
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

І. Загальні дані 
Педагогічний працівник, що атестується Яременко Олена Володимирівна 

          (прізвище, ім’я, по батькові) 

Дата народження 27 червня 1970 
                                                       (число, місяць, рік)  

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації 
заступник директора з навчально-виробничої роботи Київського професійного ліцею транспорту, 13 років.        

Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 30 років, за спеціальністю – 13 років.   

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, 

спеціальність) повна вища (спеціаліст), Український державний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова, 1997, «Українська мова та література»; повна вища (магістр), Київський університет 

імені Бориса Грінченка, 2010, «Управління навчальним закладом»                 

Науковий ступінь (вчене звання) немає 
Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі 

документа, що підтверджує підвищення кваліфікації) заступника директора з навчально-виробничої роботи 

ПТНЗ, свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 35830447/2478-17 від 03.11.2017, видане Центральним 
інститутом післядипломної педагогічної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.            

Дата та результати проведення попередньої атестації 19.04.2016, наказ Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

19.04.2016 № 202к, відповідає займаній посаді заступника директора з навчально-виробничої роботи     
Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період Яременко О.В. працює на 

посаді заступника директора з навчально-виробничої роботи з 2008 року. У своїй роботі використовує методи 

компетентнісно-орієнтованого підходу до організації освітнього процесу, професійно компетентна з питань 

освітнього менеджменту, педагогіки, логіки. Зарекомендувала себе як відповідальний, досвідчений працівник, умілий 
організатор. Добре обізнана з основними шляхами реформування освіти, проблемами соціального й економічного 

розвитку в Україні, освітніми нормативними документами, ефективними шляхами та засобами розв’язання 

проблем. Сприяє виконанню робочих навчальних планів і програм, ефективно організовує освітній процес. Сприяє 
додержанню вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання та виробничої практики здобувачів 

освіти. Під її керівництвом здійснюється організація професійно-практичної підготовки здобувачів освіти в умовах 
виробництва, забезпечення робочими місцями учнів відповідно до укладених договорів, проведення моніторингу 

закріплення випускників на першому робочому місці. Якісно веде контроль за виконанням нормативної документації, 

додержанням вимог з охорони праці на робочих місцях, здійснює аналіз досягнень здобувачів освіти, на високому 
рівні організовує проведення державної кваліфікаційної атестації; звітує про результати своєї роботи на 

педагогічних радах ліцею. Сприяє створенню сучасного освітнього простору закладу освіти, що сприяє розвитку 
ініціативи та творчості. Результатами цієї роботи є призове місце у конкурсі професійної майстерності за 

професією «Кухар» ІІІ місце (2018). Завжди поінформована про новації в організації освітнього процесу. Забезпечує 

виконання професійно-практичної підготовки здобувачами освіти згідно освітніх програм, здійснює контроль за 
якісним і своєчасним проведенням поетапних кваліфікаційних атестацій. Постійно шукає форми і методи 

підвищення ефективності виробничого процесу, організовує проєктну діяльність здобувачів освіти з метою 

модернізації освітнього процесу. Активно підтримує організацію самостійної роботи здобувачів освіти на уроках 
професійно-практичної підготовки і розвитку професійної майстерності здобувачів освіти ЗП(ПТ)О. Сприяє 

оновленню навчально-матеріальної бази ліцею. Налагоджує результативну співпрацю з керівниками підприємств-
замовників кадрів. До виконання посадових обов’язків ставиться сумлінно. Принципова, творча, комунікативна. З 

повагою ставиться до кожної особистості, не залишає не вирішених конфліктних ситуацій, завжди готова 

допомогти. Систематично працює над вдосконаленням своїх професійних знань та постійно вдосконалює свій 
фаховий рівень. Дотримується принципів та норм академічної доброчесності.         

