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ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

«ЛІЦЕЙ  №142 ІМЕНІ П’ЄРА ДЕ КУБЕРТЕНА» 

ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ   РАДИ 
 

ПРОТОКОЛ 

засідання атестаційної комісії 

 

від 19 березня 2021 р.         №9 

 

 Атестація  педагогічних працівників школи 

 

Голова  – Хмеленко Людмила Вікторівна 

Секретар – Бондаревська Інна Миколаївна  

Члени атестаційної комісії: 

Безмольний А.В. 

Данюшина Л.М. 

Шило Н.П. 

Бондаревська І.М. 

Лоянова З.М. 

Біліченко С.П.  

Слухали: Хмеленко Людмилу Вікторівну, голову атестаційної комісії, 

яка зазначила, що протягом атестаційного періоду 2020-2021н.р. 

атестувалося 9 педагогічних працівників. Атестаційною комісією ліцею за 

атестаційний період здійснено моніторинг професійних якостей вчителів, 

результативності їхньої діяльності, рівень загальної культури шляхом 

відвідування уроків, позакласних заходів, співбесіди з учителями, які 

атестуються, заслуховування їх на педагогічній раді, засіданнях предметних 

методичних комісій, творчих звітах, підготовки вчителів до уроків, ставлення 

до відвідування занять учнями, стиль відносин із учнями та батьками, робота 

з документацією.  

Данюшина Людмила Миколаївна, відмітила, що вивчення діяльності 

педагогів здійснювали за такими напрямками: 

- реалізація форм, методів і засобів освітнього процесу, відповідно до 

проблеми, над якою працює наш ліцей: «Формування особистості яка у своєму 

житті керується загальнолюдськими нормами поведінки»; 

- завдань проекту сприяння академічній доброчесності в Україні –

оголошеного SAIUP в рамках Всеукраїнської кампанії «Академічна 

доброчесність у школі»; 

- інтеграції в освітній процес Освітньої програми Міжнародного 

Олімпійського Комітету' «Олімпійські цінності» «OLYMPIC VALUES 

EDUCATION PROGRAMME» (OVEP 2.0); 

 



- розроблення й упровадження нових підходів до навчання, виховання та 

розвитку учнів; 

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, за новим   

нормативним документом (Постанова Кабінету Міністрів України від 21 

серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників» із змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ№ 1133 від 27.12.2019). 

 1. АЛЄКСЄЄВА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА 

Виступили:  

Данюшина Л.М. повідомила, що на підставі подання директора ліцею, 

вчитель початкових класів Алексєєва С.М., підлягає атестації на 

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та про присвоєння педагогічного звання «учитель-методист», як 

вихователь ГПД на присвоєння другої кваліфікаційної категорії.  

         Хмеленко Л.В.,  директор  ліцею, вказала, що Світлана Михайлівна 

зарекомендувала себе як відповідальний досвідчений вчитель. Її уроки 

завжди детально продумані, завжди враховуються вікові та психологічні 

особливості учнів. Під час їх проведення широко застосовує наочність, 

дидактичний та роздатковий матеріал, різні прийоми та форми навчальної 

діяльності. На її уроках панує творча, доброзичлива атмосфера.  

Працює над впровадженням у освітній процес теми самоосвіти 

«Використання інтерактивних форм роботи на уроках», що дає змогу активно 

впроваджувати методи інтенсивного навчання, значно підвищувати 

ефективність уроків та поліпшувати якість знань учнів. 

Приймала участь в конкурсі «Сучасний урок» та в обласному конкурсі 

на кращу методичну розробку STEM-уроку у номінації «Ми з майбутнього. 

Нові професії промисловості», у науково-практичному семінарі “STEM – світ 

інноваційних можливостей: науково-теоретичні аспекти, досвід 

впровадження, перспективи розвитку». Провела 10 дистанційних уроків в 

прямому ефірі на каналі «Дніпро ТВ», за що була нагороджена грамотою 

міського голови Б.А. Філатова.  
Узагальнила досвід роботи по темі: «Розвиток математичних 

компетентностей в учнів початковіх класів в умовах дистанційного 

навчання».  

Впроваджує проєкт «Пам’ятай, дитино, ти – людина», завдяки якому 

виховує в учнів загальнолюдські цінності, досягла того, що її учні стали 

виявляти більше громадської активності, толерантніше ставитися один до 

одного.  

