
ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ № 6 
ЧОРНОМОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 

 

від 20.09.2022                        м. Чорноморськ                                   № _105  

 

Про створення атестаційної комісії 

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», типового положення про 

атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом 

Міністерства освіти та науки України від 08.08.2013 № 1135 та з метою 

активізації творчої  професійної діяльності педагогів, стимулювання 

безперервної фахової та загальної освіти, якісної  роботи, підвищення 

відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення 

соціального захисту  компетентної педагогічної праці 

 

НАКАЗУЮ: 

І. Створити атестаційну комісію у складі: 

1. Колодинська  Т.В. –  голова атестаційної комісії, в.о.директора  ліцею. 

2. Вовк  А.Б. – заступник голови  атестаційної комісії, заступник директора 

з ВР. 

3. Лиховид К.С. – секретар атестаційної комісії, заступник директора з НВР. 

4. Чимбір Р.Л. – член атестаційної комісії, заступник директора з НВР. 

5. Ільїна Л.О. – член атестаційної комісії, заступник директора з НВР. 

6. Суслова А.О. – член атестаційної комісії, заступник директора з НВР. 

7. Груднєва М.П. – член атестаційної комісії, голова профспілки школи. 

8. Черніцина Л.П. – практичний психолог школи. 

9. Мазанюк Л.П. – вчитель  української мови та літератури, голова ШМК 

вчителів укр. мови та літератури, вчитель « В» категорії. 

10. Григор’єва Н.І. – вчитель фізичної культури, голова ШМК вчителів 

фізичної культури, вчитель «В» категорії. 

11. Мазур Т.М. – вчитель математики , голова ШМК вчителів математики та 

інформатики, вчитель «В» категорії 

12. Мухіна О.В. – вчитель хімії, голова ШМК вчителів природничого циклу, 

вчитель «В» категорії 

13. Мандажи Л.П – вчитель початкових класів, голова ШМО вчителів ПШ, , 

вчитель «В» категорії. 

ІІ. Атестаційній комісії забезпечити атестацію педагогічних кадрів  

відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України. 

ІІІ. Розробити план заходів з організації та проведення атестації 

педагогічних працівників. 



IV. Взяти до уваги, що відповідно до перспективного плану атестації та 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2022-2023н.р. 

атестуватимуться такі працівники (чергова атестація): 

1. Бохонок О.О. – вчитель географії та біології, 

2. Бардай Г.В. – вчитель української мови та літератури, 

3. Ібрагімова І.О. – вчитель біології, 

4. Веремейчук О.А. – вчитель української мови та літератури, 

5. Мазанюк Л.П. – вчитель української мови та літератури, 

6. Бондаренко Л.В. – вчитель географії, 

7. Донець Л.М. – вчитель математики, 

8. Лиховид К.С. – вчитель математики, 

9. Панчева Г.В. – вчитель образотворчого мистецтва, 

10. Яненко С.О. – вчитель фізичної культури, 

11. Кода О.В. – вчитель початкових класів. 

12.  Кравченко І.П. – логопед 

 

V. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою 

 

 

 

 

В.о. директора ліцею                                      Тетяна КОЛОДИНСЬКА 
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