II. Результати атестації педагогічного працівника 

Рішення атестаційної комісії:              
                                     (1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів;  3) не відповідає займаній посаді) 

За результатами атестації:  

присвоїти кваліфікаційну категорію             
                                                                                      «спеціаліст», « спеціаліст другої категорії», спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії») 
порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня: перед атестаційною комісією ІІІ 

рівня Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) з атестації керівних кадрів та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти про відповідність Яременко О.В. займаній посаді заступника директора з навчально-виробничої роботи    
                                     (1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів;  3) не відповідає займаній посаді) 

Результати голосування: кількість голосів: за _________________________________________, проти 

____________________________________, утримались ________________________________________ 

    Рекомендації атестаційної комісії: ________________________________________________________ 
                                                (зазначення заходів, за умови виконання яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді)     

 



Голова атестаційної комісії         ___________                        Олена ЯРЕМЕНКО 
           (підпис)   (ім’я, прізвище) 

Заступник голови атестаційної комісії  ___________                     Наталія СУВОРОВА 
           (підпис)   (ім’я, прізвище) 

Секретар атестаційної комісії   ___________                    Тетяна САВЕНКОВА 
          (підпис)   (ім’я, прізвище) 

Члени комісії:  

______ Валентина ВЛАСЕНКО ______ Олександр НІКІТЕНКО ______ Людмила ХОМЕНКО 

______ Тетяна КАНТУР ______ Неля САВЧЕНКО ______ Тетяна ЧУМАК 

______ Євген КАПИЦЯ ______ Раїса СОВІНСЬКА   

Дата атестації   25 березня 2021 
                  (число, місяць, рік) 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _________________________________  
               (підпис працівника, який атестується) 

 

М.П.   
ІІІ. Результати атестації атестаційною комісією ІІІ рівня 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) з атестації керівних кадрів та 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
 

Рішення атестаційної комісії__________________________________________________________________ 
                                                                              (присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Результати голосування: кількість голосів: за __________________________________________________ 

проти ____________________________________, утримались ________________________________________ 

Голова атестаційної комісії   __________                               Олена ФІДАНЯН 
           (підпис)      (ім’я, прізвище) 
Заступник голови атестаційної комісії  __________                         Олег БОНДАРЕНКО 
             (підпис)     (ім’я, прізвище) 

Секретар атестаційної комісії   __________                                Ірина ПАВЛЮК 

             (підпис)      (ім’я, прізвище) 

Члени комісії:   
_______ Віра АВРАМЧУК _______ Віктор БУЙНОВСЬКИЙ _______ Микола НАТЕСА  

Валентин ТРОФИМЕНКО _______ Людмила БОЙКО _______ Галина ВОВЧЕНКО _______ 

_______ Олена БОНДАРЕВА _______ Галина МАРИНЯКО 

Дата атестації ___________________________2021     
                                                (число, місяць, рік) 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений                            _____________________  ________________ 
                                                                                                                                 (підпис працівника, який атестується) 

 

М.П. 

IV. Результати розгляду апеляцій на рішення атестаційних комісій І та ІІ рівнів 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Результати голосування: кількість голосів: за ______________________________________________________, 

проти  ______________________________________,      утримались _____________________________________. 
Голова атестаційної комісії                                  _________                       ______________________ 
                                  (підпис)                                                                    (ім`я, прізвище) 

Заступник голови  атестаційної комісії             _________                       ______________________ 
                                  (підпис)                                                                     (ім`я, прізвище) 

Секретар атестаційної комісії                             _________                       ______________________ 
                                  (підпис)                                                                     (ім`я, прізвище) 

Члени комісії: 
_____________ __________________ _____________ __________________ __________________ __________________ 
      (підпис) (ім`я, прізвище)       (підпис) (ім`я, прізвище) (підпис)      (ім`я, прізвище) 

_____________ __________________ _____________ __________________ __________________ __________________ 

        (підпис) (ім`я, прізвище)       (підпис) (ім`я, прізвище) (підпис)     (ім`я, прізвище) 
_____________ __________________ _____________ __________________ __________________ __________________ 

       (підпис) (ім`я, прізвище)       (підпис) (ім`я, прізвище) (підпис)     (ім`я, прізвище) 
 

Дата атестації ___________________________2021     
                                                (число, місяць, рік) 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений                            _____________________  ________________ 
                                                                                                                         (підпис працівника, який атестується) 

М.П.  



АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

І. Загальні дані 

Педагогічний працівник, що атестується Суворова Наталія Володимирівна 
          (прізвище, ім’я, по батькові) 

Дата народження 21 липня 1987 
                                                 (число, місяць, рік)  

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації 
заступник директора з навчальної роботи Київського професійного ліцею транспорту, 3 роки     
Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 14 років, за спеціальністю – 3 роки     

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, 

спеціальність) неповна вища (молодший спеціаліст), Прилуцьке педагогічне училище імені І.Я Франка, 2006, 

«Початкове навчання»; базова вища освіта (бакалавр), Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова, 2009, «бакалавр філології; вчитель англійської мови та зарубіжної літератури»; повна вища 
(магістр), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2012, «Мова та література 

(англійська)»                 

Науковий ступінь (вчене звання) немає 

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі 

документа, що підтверджує підвищення кваліфікації) заступники директорів, новопризначені заступники 

директорів з навчальної (навчально-методичної) роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 35830447/3014-19 від 08.11.2019, видане Центральним інститутом 
післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України             

Дата та результати проведення попередньої атестації 21.02.2018, наказ Київського професійного ліцею 

транспорту від 21.02.2018 №10вк переведено на посаду заступника директора з навчальної роботи           

Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період Суворова Н.В. 

працює на посаді заступника директора з навчальної роботи з 2018 року. У своїй роботі використовує методи 
компетентнісно-орієнтованого підходу до організації освітнього процесу, професійно компетентна з питань 

освітнього менеджменту, висококваліфікований та талановитий організатор. Добре обізнана з основними шляхами 
реформування освіти, освітніми нормативними документами, ефективними шляхами та засобами розв’язання 

освітніх проблем. Успішно вирішує навчально-методичні, адміністративні питання, що виникають у процесі 

діяльності закладу освіти. Ефективно організовує поточне та перспективне планування діяльності педагогічного 
колективу з питань освітньої діяльності. Контролює якість надання загальноосвітньої підготовки здобувачам 

освіти, додержання вимог освітніх стандартів. Свою діяльність спрямовує на оновлення змісту освітнього процесу 

шляхом створення системної співпраці викладачів для впровадження проєктної діяльності, сприяє зміцненню та 
осучасненню матеріально-технічної бази закладу освіти. Залучає викладачів до участі в реалізації колективних 

освітніх проєктів, творчої діяльності, спрямованої на створення позитивного іміджу сучасного закладу освіти. 
Майстерно володіє методиками навчання та виховання здобувачів освіти, навчає застосовувати їх педагогів. 

Безпосередньо керує і надає методичну допомогу методисту та головам методичних комісій, спільно з якими 

розробляє освітні програми з професій. Систематично проводить інструктивно-методичні наради, оперативні 
наради, на яких обговорюються найважливіші навчально-методичні проблеми. Координує процес реєстрації 

здобувачів освіти для участі в проходжені державної підсумкової атестації у формі ЗНО. Творча особистість, якій 

властиві широкий світогляд і оптимізм, демократичність, колегіальність і відповідальність у прийнятті 
управлінських рішень, що дозволяє їй знаходити однодумців серед колег та здобувачів освіти, удосконалювати 

педагогічну майстерність. Постійно вдосконалює свій професійний рівень, має власні ефективні методичні розробки, 
які надруковані в журналі «Профтехосвіта» №12 (2020). Результатами роботи є призові місця, які здобувачі освіти 

посіли у: ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії: ІІ місце (2018) та І місце (2019), Всеукраїнська олімпіада з предмету 

«Захист Вітчизни» ІІ місце (2019). Постійно здійснює контроль методичної підготовки педагогічних працівників до 
занять, якості їх проведення. Систематично працює над вдосконаленням своїх професійних знань та постійно 

вдосконалює свій фаховий рівень. Дотримується принципів та норм академічної доброчесності.        

II. Результати атестації педагогічного працівника 
Рішення атестаційної комісії:                 
                                    (1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів;  3) не відповідає займаній посаді) 

За результатами атестації:  

присвоїти кваліфікаційну категорію               
                                                                                      «спеціаліст», « спеціаліст другої категорії», спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії») 
порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня: перед атестаційною комісією ІІІ рівня 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

з атестації керівних кадрів та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти про 

відповідність Суворової Н.В. займаній посаді заступника директора з навчальної роботи       
                                     (1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів;  3) не відповідає займаній посаді) 

Результати голосування: кількість голосів: за _________________________________________, проти 

____________________________________, утримались _______________________________________________ 

    Рекомендації атестаційної комісії: ________________________________________________________________ 
                                                                       (зазначення заходів, за умови виконання яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді)     



Голова атестаційної комісії         ___________                        Олена ЯРЕМЕНКО 
           (підпис)   (ім’я, прізвище) 

Заступник голови атестаційної комісії  ___________                     Наталія СУВОРОВА 
           (підпис)   (ім’я, прізвище) 