Світлана Михайлівна – голова Ради школи, бере активну участь у житті 

школи, передає свій педагогічний досвід молодим вчителям.    

До її думки прислуховуються учні, батьки та колеги. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2019-%D0%BF#n8


 Результати атестації педагогічного працівника атестаційною 

комісією комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей №142 імені 

П’єра де Кубертена» Дніпровської міської ради» 

       Рішення атестаційної комісії І рівня (відповідно до п.2.12, 3.13 Типового 

положення): АЛЄКСЄЄВА С.М. відповідає займаній посаді. Встановити другу 

кваліфікаційну категорію як вихователю ГПД. 

            Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про 

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та про присвоєння педагогічного звання «учитель-методист». 

Результати голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0  

2. САРАНЧУК ТАМАРА ВІКТОРІВНА 

        Виступили:  

Данюшина Л.М.  повідомила, що на підставі подання директора ліцею,  

вчитель початкових класів Саранчук Тамара Вікторівна, підлягає атестації на 

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічному званню «учитель-методист», як вихователю ГПД 

присвоїти другу  кваліфікаційну категорію. 

Шило Н.П. член атестаційної комісії,  підкреслила, що Тамара 

Вікторівна зарекомендувала себе як досвідчений та відповідальний 

працівник. Вчителька проводить уроки, використовуючи диференційований 

та індивідуальний підхід до учнів, досконало володіє сучасними освітніми 

технологіями. 

Впроваджує у освітній процес тему самоосвіти «Формування  духовно- 

ціннісної сфери особистості: ідеї та практична реалізація», що дає змогу 

активно втілювати ідеї нової української школи та здійснити перехід від 

неефективної системи шкільної  освіти до системи інноваційного розвитку.  

Вихованці Тамари Вікторівни  переможці олімпіад, конкурсів шкільного 

рівня, учасники та призери конкурсів Всеукраїнського рівня «Колосок», 

«Соняшник», «Бобер» та інші. 

Реалізовує в класному колективі навчально-виховний проєкт: «Добрі 

стосунки – найцінніший скарб». Формує в вихованців повагу до України, 

високий рівень національної, правової свідомості і самосвідомості, 

громадянської, соціальної відповідальності, готовності працювати в ім’я 

розквіту України. 

Активний учасник методичної роботи школи, презентувала 

педагогічний досвід з формування  духовно-ціннісної сфери особистості: в 

науково-методичному посібнику №9 за науковою редакцією доктора 

педагогічних наук Н.Б. Гонтаровської, 2020 р.; учасник  конкурсу «STEM-

урок – 2020», міжнародної науково-практичної конференції «Становлення 

творчої особистості в умовах компетентнісної освіти».  Користується 

авторитетом серед педагогічних працівників, учнів та їхніх батьків. 

 Результати атестації педагогічного працівника атестаційною 

комісією комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей №142 

імені П’єра де Кубертена» Дніпровської міської ради» 



Рішення атестаційної комісії І рівня (відповідно до п.2.12, 3.13 Типового 

положення): САРАНЧУК Т.В. відповідає займаній посаді. Встановити другу 

кваліфікаційну категорію як вихователю ГПД. 

 Порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про 

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічного звання «учитель-методист». 

Результати голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0  

 3. КОВАЛЬ ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА 

        Виступили:  

Данюшина Л.М. повідомила, що на підставі подання директора ліцею, 

вчитель початкової школи, Коваль Л.І. підлягає атестації на  відповідність 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 

педагогічного звання «старший учитель» .   

Бондаревська І.М., член актестаційної комісії,   відмітила, що Людмила 

Іванівна вчитель із достатнім досвідом роботи, володіє методикою 

викладання. Вчителька використовує сучасні педагогічні та інформаційні 

технології. Працює над впровадженням у освітній  процес теми самоосвіти 

«Використання елементів гри для креативного навчання», що дає змогу 

активно впроваджувати методи інтенсивного навчання, значно підвищувати 

ефективність уроків та поліпшувати якість знань учнів. Впровадження 

вчителем елементів гри дає користь: кожному учню усвідомлення включення 

в спільну роботу, комунікативну готовність до роботи в групах, розвиток 

рефлексії, становлення суб’єктивної позиції в навчанні; розвивається 

креативне мислення. 

