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КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ   

 

 

                                                           Н А К А З 

 

08.04.2022                                        м.Ковель                                                  №   15- к/тр  

 

Про підсумки засідання атестаційної комісії  

управління освіти виконавчого комітету  

Ковельської міської ради та результати атестації  

педагогічних працівників  освітніх закладів 

Ковельської МТГ у  2021-2022  навчальному році 

 

 

  Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти     і     науки     України   

 № 930 від 06.10.2010 р., із змінами та доповненнями (далі - Положення) та 

плану роботи управління освіти  виконавчого комітету Ковельської міської 

ради у квітні 2022 року згідно графіка працювала атестаційна комісія,  яка 

атестувала на відповідність займаній посаді керівні кадри освітніх закладів 

міста, розглянула клопотання атестаційних комісій  І рівня щодо атестації 

педагогічних працівників.  В процесі роботи вивчено стан дотримання чинного 

Положення та якість підготовки атестаційних документів.                 

Встановлено, що атестація педагогічних працівників Ковельської міської 

територіальної громади  відбувалась згідно  Положення.  Дотримано загальні 

вимоги до кваліфікаційних категорій та педагогічних звань, належно оформлені 

атестаційні матеріали. У  закладах освіти  атестація є стимулом до 

професійного росту педагогічних працівників.  

На виконання п. 2.13 Положення та на підставі протоколу засідання 

атестаційної комісії управління освіти  виконавчого комітет Ковельської 

міської ради  № 3 від 08.04.2022 р.,  

 

НАКАЗУЮ: 
  

  І. Затвердити рішення атестаційної комісії  від 08.04.2022 року про 

відповідність займаній посаді керівників освітніх закладів Ковельської МТГ, 

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній  категорії «спеціаліст вищої 

категорії», педагогічних звань «учитель-методист», «старший учитель», 

«вихователь - методист»,  «старший вихователь», «практичний психолог - 

методист»  та присвоєння  кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 

категорії»,  педагогічних звань  «учитель-методист», «старший учитель», 
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«вихователь - методист»,  «старший вихователь»,  «керівник гуртка – 

методист», «практичний психолог – методист»: 
                        

 

ЛІЦЕЙ №10 М.КОВЕЛЯ 

 

Відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»  

 Павлючук Тамара Іванівна, учитель англійської мови 

 Гелюта Віра Степанівна, учитель початкових класів 

                                        

Відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії»   

 Вакарчук Ольга Вікторівна, учитель початкових класів 

 Килиба Тамара Іванівна, учитель математики 

 

Відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії»  та  присвоїти педагогічне звання «учитель-методист» 

 Возняк Олені Іванівні, учителю початкових класів 

 Товкач Ірині Євгеніївні, учителю початкових класів 

 

 

Присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії»  

 Місюрі Людмилі Вікторівні, учителю фізичної культури 

 Нецькій Тетяні Степанівні, учителю української мови і літератури 

 Мигулі Регіні Григорівні, учителю музичного мистецтва 

 Зеленко Світлані Семенівні,  педагогу організатору 

 Гладишкевич Ганні Миколаївні,  вчителю початкових класів 
 

 

 

2. Централізованій бухгалтерії управління освіти  (Пархомчук Т.О.) проводити  

нарахування заробітної плати згідно відповідних кваліфікаційних категорій  та 

педагогічних звань  педагогічним працівникам  вказаним в даному наказі з 

08.04.2022 року. 

 

3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою  

 

 

Начальник                                                                       Віктор  БИЧКОВСЬКИЙ 

 
Колода Оксана 50158 

  