Секретар атестаційної комісії   ___________                    Тетяна САВЕНКОВА 
          (підпис)   (ім’я, прізвище) 

Члени комісії:  

______ Валентина ВЛАСЕНКО ______ Олександр НІКІТЕНКО ______ Людмила ХОМЕНКО 

______ Тетяна КАНТУР ______ Неля САВЧЕНКО ______ Тетяна ЧУМАК 

______ Євген КАПИЦЯ ______ Раїса СОВІНСЬКА   

Дата атестації   25 березня 2021 
                  (число, місяць, рік) 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _________________________________  
               (підпис працівника, який атестується) 

 

М.П.   
ІІІ. Результати атестації атестаційною комісією ІІІ рівня 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) з атестації керівних кадрів та 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
 

Рішення атестаційної комісії__________________________________________________________________ 
                                                                              (присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Результати голосування: кількість голосів: за __________________________________________________ 

проти ____________________________________, утримались ________________________________________ 

Голова атестаційної комісії   __________                               Олена ФІДАНЯН 
           (підпис)      (ім’я, прізвище) 
Заступник голови атестаційної комісії  __________                         Олег БОНДАРЕНКО 
            (підпис)     (ім’я, прізвище) 

Секретар атестаційної комісії   __________                                Ірина ПАВЛЮК 

             (підпис)      (ім’я, прізвище) 

Члени комісії:   
_______ Віра АВРАМЧУК _______ Віктор БУЙНОВСЬКИЙ _______ Микола НАТЕСА  

Валентин ТРОФИМЕНКО _______ Людмила БОЙКО _______ Галина ВОВЧЕНКО _______ 

_______ Олена БОНДАРЕВА _______ Галина МАРИНЯКО 

Дата атестації ___________________________2021     
                                                (число, місяць, рік) 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений                            _____________________  ________________ 
                                                                                                                                 (підпис працівника, який атестується) 

 

М.П. 

IV. Результати розгляду апеляцій на рішення атестаційних комісій І та ІІ рівнів 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Результати голосування: кількість голосів: за ______________________________________________________, 

проти  ______________________________________,      утримались _____________________________________. 
Голова атестаційної комісії                                  _________                       ______________________ 
                                    (підпис)                                                                    (ім`я, прізвище) 

Заступник голови  атестаційної комісії             _________                       ______________________ 
                                    (підпис)                                                                    (ім`я, прізвище) 

Секретар атестаційної комісії                             _________                       ______________________ 
                                    (підпис)                                                                    (ім`я, прізвище) 

Члени комісії: 
_____________ __________________ _____________ __________________ __________________ __________________ 
      (підпис) (ім`я, прізвище)       (підпис) (ім`я, прізвище) (підпис)     (ім`я, прізвище) 

_____________ __________________ _____________ __________________ __________________ __________________ 

        (підпис) (ім`я, прізвище)         (підпис) (ім`я, прізвище) (підпис)    (ім`я, прізвище) 
_____________ __________________ _____________ __________________ __________________ __________________ 

       (підпис) (ім`я, прізвище)        (підпис) (ім`я, прізвище) (підпис)   (ім`я, прізвище) 
 

Дата атестації ___________________________2021     
                                                (число, місяць, рік) 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений                            _____________________  ________________ 
                                                                                                                         (підпис працівника, який атестується) 

М.П.  



АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
І. Загальні дані 

Педагогічний працівник, що атестується Власенко Валентина Валеріївна 
          (прізвище, ім’я, по батькові) 

Дата народження 30 грудня 1978  
                                                 (число, місяць, рік)  

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації 
заступник директора з навчально-виховної роботи Київського професійного ліцею транспорту, 3 роки    

Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 19 років, за спеціальністю – 3 роки      
Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, 

спеціальність) базова вища (бакалавр), Педагогічний коледж Головного управління освіти державної 

адміністрації м. Києва при Київському університеті імені Тараса Шевченка, 1999, «Вчитель початкових класів, 
вчитель іноземної мови неповної середньої школи»; повна вища (спеціаліст), Київський міжрегіональний 

спеціалізований інститут удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка, 2000, «Вчитель початкових класів»; повна 

вища (спеціаліст), Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя, 2004, «Соціальна 

педагогіка. Практична психологія»              

Науковий ступінь (вчене звання) немає 

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі 

документа, що підтверджує підвищення кваліфікації) новопризначені заступники директорів з навчально-