 Як вихователь дитячого колективу творчо підходить до організації 

виховного процесу, має системний підхід до формування в учнів 

загальнолюдських моральних цінностей. Цілеспрямовано працює над 

згуртуванням класного колективу через колективні творчі справи, виховує 

ділові якості учнів та розвиває інтерес до навчання. 

Втілює в дію дослідно-пошуковий екологічний проєкт: «Голубі очі 

України», виховує в учнів патріотизм, любов до рідної землі. Підвищує  

рівень знань учнів про водні ресурси України та вчить  бережливо ставитися  

до них. Вчить дітей самостійно шукати потрібну інформацію та ділитися нею 

з товаришами. 

Наполегливість у досягненні мети, вимогливість до себе, 

відповідальність є характерними рисами Людмили Іванівни.  

Користується повагою серед вчителів, учнів та батьків. Дотримується 

педагогічної етики, поважає гідність дітей, доброзичлива, привітна, 

толерантна 

Результати атестації педагогічного працівника атестаційною 

комісією комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей №142 

імені П’єра де Кубертена» Дніпровської міської ради» 

Рішення атестаційної комісії І рівня (відповідно до п.2.12, 3.13 

Типового положення):  КОВАЛЬ Л.І. відповідає займаній посаді. Порушити 



клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічного звання «старший учитель». 

Результати голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0  

4. СІДЕЙ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА 

Виступили:  

Данюшина Л.М.  повідомила, що на підставі подання директора ліцею 

вихователь ГПД Сідей В.Г. підлягає атестації на відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

Остроуменко А.О. заступник директора з навчально-виховної роботи,  

відмітила що Валентина Григорівна зарекомендувала себе відповідальний, 

досвідчений педагог та умілий організатор дитячого колективу. У своїй 

роботі використовує дидактичні навчальні ігри для розвитку творчої уяви, 

пізнавальної активності та здібностей вихованців.  Вихователю завжди 

вдається якісно побудувати заняття: в повній мірі витримана структура, 

продумана форма проведення занять, завжди враховуються вікові та 

психологічні особливості дітей, їх інтереси та захоплення.  

Сідей В.Г. розвиває в учнів навички самообслуговування, культури та 

гігієни поведінки в їдальні, бережливого ставлення до хліба і продуктів 

харчування, вчить шанувати працю кухарів та обслуговуючого персоналу. 

Формує  соціальну компетентність, наукові знання та самостійність засобами 

ігрового спілкування, підвищує рівень інтелектуального розвитку дітей. 

Працює над навчально-виховним проєктом «Казка як перша сходинка у 

вихованні дитини». Виховує через казку в учнів кмітливість, спритність, 

чесність, дружбу, дисциплінованість, акуратність, організованість, повагу до 

старших. Через різноманітні інтерактивні технології: гру, казку вміло адаптує 

дітей  до навчання в  школі.   

 Як вихователь групи продовженого дня працює над темою самоосвіти 

«Роль української народної казки у моральному вихованні молодших 

школярів». На своїх заняттях прагне навчити дитину вчитися, спостерігати, 

думати, висловлювати своє враження про те, що вона бачить, робить; уміє 

спонукати дітей до роботи; формує у вихованців творчий потенціал, 

прагнення до самостійної пізнавальної діяльності; організовує життя 

вихованців так, аби їхній вільний час став добрим союзником у справі 

виховання. Постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну 

консультативну допомогу. 

Спокійна, врівноважена, доброзичлива, абсолютно неконфліктна, вміє 

знайти спільну мову з  учнями, батьками та вчителями.  

 Результати атестації педагогічного працівника атестаційною 

комісією комунального закладу  загальної середньої освіти «Ліцей №142 

імені П’єра де Кубертена»  Дніпровської міської ради» 

        Рішення атестаційної комісії І рівня (відповідно до п.2.12, 3.13 Типового 

положення): СІДЕЙ В.Г. відповідає займаній посаді. Порушити клопотання 



перед атестаційною комісією ІІ рівня про відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

Результати голосування: «за» -7,  «проти» - 0, «утримались» - 0  

5.  НАПРЄЄВА СВІТЛАНА ПЕТРІВНА  
Данюшина Л.М.  повідомила, що на підставі подання директора ліцею, 

вчитель початкових класів та вихователь ГПД Напреева С.П. підлягає 

атестації на  присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої 

категорії».   

