
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради 

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс  

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11-ліцей" міста Ковеля" 

вул. Заводська, 31, м.Ковель, 45000 тел. (03352) 5-43-09, тел./факс 5-48-80 

E-mail NVK_11@ukr.net КОД ЄДРПОУ  20141694 

НАКАЗ 

16.10. 2018                                                   м. Ковель                                                          № 189  
 
Про проведення атестації педагогічних  
працівників у 2018/2019 н.р. 
 

Відповідно до Закону України «Про освіту», згідно з вимогами Типового положення 
про атестацію педагогічних працівників (наказ МОН України від 06.10.2010 №930), зі 
змінами (накази № 1473 від 20.12.2011 та № 1135 від 08.08.2013) на підставі рішення 
атестаційної комісії при Комунальному закладові «Навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 11-ліцей» міста Ковеля» від 16.10.2018 року 
(протокол 2) щодо проходження атестації педагогічними працівниками  закладу, з метою 
стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної 
компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку 
творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності 
навчально-виховного процесу  
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити графік проведення атестації у НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля у 2018/2019 

н.р. педагогічними працівниками школи, засвідчений їхніми особистими підписами. 

2. Провести атестацію таких педагогічних працівників: 

1) на присвоєння кваліфікаційної категорії  «спеціаліст другої кваліфікаційної категорії»:  

- вчителя української мови і літератури Задорожньої Н.І.; 

- вчителя початкових класів Кондратюк М.В.; 

- вчителя англійської мови Корнелюк Р.Л.; 

- вчителя фізичної культури Літвінчука М.В.; 

- вчителя початкових класів Сомської В.В.; 

- вчителя початкових класів Шворобей О.Р.; 

2) на підтвердження кваліфікаційної категорії  «спеціаліст другої кваліфікаційної 

категорії»  вчителя інформатики Неделюк А.М.; 

3) на присвоєння кваліфікаційної категорії  «спеціаліст першої кваліфікаційної 

категорії»:  

- вчителя початкових класів Гладищук Т.В.; 

- вчителя трудового навчання Понедільника Р.М.; 

4) на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої кваліфікаційної 

категорії» вчителя зарубіжної літератури і російської мови Бєлах А.О.. 

3. Клопотати перед атестаційною комісією при управлінні освіти виконавчого комітету 

Ковельської міської ради про атестацію в 2018/2019 навчальному році педагогічних 

працівників закладу:  

1) на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»: 

- вчителя фізичної культури Жука Р.Г.; 

- вчителя української мови і літератури Каленчук Н.В.; 

- вчителя музичного мистецтва Максимчук Л.В.; 

- вчителя фізики Стречена Ю.В.; 
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2) на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»:  

- вчителя української мови і літератури Зінчук С.С.; 

- вчителя математики Семенюк В.С.; 

- вчителя географії Яковініч С.О.; 

3) на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння 

педагогічного звання «старший учитель»: 

- вчителя історії Возняк О.А.; 

- вчителя української мови і літератури Федорук О.П.; 

4) на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічного звання «старший учитель»: 

- вчителя початкових класів Мартинюк Л.А.; 

- вчителя початкових класів Питель М.В. 

5) на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння 

педагогічного звання «учитель-методист» вчителя англійської мови Сухомлін О.Х.; 

6) на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічного звання «учитель-методист»: 

- вчителя фізики Дудчика Л.С.; 

- вчителя зарубіжної літератури і російської мови Дудчик Н.М.; 

- вчителя математики Кравчук С.І.; 

- вчителя початкових класів Потішук Г.П.; 

- вчителя початкових класів Хлуд О.О. 

4. Атестаційній комісії при НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля забезпечити належний 

контроль за проведенням атестації з метою запобігання формалізму в оцінюванні діяльності 

педагогічних працівників. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор  НВК «ЗОШ №11-ліцей» м. Ковеля                                                             

Г.О.Сидорук 


