
Протокол №3 
засідання атестаційної комісії ІІ рівня 

відділу  освіти та гуманітарного розвитку Музиківської сільської ради 
 

02 квітня 2021 року 

У складі комісії 8 чол., присутні    8    чол. 

Голова атестаційної комісії – Лейбзон С.Н. 
Заступник голови атестаційної комісії – Сальнікова Ю.В. 
Секретар атестаційної комісії – Бондаренко К.К. 
Члени атестаційної комісії: Осадчук І.В., Компаніченко Н.М., Михайлова В.С., Петрова Н.М., 
Кулик І.В. 
                                                               Порядок денний 

1. Про атестацію педагогічних працівників: комунального закладу «Музиківський ліцей» 
Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області», комунального 
закладу «Східненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського 
району Херсонської області», комунального закладу «Музиківський ясла-садок 
Білозерського району Херсонської області» на відповідність займаним посадам та 
присвоєння кваліфікаційних категорій. 

       Доповідач: Сальнікова Ю.В. - заступник голови атестаційної комісії.  
2. Про порядок голосування. 
Доповідач: Сальнікова Ю.В. - заступник голови атестаційної комісії 
3. Про відповідального за ознайомлення педагогічних працівників з рішенням 

атестаційної комісії. 
 Доповідач: Сальнікова Ю.В. - заступник голови атестаційної комісії 
4. Атестація педагогічних працівників. 

       Доповідачі: керівники закладів освіти, члени атестаційної комісії. 

5. Про виключення Петрової К.М., практичного психолога комунального закладу 
«Східненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району 
Херсонської області» із списку педагогічних працівників, що атестуються 
атестаційною комісією ІІ рівня. 
Доповідач: Сальнікова Ю.В. - заступник голови атестаційної комісії 

6. Розгляд заяви Каретіної Ю.Л, вихователя комунального закладу «Східненський ясла-
садок Білозерського району Херсонської області». 
Доповідач: Сальнікова Ю.В. - заступник голови атестаційної комісії. 
 

1. Слухали: 
            Сальнікова Ю.В., заступник голови атестаційної комісії, зазначила, що у 2020-2021 
навчальному році атестаційною комісією ІІ рівня атестується сім  педагогічних працівників 
закладів освіти Музиківської  територіальної громади. 

Виступили: 
            Бондаренко К.К., секретар атестаційної комісії, додала, що атестуються атестаційною 
комісією ІІ рівня  педагогічні працівники комунальних закладів: 

1.  «Музиківський ліцей» Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської 
області»: Кабанова Марина Володимирівна, вчитель англійської мови; 

2. «Східненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району 
Херсонської області»: Місюра Аліна Миколаївна, вчитель зарубіжної літератури, 
Радиш Людмила Зіновіївна, вчитель української мови та літератури, Терещенко 
Вікторія Миколаївна, вчитель початкових класів; 



3. «Музиківський ясла-садок Білозерського району Херсонської області»: Крута 
Людмила Анатоліївна, завідувач дошкільного закладу, Кабанова Оксана 
Олександрівна, вихователь, Горбенко Світлана Олександрівна, вихователь. 

Вирішили: 
Розпочати роботу атестаційної комісії ІІ рівня з атестації педагогічних 

працівників закладів  освіти Музиківської об'єднаної територіальної громади.              
«За» 8 , «проти» 0 , «утрималося» 0 . 

 
 

2. Слухали: 
Сальнікова Ю.В., заступник голови атестаційної комісії, нагадала членам 

комісії, що відповідно до п.38 Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників рішення атестаційної комісії приймаються більшістю голосів присутніх та 
винесла на розгляд комісії питання про визначення форми проведення голосування.  

Виступили: 
Бондаренко К.К., секретар атестаційної комісії, запропонувала провести 

відкрите голосування.  
      Вирішили: 

Провести атестацію педагогічних працівників шляхом відкритого 
голосуванням.  

«За» 8 , «проти» 0 , «утрималося» 0 . 
 

3. Слухали: 
Сальнікова Ю.В., заступник голови атестаційної комісії, запропонувала 

визначити відповідального за ознайомлення педагогічних працівників з рішенням 
атестаційної комісії. 
Виступили: 

Бондаренко К.К., секретар атестаційної комісії, запропонувала кандидатуру 
Петрової Н.М.   
Вирішили: 

Призначити відповідальним за ознайомлення педагогічних працівників з 
рішенням атестаційної комісії Петрову Н.М. 
    «За» 8 , «проти» 0 , «утрималося» 0 .   