Остроуменко А.О., заступник директора з навчально-виховної роботи, яка 

доповіла, що Світлана Петрівна виявила достатній рівень професіоналізму, 

ініціативи, володіє ефективними формами і методами організації освітнього 

процесу. В ній гармонійно поєднується сумлінне ставлення до роботи, 

творчий підхід, працьовитість. 

 Світлана Петрівна раціонально використовує методи і прийоми, які 

забезпечують закріплення знань учнів з теми, вміло володіє увагою учнів, 

вміє зацікавити до вивчення предмета, застосовує багато наочності.  

Вчитель  впроваджує дослідно-пошуковий екологічний проєкт «Увійди 

в природу другом». В ході реалізації проєкту проводить екскурсії в природу,   

години спілкування, виховні заходи.  

Створює сприятливі умови для збереження навколишнього середовища, 

виховання і розвитку відповідальності за збереження навколишнього 

середовища у своїх учнів. 

Тема самоосвітньої діяльності Світлани Петрівни «Застосування 

інтерактивних технологій в освітньому процесі». Для розвитку творчих 

здібностей молодших школярів широко впроваджує інтерактивні технології 

навчання: “Мікрофон”, “Мозковий штурм”, “Навчаючи-вчуся”, “Ажурна 

пилка”, “Незакінчені речення”, “Дерево рішень”. 

Як класовод створює сприятливе середовище для згуртування 

колективу, виховання і розвитку своїх учнів.  

Світлана Петрівна є активним членом предметно-методичної комісії 

вчителів початкових класів.  

Користується повагою серед колег, учнів школи та батьків. 

Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дітей, доброзичлива, 

привітна, толерантна.  

Результати атестації педагогічного працівника атестаційною 

комісією комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей  №142 

імені П’єра де Кубертена» Дніпровської міської ради 

Рішення атестаційної комісії І рівня (відповідно до пп. 2.12, 3.13 

Типового положення): НАПРЄЄВА С.П. відповідає займаній посаді. 

Встановити другу кваліфікаційну категорію.. 

    Результати голосування: за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0  

6. РОМАНЮК ВІКТОР ТРОХИМОВИЧ 

   Виступили:   



Данюшина Л.М.  повідомила, що  на підставі подання директора ліцею, 

вчитель фізики і трудового навчання, Романюк В.Т. підлягає атестації на 

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії», педагогічному званню «учитель-методист». 

Хмеленко Л.В.., голова атестаційної комісії,  вказала на те, що Віктор 

Трохимович педагог з високим рівнем професіоналізму та почуттям 

обов’язку. На високому рівні володіє сучасними інноваційними методиками і 

технологіями, активно їх використовує у освітньому процесі, забезпечує 

високий рівень викладання фізики відповідно до навчальної програми та з 

дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти. 

Велику увагу приділяє підготовці учнів до свідомого засвоєння знань у 

системі проблемного навчання шляхом евристичної бесіди, частково-

пошукової, експериментальної роботи, постановки різноманітних 

пізнавальних і практичних задач, аналізу фізичних, явищ.  

Вільно орієнтується в усіх аспектах методики викладання фізики, 

основним аспектом роботи вчителя є навчання на високому рівні складності, 

усвідомлення дитиною цінності процесу навчання. Забезпечує 

цілеспрямований розвиток дитини на основі комплексної розвивальної 

системи, включення до процесу навчання не лише раціональної, а й 

емоційної сфери, проблематизація змісту, індивідуального підходу, розвитку 

усіх дітей як з низьким, так і з високим рівнем навчальних можливостей.  

Уроки Віктора Трохимовича завжди цікаві, різноманітні за структурою, 

чітко поставленими метою, конкретними завданнями, організацією 

самостійної роботи учнів, результативні, відрізняються високим рівнем 

організації, дисципліни і творчості.  

 Його учні мають високий та достатній рівень навчальних досягнень, у 

них сформовані вміння самостійно працювати, аналізувати, узагальнювати, 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, використовувати в життєвих 

ситуаціях набуті знання. 

Заступник директора Іванова С.А. відзначила що як вчитель трудового 

навчання Віктор Трохимович досконало володіє інноваційними методиками 

й технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному 

середовищі, застосовує широкий спектр стратегій навчання, ефективно 

використовує нестандартні форми проведення уроків.  

