
V. 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітки про 
виконання 

1 Створення атестаційної комісії До 19.09. Маїла Л.В.  

2 Підготовка та видання наказу “Про проведення атестації педагогічних 
працівників у поточному році” 

10.10.  Маїла Л.В.  

3 Засідання атестаційної комісії з розгляду питань: 

 розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії; 

 планування роботи атестаційної комісії; 

 складання графіку засідання атестаційної комісії. 

19.09.  Маїла Л.В.  

4 Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників до 01.10. Легкий М.Т.  

5 Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань 
атестації педагогічних працівників 

до 10.10. Маїла Л.В.  

6 Прийом заяв від педагогічних працівників на чергову та позачергову 
атестацію, подання адміністрації (ради навчального закладу). 

до 10.10.  Легкий М.Т.  

7 Засідання атестаційної комісії з розгляду питань: 

 уточнення списків педагогічних працівників, які атестуються. 

10.10.  Маїла Л.В.  

8 Закріплення членів атестаційної комісії за вчителями, які атестуються, для 
надання консультативної допомоги у підготовці й проведенні атестації. 

10.10.  Маїла Л.В.  

9 Складання планів індивідуальної підготовки і проведення атестації педагогів, 
які атестуються. 

жовтень  Маїла Л.В.  

10 Відвідування навчально-виховних заходів в ході вивчення системи і досвіду 
роботи педагогів, які атестуються (згідно з планами індивідуальної підготовки 
педагогічного працівника до атестації). 

Листопад-
березень 

члени атестаційної комісії  

11 
 

Засідання атестаційної комісії (згідно затвердженого графіка). вересень-
березень 

Кремінь М.В.  

12 Засідання педагогічної ради з розгляду атестаційних матеріалів. до 15.03. Маїла Л.В.  

13 Оцінювання системи і досвіду роботи педагога, які атестується, педагогічним 
колективом, учнями, батьками 

до 15.03.   

14 Проведення засідань методичних об’єднань з розгляду питань оцінювання 
діяльності педагогів, як тестуються, на підставі вивчення системи і досвіду їх 
роботи 

до 15.03. члени атестаційної комісії  

15 Оформлення атестаційних листів до 15.03.  Легкий М.Т.  

16 Засідання атестаційної комісії з розгляду питань прийняття рішень щодо 
відповідності (присвоєння) кваліфікаційних категорій. Присвоєння 
(підтвердження) педагогічних звань, порушення клопотання перед 
атестаційними комісіями вищого рівня. 

26.03.  Кремінь М.В.  

17 Остаточне оформлення атестаційних листів за підсумками засідання 
атестаційної комісії 

26.03.  Легкий М.Т.  

18 Аналіз підсумків атестації педагогічних кадрів  квітень  Кремінь М.В.  

19 Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації 
поточного навчального року 

квітень-
травень 

Маїла Л.В.  



V. 1.а ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН-ГРАФІК АТЕСТАЦІЇ  ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  
НА 2020-2024 РОКИ 

 

 

№ 
Педпрацівник 

Посада, з якої 
атестується 

катего-
рія 

дата 
попередньої 

атестації 

Рік чергової атестації 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Кремінь М.В. 
Керівник гуртка з 

ДПЮ 
10 р. -   +   

2.  Маїла Л.В. 
вчитель 

економічних 
дисциплін 

в. к. 04.04.2018    +  

3.  Легкий М.Т. вчитель технологій в. к. 04.04.2018    +  

4. Гавлович О.Б. 
вчитель англійської 

мови 
І к. 26.03.2018    +  

5. Войтенко А.Я. вчитель технологій сп. - +     

6. Мандибур В.Т. 
вчитель 

математики 
в. к. 04.04.2019     + 

7. Якимів К.В. 
практичний 
психолог 

І к. 26.03.2019     + 

8. Макогін О.Б. вчитель біології ІІ к. 26.03.2018    +  

9. Улицька Н.Р. вчитель біології сп. -      

10 Фера І.С. 
вчитель англійської 

мови 
сп. - +     

11 Сагайдак І.І. вчитель математики в. к. 27.03.2015 +     

12 Мойса Т.В. 
вчитель 

християнської етики 
ІІ к. 27.03.2015 +     

13 Куспісь О.С. 
вчитель української  

мови та 
літератури 

І к. 