                          
 

4. Слухали: 
Сальнікова Ю.В., заступник голови атестаційної комісії, підвела підсумки 

роботи атестаційної комісії ІІ рівня у 2020-2021 навчальному році та повідомила про 
завершення вивчення роботи у міжатестаційний період педагогічних працівників, які 
атестуються у 2020-2021 навчальному році. 
Виступили:  

Крута Л.А., завідувач комунального закладу «Музиківський ясла-садок 
Білозерського району Херсонської області», ознайомила присутніх із змістом 
атестаційного листа Кабанової Оксани Олександрівни та зазначила, що вихователь 
має високий професійний рівень, спрямовує свою роботу на формування всебічно 
розвиненої особистості дитини, використовуючи диференційований підхід та 
вивчення індивідуальних особливостей кожного вихованця, уміє лаконічно і виразно 
подати матеріал, багато уваги приділяє розвитку активного мовлення дітей та 
розвитку творчих здібностей. 



Сальнікова Ю.В., заступник голови атестаційної комісії,, запропонувала 
підтвердити Кабановій О.О. відповідність займаній посаді та присвоїти  
кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». 
Вирішили: 

Кабанова О.О., вихователь комунального закладу «Музиківський ясла-садок 
Білозерського району Херсонської області», відповідає займаній посаді, присвоїти 
кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». 
    «За» 8 , «проти» 0 , «утрималося» 0 . 
 
 
Виступили: 

Крута Л.А., завідувач комунального закладу «Музиківський ясла-садок 
Білозерського району Херсонської області», ознайомила присутніх із змістом 
атестаційного листа вихователя Горбенко Світлани Олександрівни та зазначила, що 
вихователь кваліфікований, компетентний, відповідальний. Добре володіє ситуацією у 
дитячому колективі, враховує індивідуальні особливості кожного вихованця. Планує, 
організовує, проводить педагогічну роботу, спрямовану на формування всебічно 
розвиненої особистості дитини. 

Сальнікова Ю.В., заступник голови атестаційної комісії, запропонувала 
підтвердити Горбенко С.О. відповідність займаній посаді та раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії «спеціаліст». 

 
Вирішили: 

Горбенко С.О., вихователь комунального закладу «Музиківський ясла-садок 
Білозерського району Херсонської області», відповідає займаній посаді та раніше 
присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст».  

              «За» 8 , «проти» 0 , «утрималося» 0. 

Виступили: 
Михайлова В.С., вихователь комунального закладу «Музиківський ясла-

садок Білозерського району Херсонської області», ознайомила присутніх із змістом 
атестаційного листа завідувача дошкільного закладу Крутої Людмили Анатоліївни та 
зазначила, що Людмила Анатоліївна на займаній посаді зарекомендувала себе 
досвідченим, ініціативним, вдумливим керівником, створила творчий, продуктивний 
мікроклімат у колективі, сформувала команду однодумців. 

Сальнікова Ю.В., заступник голови атестаційної комісії, запропонувала 
підтвердити Крутій Л.А. відповідність займаній посаді. 
Вирішили: 

Крута Л.А., завідувач комунального закладу «Музиківський ясла-садок 
Білозерського району Херсонської області», відповідає займаній посаді. 

                      «За» 8 , «проти» 0 , «утрималося» 0. 

Виступили: 
Славич В.В., керівник комунального закладу «Музиківський ліцей» 

Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області» ознайомив 
присутніх із змістом атестаційного листа Кабанової Марини Володимирівни, вчителя 
англійської мови та відзначив роботу Марини Володимирівни на високому 
методичному рівні із застосуванням у своїй роботі інформаційно-комунікативної 
освітньої технології. Учитель постійно працює над підвищенням свого фахового 
рівня, педагогічної майстерності, постійно бере участь у вебінарах, семінарах, є 



автором статті з теми «Розвиток мовленнєвої компетенції на  уроках англійської мови 
як умова соціалізації учнів». 

Сальнікова Ю.В., заступник голови атестаційної комісії, запропонувала 
підтвердити Кабановій М.В. раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та  педагогічному званню «старший учитель». 
Вирішили: 

Кабанова М.В., вчитель англійської мови комунального закладу 
«Музиківський ліцей» Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської 
області»  відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 
категорії» та  педагогічному званню «старший учитель». 

«За» 8 , «проти» 0 , «утрималося» 0. 

Виступили: 
Осадчук І.В., керівник комунального закладу «Східненська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області» 
ознайомила присутніх із змістом атестаційного листа Місюри Аліни Миколаївна, 
учителя зарубіжної літератури та звернула увагу присутніх на те, що що Місюра А.М. 
зарекомендувала себе як педагог високої кваліфікації, досконало володіє програмним 
матеріалом, має ґрунтовну науково-методичну підготовку та високий рівень 
професіоналізму. Впроваджує у практику своєї роботи інноваційні педагогічні 
технології, зокрема ІКТ, критичного мислення, проектного, інтегрованого навчання, 
проводить уроки з комп’ютерною підтримкою, які забезпечують пізнавальну 
активність учнів. 