Його урокам притаманний творчий настрій, атмосфера доброзичливості 

та активної співпраці вчителя і учнів. Чільне місце на уроках трудового 

навчання у Віктора Трохимовича  займає виховання громадянина, який знає, 

береже і примножує національні здобутки. Вчитель практикує з учнями 

роботу з певними інструментами, матеріалами, вчить виготовляти вироби та 

розробляти самостійно їх форму, конструкцію. На уроках учні не тільки 

виготовляють вироби за зразком чи шаблоном, але самостійно розробляють 

конструкцію, форму в залежності від визначення, а потім художньо 

оздоблюють їх, засвоюючи різні техніки.  

Під час практичних робіт вчитель акцентує особливу увагу на вміння 

учнів користуватися різними видами конструкторсько-технологічної 



документації та іншими джерелами інформації, дотримання технічних вимог 

у процесі виконання робіт, умінні організувати робоче місце і підтримувати 

порядок на ньому в процесі роботи, дотримування правил безпечної праці та 

санітарно-гігієнічних вимог. Використання на уроках інструктивних та 

технологічних карт, виготовлених учителем, прискорює формування у дітей 

операційних та загальнонавчальних умінь.  

Вчитель контролює забезпечення здорових, безпечних умов навчання та 

праці учнів, підтримує зв’язок з батьками, надає їм консультативну допомогу 

з питань навчання, виховання дітей. 

Користується авторитетом серед колег, учнів та їхніх батьків.   

 Результати атестації педагогічного працівника атестаційною 

комісією комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей №142 

імені П’єра де Кубертена»  Дніпровської міської ради» 

Рішення атестаційної комісії І рівня (відповідно до п.2.12, 3.13 Типового 

положення): РОМАНЮК В.Т. відповідає займаній посаді. Порушити 

клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічного звання «учитель-методист» 

Результати голосування: за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0 

7. ВЛАДОВА ЛЮДМИЛА СТЕПАНІВНА 

Виступили:  

Данюшина Л.М.  повідомила, що на підставі подання директора ліцею, 

вчитель математики Владова Л.С. підлягає атестації на відповідність раніше 

присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічному званню «старший учитель».  

Лоянова З.М. член атестаційної комісії, вказала на те, що Людмила 

Степанівна  за час роботи у навчальному закладі зарекомендувала себе 

відповідальним, старанним працівником, який сумлінно виконує свою 

роботу. На високому рівні володіє інноваційними освітніми технологіями, 

забезпечує високий рівень викладання математики.  

Уроки вчителя завжди цікаві, насичені різноманітними формами і 

методами, проходять чітко, злагоджено. Великого значення  вчитель надає 

текстовим задачам, допомагає  знаходити раціональні способи розв’язання 

задач, складання алгоритмів, обґрунтування, сприяє розвитку логічного 

мислення учнів та наочно ілюструє практичне застосування математичних 

знань.  

Вчитель уміє лаконічно, доступно подати навчальний матеріал, добре 

володіє методикою індивідуальної роботи з учнями, враховує психологічні 

особливості учнів, їх реальні навчальні можливості, стимулює позитивне 

ставлення учнів до навчально-пізнавальної діяльності     

Владова Л.С. працює над впровадженням науково-методичної теми 

«Розвиток логічного мислення учнів на уроках математики шляхом 

використання інноваційних технологій», учасник конкурсу педагогічної 

майстерності «Сучасний урок-2020». 



Результатом роботи вчителя є перемоги учнів на районних і міських 

олімпіадах з математики. Її учні активні учасники інтерактивних конкурсів  

«Левеня»,  «Кенгуру».  
 Як класний керівник  багато уваги приділяє згуртуванню дитячого 

колективу,  формуванню в учнів загальнолюдських якостей, духовних 

цінностей України. З учнями будує відносини на принципах довіри, 

взаєморозуміння. 

Користується повагою серед колег, учнів школи та батьків. 

Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дітей, доброзичлива, 

привітна, толерантна.  

