. 

Кожен її урок-неповторність, творче натхнення, радість пізнання і висока результативність. 

Уроки творчого пошуку, уроки-дослідження допомагають учням робити цікаві відкриття, 

проникати у захоплюючий світ літератури, розв'язувати проблемні та дослідницькі завдання, 

розмірковувати над сутністю життя. Вміло поставленими запитаннями спонукає школярів до 

дискусії, допомагає їм оцінити вчинки персонажів, обговорювати порушені у творі проблеми 

віри, добродійства, громадянського обов'язку перед Батьківщиною. 

Працює над проблемою «Використання інтерактивних форм і методів на уроках», активно 

застосовує метод проектів, суть якого полягає в досягненні дидактичної мети через детальну 

розробку навчальної проблеми, яка завершується практичним реальним результатом: 

створенням презентацій, стіннівкою, рекламним проектом. 

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми, залучає їх до виготовлення 

інформаційних розробок про життя і творчість письменників, малювання ілюстрацій до 

прочитаних книг, готує учнів до участі в конкурсах.  

Комунікабельна, виконавча, наполеглива, вимоглива до себе та учнів. 

Ефективно використовує в роботі предметно-просторове середовище кабінету, постійно 

поповнює його навчальними посібниками і дидактичним матеріалом. 

Як класний керівник постійно підтримує зв'язок з батьками. Захищає права та інтереси дітей. 

Сердеченко Т.В. відповідає займаній посаді та може бути атестована  на присвоєння 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та нагородити грамотою відділу 

освіти Теплицької сільської ради за наслідками атестації 2022 року 

 

Результати голосування: 

ЗА ____6___ проти _____0______ отримались ____0_____ 

 

Стоянова Валентина Анатоліївна має відповідну повну вищу освіту та працює  за фахом в 

Веселокутському ліцеї  з 1983 року. Загальний педагогічний стаж –    39 років. За рішенням 

атестаційної комісії  ІІ рівня  від 2017 року відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційної 

категорії «Спеціаліст вищої категорії» У 2020 та 2021  році пройшла курси підвищення 

кваліфікації, має 90 годин.   

На уроках географії та біології вчитель у комплексі вирішує широкий спектр завдань: 

створює умови для перетворення учня з об’єкта на суб’єкт освітнього процесу, який прагне 

розвинути власну особистість; добирає оптимальні форми й методи навчання, що сприяють 



розвиткові пізнавальної активності; створює атмосферу співпраці й цілковитої довіри між 

вчителем та учнем протягом всього уроку. 

Валентина Анатоліївна  у процесі занять використовує інтерактивні форми та методи, 

поширює їх у професійному середовищі шляхом проведення відкритих уроків і виховних 

заходів, виступів на засіданнях шкільних методичних об’єднань.  

В організації освітнього процесу педагог використовує методи компетентнісно 

орієнтованого підходу. Під час проведення уроків підбирає цікаві форми і методи роботи з 

учнями, враховує індивідуальні особливості дітей. Володіючи технологіями, формами і 

методами інноваційного навчання, використовує особистий досвід і мотиви учнів для того, щоб 

стати співтворцем мети їх діяльності, зацікавленим і компетентним консультантом і 

помічником у співвіднесенні мети з результатом, використанні доступних для дітей форм 

рефлексії та самооцінки, створенні передумов для розвитку активності, ініціативи, творчості 

учнів. Вчителька враховує психологічні особливості учнів, їх реальні навчальні можливості, 

стимулює позитивне ставлення учнів до навчально-пізнавальної діяльності. Уміє лаконічно, 

виразно і образно подати матеріал, володіє ораторським мистецтвом. 

Такий підхід до процесу навчання на уроках географії та біології створює умови для 

розвитку пізнавальної активності школярів, їхнього самовираження, самовдосконалення.  

Учні Валентини Анатоліївни – постійні учасники  учнівських олімпіад.  

Постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, активна в громадському 

житті школи. Користується авторитетом серед учнів школи та їх батьків.    

Стоянова В.А. відповідає займаній посаді та може бути атестована  на присвоєння 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та нагородити грамотою відділу 

освіти Теплицької сільської ради за наслідками атестації 2022 року 

 

Результати голосування: 

ЗА ____4____ проти ____2_______ отримались _____0____ 

Галкіна Олена Іванівна Має не повну вищу освіту «бакалавр» працює в Веселокутському 

ліцеї  з 2019 року. на посаді практичного психолога. 

Бере участь в організації освітнього процесу, забезпечує всебічний особистісний розвиток 

дітей. Виявляє причини, що утруднюють становлення особистості дитини. Приділяє увагу 

індивідуальній роботі з учнями , проводить активну просвітницьку роботу, залучає учнів до 

групових занять. Сприяє формуванню психологічної культури учнів, учителів, батьків. 

Консультує працівників школи з питань практичного використання психології організації 

навчально-виховного процесу. 

Зібрано багато додаткових матеріалів: бланків анкет, тестів, роздаткового та наглядного 

матеріалу для проведення тренінгів, тренінгових занять, зустрічей, консультацій. Щорічно 

поповнюється кабінет інформаційними буклетами, пам’ятками, листівками для учнів, їх батьків 

та вчителів. 

Відповідно до своїх посадових обов’язків сприяє визначенню основних завдань та напрямів 

розвитку навчально-виховного процесу ,необхідних організаційно – педагогічних заходів. 

Постійно працює над підвищенням кваліфікації, опановує нові психотехнології та методи 

сучасної психотерапії. Велику увагу приділяє особистій психотерапії, роботі в семінарах. 



Має добрі комунікативні здібності, толерантна, виявляє творчий підхід до роботи. Сумлінно 

ставиться до виконання посадових обов’язків. 

Галкіна О.І. відповідає займаній посаді та може бути атестована  на присвоєння  

кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії».   

 

Результати голосування: 

ЗА ___6_____ проти ____0_______ отримались _____0____ 

Слухали:  

З другого та третього питань Балабан М.Ф., заступник голови атестаційної комісії ІІ    рівня, 

наголосила, що необхідно внести записи в атестаційні листи та ознайомити педагогічних 

працівників з рішенням атестаційної комісії  ІІ рівня під підпис. 

Ухвалили:  

1. Прийняті рішення щодо атестації педагогічних працівників закладів освіти Теплицької ОТГ 

взяти до відома. 

2. Відповідно до пункту 6.1. Типового положення про атестацію видати наказ про результати 

атестації педкадрів закладів освіти Теплицької ОТГ в 2022 році (протягом п’яти днів), у 

триденний термін довести до відома педагогів під підпис і подати у бухгалтерію для 

нарахування заробітної плати. 

3. Інформацію відповідальних за проведення атестації педпрацівників у навчальних закладах в 

2021-2022 н.р. взяти до відома. 

 

Голова атестаційної комісії                 ___________  Марія Кірчук  

Заступник голови атестаційної комісії    __________ Марія  Балабан  

Секретар атестаційної комісії      _________   Наталія   Ткаченко  

Члени атестаційної комісії          ________     Ірина Салтикова 

                                                       ________      Галина Оніщук 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 