виховної роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СП 35830447/1751-19 від 13.09.2019, видане Центральним інститутом післядипломної освіти ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України             

Дата та результати проведення попередньої атестації 06.11.2017, наказ Київського професійного ліцею 

транспорту від 06.11.2017 №89вк, переведено на посаду заступника директора з виховної роботи     
Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період Власенко В.В. працює 

на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи з 2017 року. За час роботи зарекомендувала себе як 
відповідальний, досвідчений працівник, умілий організатор. Виховну роботу організовує з урахуванням вікових та 

психологічних особливостей здобувачів освіти відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу. Активно 

використовує мережу Інтернет, що дає змогу широко впроваджувати в практику роботи інноваційні виховні 
методи. Сприяє успішній соціалізації здобувачів освіти під час навчання в ліцеї, виховує в них громадянську 

свідомість. Ефективно організовує поточне та перспективне планування діяльності педагогічного колективу з 
навчально-виховної діяльності. Здійснює систематичний контроль за якістю організації виховного процесу, 

роботою гуртків, проведенням виховних заходів педагогічними працівниками закладу освіти. Досягла вагомих 

результатів у діяльності учнівського самоврядування в ліцеї, спрямованого на розвиток творчого потенціалу 

здобувачів освіти. У своїй роботі поєднує різноманітні напрями: організаційний, психолого-педагогічний, роботу з 

здобувачами освіти та їх батьками, стимулювання педагогів та здобувачів освіти до самовдосконалення та 

самореалізації. На високому рівні організовує та залучає здобувачів освіти до участі в громадському житті, 
художній самодіяльності. Велику увагу приділяє роботі щодо збереження контингенту здобувачів освіти, 

систематично і тісно співпрацює з класними керівниками та батьками. Сприяє виконанню планів і програм ліцею з 
виховної роботи. Якісно веде контроль за виконанням нормативної документації, здійснює аналіз участі здобувачів 

освіти в позанавчальній роботі. Налагоджує результативну співпрацю з громадськими організаціями. Володіє 

технологією ефективного співробітництва, методикою педагогічного аналізу, методами обробки інформації, 
методикою колективного творчого виховання. Сприяє успішній реалізації виховної діяльності з питань запобігання 

будь-яким проявам дискримінації, булінгу, мобінгу. Успішно забезпечує реалізацію та проведення профорієнтаційних 
заходів. Вміє швидко приймати правильне рішення у складних педагогічних ситуаціях. Систематично працює над 

удосконаленням своїх професійних знань та постійно вдосконалює свій фаховий рівень. Звітує про результати своєї 

роботи на педагогічних радах ліцею. Активно вдосконалює профорієнтаційну роботу, вміло залучає до неї здобувачів 
освіти. Дотримується принципів та норм академічної доброчесності. Користується повагою та довірою серед 

учасників освітнього процесу.                     

II. Результати атестації педагогічного працівника 
Рішення атестаційної комісії:              
                                      (1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів;  3) не відповідає займаній посаді) 

За результатами атестації:  

присвоїти кваліфікаційну категорію             
                                                                                      «спеціаліст», « спеціаліст другої категорії», спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії») 
порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня: перед атестаційною комісією ІІІ рівня 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

з атестації керівних кадрів та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти про 

відповідність Власенко В.В. займаній посаді заступника директора з навчально - виховної роботи      
                                     (1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів;  3) не відповідає займаній посаді) 

Результати голосування: кількість голосів: за _________________________________________, проти 

____________________________________, утримались ___________________________________________ 

Рекомендації атестаційної комісії: ___________________________________________________________ 
                                            (зазначення заходів, за умови виконання яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді)     



Голова атестаційної комісії         ___________                        Олена ЯРЕМЕНКО 
           (підпис)   (ім’я, прізвище) 

Заступник голови атестаційної комісії  ___________                     Наталія СУВОРОВА 
           (підпис)   (ім’я, прізвище) 

Секретар атестаційної комісії   ___________                    Тетяна САВЕНКОВА 
          (підпис)   (ім’я, прізвище) 

Члени комісії:  

______ Валентина ВЛАСЕНКО ______ Олександр НІКІТЕНКО ______ Людмила ХОМЕНКО 

______ Тетяна КАНТУР ______ Неля САВЧЕНКО ______ Тетяна ЧУМАК 

______ Євген КАПИЦЯ ______ Раїса СОВІНСЬКА   

Дата атестації   25 березня 2021 
                  (число, місяць, рік) 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _________________________________  
               (підпис працівника, який атестується) 