Результати атестації педагогічного працівника атестаційною 

комісією комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей №142 

імені П’єра де Кубертена» Дніпровської міської ради» 

Рішення атестаційної комісії І рівня (відповідно до п.2.12, 3.13 Типового 

положення):  ВЛАДОВА Л.С. відповідає займаній посаді. Порушити 

клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічного звання «старший учитель» 

Результати голосування: «за» - 7,«проти» - 0, «утримались» - 0  

        8. ДОВГАЙ АНГЕЛІНА АНАТОЛІЇВНА 

Виступили: 
Данюшина Л.М. повідомила, що на підставі подання директора ліцею, 

вчитель математики, Довгай А.А. підлягає атестації на відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічного звання «учитель-методист» 

Лоянова З.М., член атестаційної комісії відзначила, що Ангеліна 

Анатоліївна забезпечує високий рівень викладання математики в класах, які 

працюють за програмою «Інтелект України». Досконало володіє сучасною 

методикою викладання математики, має глибокі знання з предмета, вдало 

поєднує вимоги до викладання за програмою «Інтелект України» з власним 

досвідом подачі і закріплення навчального матеріалу.  

Працює над формуванням в учнів наукового світогляду, уявлень про ідеї 

і методи математики, її роль у пізнанні дійсності, удосконалює 

інтелектуальний розвиток учнів.   

Вчитель добре володіє методикою індивідуальної роботи з учнями, 

враховує психологічні особливості учнів, їх реальні навчальні можливості, 

стимулює позитивне ставлення учнів до навчально-пізнавальної діяльності. 

Вміло поєднує навчання та виховання в єдиний процес, раціонально 

використовує інформаційно-комунікативні технології у вигляді учнівських та 

вчительських презентацій.  Працює над впровадженням науково-методичної 

теми «Інноваційні методи навчання математики». Узагальнила досвід роботи 

з теми «Використання інформаційних технологій на уроках математики як 

засіб формування інноваційної особистості». Педагогічною ідеєю вчителя є 



розв’язування творчих завдань як засіб розвитку інтелектуальних здібностей 

учнів.  

Ангеліна Анатоліївна цілеспрямовано працює над формуванням 

дослідницьких компетентностей учнів, як складової процесу соціалізації 

особистості. Учнями підготовлено навчальний проект «У світі 

чотирикутників», «Магічні квадрати»; учні – учасники математичних 

конкурсів «Кенгуру», «Мультитест», районних та міських олімпіад; 

випускники – студенти вищих навчальних закладів, математичних 

факультетів. 

Довгай А.А. – член журі районних та міських олімпіад з математики, 

член комісії з перевірки робіт ЗНО з математики. 

Користується авторитетом серед колег, учнів та їхніх батьків. 

Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дітей, доброзичлива, 

привітна, толерантна. 

Результати атестації педагогічного працівника атестаційною 

комісією комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей №142 

імені П’єра де Кубертена»  Дніпровської міської ради» 

Рішення атестаційної комісії І рівня (відповідно до п.2.12, 3.13 Типового 

положення): ДОВГАЙ А.А. відповідає займаній посаді. Порушити клопотання 

перед атестаційною комісією ІІ рівня про відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного 

звання «учитель-методист» 

Результати голосування: «за» -7, «проти» - 0, «утримались» - 0 

9.  САВЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 

Виступили:  

Данюшина Л.М.  повідомила, що на підставі подання директора ліцею та 

особистої заяви вчитель хімії Савенко І.В. підлягає атестації на відповідність 

раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та  

присвоєння педагогічного звання «учитель-методист».   

 Хмеленко Л.В., голова атестаційної комісії, відмітила, що Ірина 

Володимирівна  відповідальний, досвідчений педагог та умілий організатор 

дитячого колективу. Цілеспрямовано працює над оновленням змісту та форм 

організації освітнього процесу, запровадженням освітніх інновацій та 

інформаційних технологій, одна з перших організувала онлайн-уроки в 

програмі ZOOM.   

Ірина Володимирівна - творчий вчитель, в підборі нових технологій у 

навчанні та вихованні орієнтується на особистісно-орієнтовану педагогіку, на 

педагогіку співпраці учня та вчителя. Уміє продукувати оригінальні, 

інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроку; 

цілеспрямовано працює над формуванням дослідницьких компетентностей 

учнів, як складової процесу соціалізації особистості.   

Як в урочній, так і в позаурочній діяльності за допомогою тренінгів, 

сучасних педагогічних технологій, формує у підлітків відповідальне 

ставлення до власних вчинків і власного здоров'я, вміння оцінювати ситуацію 



ризику, приймати конструктивні рішення та протистояти соціальному тиску. 

Прагне поєднати навчання та виховання в єдиний процес. 