Сальнікова Ю.В., заступник голови атестаційної комісії, запропонувала 
підтвердити Місюрі А.М. раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст 
вищої категорії» та  педагогічному званню «учитель-методист». 

            Вирішили: 

            Місюра А.М. вчитель зарубіжної літератури комунального закладу 
«Східненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району 
Херсонської області» відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої категорії» та  педагогічному званню «учитель-методист». 

           «За» 8 , «проти» 0 , «утрималося» 0. 

Виступили: 
Осадчук І.В., керівник комунального закладу «Східненська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області» 
ознайомила присутніх із змістом атестаційного листа Радиш Людмили Зіновіївни, 
учителя української мови та літератури та звернула увагу присутніх на те, Людмила 
Зіновіївна постійно впроваджує в практику своєї роботи нові сучасні педагогічні 
технології, працює над виробленням орфографічної та пунктуаційної грамотності 
учнів. Старанно готується до кожного уроку, наповнює його цікавим змістом та 
мовним матеріалом. Доцільно спрямовує самостійну роботу учнів, розвиває їх творчу 
активність, забезпечує зв’язне монологічне та діалогічне мовлення. 

Сальнікова Ю.В., заступник голови атестаційної комісії, запропонувала 
підтвердити Радиш Л.З. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 
вищої категорії» . 

            Вирішили: 

           Радиш Л.З., вчитель української мови та літератури комунального закладу 
«Східненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району 



Херсонської області» відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої категорії». 

          «За» 8 , «проти» 0 , «утрималося» 0. 

Виступили: 
Осадчук І.В., керівник комунального закладу «Східненська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області» 
ознайомила присутніх із змістом атестаційного листа Терещенко Вікторії Миколаївни, 
вчителя початкових класів та звернула увагу присутніх на те, що Вікторія Миколаївна 
досвідчений, творчий та працьовитий вчитель, досконало володіє методикою 
викладання предметів початкової школи, забезпечує високий рівень виконання 
Державного стандарту початкової освіти. Уроки завжди продумані, цікаві, змістовні, 
вдало підібрана наочність та дидактичний матеріал. 

Сальнікова Ю.В., заступник голови атестаційної комісії, запропонувала 
підтвердити Терещенко В.М. раніше присвоєним кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої категорії» та  педагогічному званню «старший учитель». 

            Вирішили: 

            Терещенко В.М. вчитель початкових класів комунального закладу 
«Східненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району 
Херсонської області» відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії 
«спеціаліст вищої категорії» та  педагогічному званню «старший учитель». 

         «За» 8 , «проти» 0 , «утрималося» 0. 

5. Слухали 

                Сальнікова Ю.В., заступник голови атестаційної комісії, повідомила про 
виключення Петрової К.М., практичного психолога комунального закладу 
«Східненська ЗОШ І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району 
Херсонської області» із списку педагогічних працівників, що атестуються 
атестаційною комісією ІІ рівня відповідно до Типового положенні про атестацію 
педагогічних працівників (Наказ МОН 06.10.2010 № 930, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/1 8550).  

           Вирішили: 

        Петрову К.М., практичного психолога комунального закладу «Східненська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області» 
виключити із списку педагогічних працівників, що атестуються атестаційною 
комісією ІІ рівня. 

          «За» 8 , «проти» 0 , «утрималося» 0. 

6. Слухали  
Сальнікова Ю.В., заступник голови атестаційної комісії довела до відома членів 
атестаційної комісії заяву Каретіної Ю.Л, вихователя комунального закладу 
«Східненський ясла-садок Білозерського району Херсонської області» про внесення 
змін до атестаційного листа з виправленням  загального педагогічного стажу. Станом 
на 02.04.2020 року загальний педагогічний стаж становив 8 років, а не 6 років.  
 
 
 
 



          Вирішили: 

Внести зміни до атестаційного листа Каретіної Ю.Л., вихователя комунального закладу 
«Східненський ясла-садок Білозерського району Херсонської області» та виправити 
загальний педагогічний стаж на 8 років. 

           «За» 8 , «проти» 0 , «утрималося» 0.  

 

 

 

 

 

 

 

Голова атестаційної комісії       _____________      С.Н. Лейбзон 

Заступник голови                       _____________      Ю.В. Сальнікова 

Секретар                                      _____________      К.К. Бондаренко 

Члени атестаційної комісії :      _____________      І.В. Осадчук 

                                                      _____________      Н.М. Компаніченко 

                                                      _____________      В.С. Михайлова 

                                                         ____________     Петрова Н.М.      

                                                      _____________      І.В. Кулик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


