
 

 

Комунальний заклад 

«Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

 

                                                          НАКАЗ 

 

20.09.2022                                                                                                        № 111 

 

Про утворення атестаційної комісії 

І рівня атестацію педагогічних працівників 

у  2022/2023 навчальному році                                                                     

  

 

 Відповідно до Закону України «Про освіту», п.2.1, 2.2, 2.6  Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.10 № 930, 

зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України 14 грудня 2010 року за       

№ 1255/18550 (зі змінами), з метою активізації творчої професійної 

діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, якісної роботи 

педагогічних працівників, посилення їх відповідальності за результати 

навчання і виховання учнівської молоді, забезпечення соціального захисту 

компетентної педагогічної праці,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у 2022/2023 навчальному році атестацію педагогічних 

працівників згідно з діючим Типовим положенням про атестацію 

педагогічних працівників України. 

      До 25.04.2023  

2. Затвердити склад атестаційної комісії І рівня для проведення атестації 

педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році (додаток 1). 

3. Затвердити графік засідань атестаційної комісії (додаток 2). 
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4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Терещенко В.Г. 

 
  

   
      Директор                                                   О.А.Хованова 

 

 
Терещенко В.Г. 
 

 

 

 

 

З наказом від 20.09.2022 № 111 ознайомлені: 

Терещенко В.Г. 

Назаренко С.М. 

Лелюк А.В. 

Івах В.В.  

Могилевська Н.П. 

Черкасова О.В.  

Сороколат С.М. 
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                                                                                               Додаток 1 

                                                                                               до наказу  

                                                                                               комунального закладу  

«Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

                                                                                               20.09.2022  № 111 

 

 

Склад  

атестаційної комісії  

Комунального закладу «Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

на 2022/2023 навчальний рік 

 

 
 

 

Голова  атестаційної комісії –  Хованова О.А., директор; 

Заступник голови – Терещенко В.Г., заступник директора з навчально-  

виховної роботи; 

Секретар: Лелюк А.В., логопед; 

Члени комісії: Назаренко С.М., заступник директора з виховної 

роботи; 

                                       Сороколат С.М., вихователь; 

                                       Івах В.В., вихователь, голова профспілкової  

організації; 

                                       Могилевська Н.П., вчитель початкових класів;  

                                       Черкасова О.В. – керівник методичного об’єднання,    

                                       вчителів початкових класів. 
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                                                                                               Додаток 2 

                                                                                               до наказу  

                                                                                               комунального закладу  

«Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

                                                                                               20.09.2022  № 111 

 

 

 

 

Графік  

засідань атестаційної комісії 

Комунального закладу  

«Богодухівська спеціальна школа» Харківської обласної ради 

на 2022/2023 навчальний рік 

 

 

 

 

1 засідання 

 

20.09.2022 

2 засідання 

 

10.10.2022 

3 засідання 

 

28.02.2023 

4 засідання 

 

16.03.2023 

 

 

 
Терещенко В.Г. 
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В атестаційну комісію I рівня 

при Комунальному закладі 

«Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

Список 

педагогічних працівників Комунального закладу 

«Богодухівська спеціальна школа» Харківської обласної ради, які 

підлягають черговій атестації у 2022/2023 навчальному році 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Посада Дата 

попередньої 

атестації 

Строки проходження 

підвищення 

кваліфікації 

1 Могилевська 

Наталія Павлівна 

вчитель 

початкових класів 

2018 2021, СумДПУ ім.. 

А.С. Макаренка; 

2022, КВНЗ 

«ХАНО» 

2 Сердюк Тамара 

Сергіївна  

вчитель фізичної 

культури 

2018 2017, КВНЗ 

«ХАНО» 

3 Лелюк Аліна 

Володимирівна 

вчитель-логопед - - 

 

 
                 

 

 
 