 
28.03.2017   +   

14 Васильків О.А. 
вчитель української  

мови та 
літератури 

сп. -      

15 Доманська І.А. 
вчитель української  

мови та 
сп. -      



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

літератури 

16 Глущак О.В. 
вчитель історії, 

географії 
І к. 28.03.2017   +   

17 Красовська О.Я. вчитель хімії ІІ к. 28.03.2017   +   

18 Вишневська Т.А. 
вчитель англійської 

мови 
сп. -   +   

19 Кудь М.Р. 
вчитель англійської 

мови 
ІІ к. 26.03.2014 +     

20 Чабан Х.С. 
вчитель української 

мови і 
літератури 

сп. 

 
-   +   

21 Костенко О.В. 
вчитель фізичної 

культури 
ІІ к. 26.03.2019     + 

22 Нижник Л.М. 
вчитель зарубіжної 

літератури 
сп. -      

23 Колдун В.П. вчитель технологій сп. -   +   

24 Гойдик М.Я. соціальний педагог сп. -    +  

25 Пострільоний В.М. 
керівник шахового 

гуртка 
 

12 р. 

 
26.03.2018    +  

26 Ріпей Я.В. вчитель фізики в.к. 05.04.2017   +   

27 Канака А.А. 
вчитель фізичної 

культури 
в.к. 05.04.2017   +   



                                                     V. 2.  ПЛАН РОБОТИ   З ОБДАРОВАНИМИ І ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ 
 

№ 
п/п 

Зміст діяльності Термін Відповідальні Відмітка про 
виконання 

І. Організація та функціональне забезпечення реалізації системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей  
 

1. Призначення координатора по роботі з обдарованими учнями 
в школі 

вересень Маїла Л.В.  

2. Здійснення моніторингу стану здоров’я обдарованих дітей постійно Легкий М.Т.  
3. Створення умов для підвищення майстерності вчителів. 

Інструктивно-методична нарада «Організація роботи з 
обдарованими дітьми» 

жовтень  Маїла Л.В.  

ІІ. Організація і зміст навчально- виховного  процесу 

1. Розробка завдань до І етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів 

до 30.09. Вчителі-предметники, 
Керівники МО 

 

2. Підготовка до участі учнів ліцею у І етапі (міському) конкурсу-
захисту робіт МАН 

грудень Маїла Л.В.  

3. Робота науково-дослідницької лабораторії НВК «ШТЛ» для 
здійснення проектної діяльності здібних і обдарованих дітей  

протягом року Колдун В.П.  

4. Робота творчих груп вчителів по розробці методичних 
матеріалів для роботи з обдарованими дітьми 

протягом року Вчителі-предметники, 
Керівники МО 

 

ІІІ. Організація та проведення олімпіад 

1.  Проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад 

жовтень  Маїла Л.В.  

Участь учнів школи у ІІ (міському) етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів 

листопад-грудень  
 

Керівники МО  

 Участь в інтернет-олімпіадах вересень-
листопад 

Керівники МО  

2. Участь у І етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких 
робіт  МАН 

грудень   Маїла Л.В.  

3. Участь в ІІ етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких 
робіт  МАН 

січень  Маїла Л.В.  

ІV.Організація та проведення конкурсів, турнірів 

1. 

Всеукраїнський математичний конкурс «Колосок»  листопад Улицька Н.Р.  

Всеукраїнський інтерактивний конкурс з історії «Лелека» листопад  Глущак О.В.  

 Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру»  квітень   Учителі математики  

Всеукраїнський інтерактивний конкурс з англійської мови грудень  Учителі англійської  



«Гринвіч» мови 

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»  квітень  Учителі фізики  . 

Участь ліцеїстів у І етапі Міжнародного мовно-літературного  листопад Учителі української   

конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка  мови  

Участь ліцеїстів у І етапі Міжнародного конкурсу 
з української мови імені Петра Яцика 

листопад Учителі української 
мови 

 

Участь у районних та обласних виставках дитячої творчості  протягом року Керівники ШМО  

Проведення свят, ігор, спортивних змагань протягом року Керівники ШМО  

Участь у міських предметних турнірах протягом року Керівники ШМО  

 

Участь ліцеїстів у Міжнародних та Національних конкурсах 
інженерно-екологічного спрямування 

протягом року Колдун В.П.  

V. Моніторинг результативності роботи з обдарованими дітьми 

1. Здійснювати моніторинг результативності роботи з 
обдарованою молоддю педагогічних працівників 

квітень   
Маїла Л.В. 

 

2.  Поповнення банку даних обдарованих дітей  НВК «ШТЛ» протягом року Маїла Л.В.  

3. Висвітлення досягнень учнів ліцею – учасників олімпіад, 
турнірів, змагань та конкурсів 

протягом року Легкий М.Т.  

 

 
  

 