Савенко І.В. працює над впровадженням науково-методичної теми 

самоосвіти «Метод проектів на уроках хімії». Педагогічною ідеєю вчителя є 

«Вивчення хімії із задоволенням на платформі GoFandEd». Педагогічний 

досвід презентувала на міському коучингу для вчителів природничо-

математичного циклу; на міському засіданні вчителів хімії; учасник 

Всеукраїнського конкурсу на кращий план-конспект уроків природничих 

дисциплін із елементами медіаграмотності, 2019р., обласного конкурсу на 

кращу методичну розробку STEM-уроку», 2020р.. Узагальнила досвід роботи 

в методичному посібнику «Використання дидактичних ігор на уроках хімії», 

2020р. 

Як вихователь дитячого колективу творчо підходить до організації 

виховного процесу, має системний характер та спрямована на формування в 

учнів загальнолюдських моральних цінностей, життєвих компетенцій і 

якостей громадянина України. Власним прикладом показує благодійність, 

патріотичні почуття, до яких залучає як учнів так і батьків класу, 

педагогічний колектив школи.   

Любов до дітей, закоханість у свій фах, професійна компетентність, 

моральна чистота, внутрішня  культура, організаторські  здібності, 

демократизм, уміння створити на уроці оптимальні умови для реалізації 

потенційних можливостей кожного учня, удосконалення своєї майстерності – 

є джерелом успіху вчителя. 

 Результати атестації педагогічного працівника атестаційною 

комісією комунального закладу загальної середньої освіти «Ліцей №142 

імені П’єра де Кубертена» Дніпровської міської ради» 

         Рішення атестаційної комісії І рівня (відповідно до п.2.12, 3.13 Типового 

положення):  САВЕНКО І.В. відповідає займаній посаді. Порушити клопотання 

перед атестаційною комісією ІІ рівня про відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та про присвоєння 

педагогічне звання «учитель-методист» 

  Результати голосування: «за» - 7, «проти» - 0, «утримались» - 0 

      Виступила: голова атестаційної комісії Хмеленко Л.В., яка підвела 

підсумки засідання атестаційної комісії та оголосила результати. 

      Ухвалили 

І. Рішенням атестаційної комісії І рівня   

 присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»  

Напреевій Світлані Петрівні, вчителю початкових класів і вихователю ГПД  

Алексєєвій Світлані Михайлівні, вихователю ГПД 

Саранчук Тамарі Вікторівні, вихователю ГПД 

ІІ. а) Рішенням атестаційної комісії  І рівня КЗЗСО «Ліцей  №142 

імені П’єра де Кубертена» Дніпровської  міської   ради порушено 

клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня:  



•на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та звання «учитель-методист»   

Довгай Ангеліні Анатоліївні, вчителю математики 

Романюк Віктору Трохимовичу, вчителю фізики і трудового навчання 

Саранчук Тамарі Вікторівні, вчителю початкових класів  

• на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії», звання «старший учитель»     

Владовій Людмилі Степанівні, вчителю математики 

Коваль Людмилі Іванівні, вчителю початкових класів 

 на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» 

Сідей Валентині Григорівні, вихователю ГПД 

б) Рішенням атестаційної комісії  І рівня порушено клопотання 

перед атестаційною комісією ІІ рівня  про 

• на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та   присвоєння педагогічного звання «учитель-

методист» 

 Савенко Ірині Володимирівні, вчителю хімії 

Алексеєвій Світлані Михайлівні, вчителю початкових класів. 

 З рішенням атестаційної комісії ознайомлена(ий), атестаційний лист 

отримала(в): 

 

Голова атестаційної  комісії:              _____________          Л.В. ХМЕЛЕНКО 

   

Члени комісії:                                     _____________      А.В. БЕЗСМОЛЬНИЙ 

___________        Л.М. ДАНЮШИНА  

_____________        Н.П. ШИЛО 

_____________        З.М. ЛОЯНОВА 

                                  С.П.БІЛІЧЕНКО 

  

Секретар атестаційної комісії:   ________       І.М. БОНДАРЕВСЬКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Алексєєва С.М..      _________                   Владова Л.С..         _________                                   

Саранчук Т.В.         _________                   Довгай АА.            _________ 

Коваль Л.І.              _________                   Романюк В.Т.         _________                                 

Сідей В.Г.               _________                   Савенко І.В.            _________ 

Напреєва С.П.       _________                                                

 


