
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 
«Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей» 

НАКАЗ 
м. Львів 

 
16 вересня 2022 року                                                                           № 192-о 

Про створення атестаційної комісії І рівня 

НВК «ШЕЛ» у 2022/2023  навчальному році 

Відповідно до ч. 4 ст. 54 Закону України «Про освіту», ч. 1 ст. 27 Закону України 
«Про повну загальну середню Освіту», пункту 2.6. Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
6 жовтня 2010 року № 930 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
14 грудня 2010 року за № 1255/18550, а також зі змінами, затвердженими наказом МОН 
України № 1135 від 08 серпня 2013 року, з метою стимулювання цілеспрямованого 
безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, 
підвищення фахового науково-методичного рівня, результативності роботи, сприяння 
професійній самореалізації освітян, росту їх професійної майстерності, мотивації до 
якісної роботи та персональної відповідальності за якість навчання,  з метою організації 
та проведення атестації педагогічних працівників,  
НАКАЗУЮ: 

1. Створити атестаційну комісію І рівня НВК «ШЕЛ» для атестації педагогічних 
працівників у 2022/2023 навчальному році у кількості 7 членів атестаційної комісії. 

2. Затвердити персональний склад атестаційної комісії: 
- Кутельмах Іванна Романівна - голова атестаційної комісії, директорка НВК 

«ШЕЛ»; 
- Горняткевич Надія Іванівна - заступник голови атестаційної комісії, заступник 

директора з навчально-виховної роботи; 
- Петрів Наталія Володимирівна - секретар атестаційної комісії, вчитель 

математики, «спеціаліст вищої категорії», голова методичного об’єднання 
вчителів математики; 

- Баскакова Надія Павлівна – член комісії, вчитель зарубіжної літератури і 
мистецтва, «вчитель методист»; 

- Сава Ірина Стефанівна – член комісії, вчитель фізики, «спеціаліст вищої 
категорії»,  голова методичного об’єднання вчителів природничих дисциплін; 

- Ярема Ірина Петрівна – член комісії, вчитель української мови та літератури, 
вчитель І кваліфікаційної категорії; 

- Юрків Світлана Михайлівна – член комісії, голова ПК НВК «ШЕЛ». 
3. Атестаційній комісії: 

3.1. забезпечити  атестацію педагогічних кадрів відповідно до вимог Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників України; 

3.2. всебічно вивчити досвід роботи вчителів, які атестуються; 
3.3. організувати творчі звіти вчителів, які атестуються. 

4. Довести зміст наказу до відома членів атестаційної комісії та педагогічних 
працівників НВК «ШЕЛ». 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 

 
Директорка                                                        Іванна КУТЕЛЬМАХ 

 
 



З наказом ознайомлені: 
_______________ Горняткевич Н.І. 
_______________ Петрів Н.В. 
_______________ Баскакова Н.П. 
_______________ Сава І.П. 
_______________ Ярема І.П. 
_______________ Юрків С.М. 