 

М.П.   
ІІІ. Результати атестації атестаційною комісією ІІІ рівня 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) з атестації керівних кадрів та 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
 

Рішення атестаційної комісії__________________________________________________________________ 
                                                                              (присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Результати голосування: кількість голосів: за __________________________________________________ 

проти ____________________________________, утримались ________________________________________ 

Голова атестаційної комісії   __________                               Олена ФІДАНЯН 
           (підпис)         (ім’я, прізвище) 
Заступник голови атестаційної комісії  __________                         Олег БОНДАРЕНКО 
            (підпис)         (ім’я, прізвище) 

Секретар атестаційної комісії   __________                                Ірина ПАВЛЮК 

             (підпис)          (ім’я, прізвище) 

Члени комісії:   
_______ Віра АВРАМЧУК _______ Віктор БУЙНОВСЬКИЙ _______ Микола НАТЕСА  

Валентин ТРОФИМЕНКО _______ Людмила БОЙКО _______ Галина ВОВЧЕНКО _______ 

_______ Олена БОНДАРЕВА _______ Галина МАРИНЯКО 

Дата атестації ___________________________2021     
                                                (число, місяць, рік) 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений                            _____________________  ________________ 
                                                                                                                                 (підпис працівника, який атестується) 

 

М.П. 

IV. Результати розгляду апеляцій на рішення атестаційних комісій І та ІІ рівнів 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Результати голосування: кількість голосів: за ______________________________________________________, 

проти  ______________________________________,      утримались _____________________________________. 
Голова атестаційної комісії                                  _________                       ______________________ 
                                  (підпис)                                                                                            (ім`я, прізвище) 

Заступник голови  атестаційної комісії             _________                       ______________________ 
                                  (підпис)                                                                                            (ім`я, прізвище) 

Секретар атестаційної комісії                             _________                       ______________________ 
                                  (підпис)                                                                                            (ім`я, прізвище) 

Члени комісії: 
_____________ __________________ _____________ __________________ __________________ __________________ 
      (підпис) (ім`я, прізвище)       (підпис) (ім`я, прізвище) (підпис)      (ім`я, прізвище) 

_____________ __________________ _____________ __________________ __________________ __________________ 

        (підпис) (ім`я, прізвище)         (підпис) (ім`я, прізвище) (підпис)     (ім`я, прізвище) 
_____________ __________________ _____________ __________________ __________________ __________________ 

       (підпис) (ім`я, прізвище)        (підпис) (ім`я, прізвище) (підпис)     (ім`я, прізвище) 
 

Дата атестації ___________________________2021     
                                                (число, місяць, рік) 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений                            _____________________  ________________ 
                                                                                                                         (підпис працівника, який атестується) 

М.П.  



АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
І. Загальні дані 

Педагогічний працівник, що атестується Хоменко Людмила Миколаївна 
        (прізвище, ім’я, по батькові) 

Дата народження 28 грудня 1975  
                                                       (число, місяць, рік)  

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації 
старший майстер виробничого навчання Київського професійного ліцею транспорту, 3 роки      

Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 25 років, за спеціальністю – 3 роки    

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, 

спеціальність) неповна вища (молодший спеціаліст), Київський індустріально-педагогічний коледж, 1995, 

Професійне навчання «Обробка металів на верстатах та автоматичних лініях»; повна вища (спеціаліст), 

Українська інженерно-педагогічна академія, 1999, «Професійне навчання. Технологія та обладнання 
механоскладального виробництва».              

Науковий ступінь (вчене звання) немає 

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі 

документа, що підтверджує підвищення кваліфікації) старші майстри закладів професійної (професійно-
технічної) освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК-35946459-002364-19 від 08.11.2019, видане 

Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України                 

Дата та результати проведення попередньої атестації 31.08.2017, наказ Київського професійного ліцею 

транспорту від 31.08.2017 №74вк переведено на посаду старшого майстра        

Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період Хоменко Л.М. працює 

на посаді старшого майстра з 2017 року. За час роботи зарекомендувала себе як відповідальний, досвідчений педагог 

та умілий організатор. Володіє необхідними знаннями щодо сучасного виробництва, методик виробничого навчання, 
педагогіки і психології. Будує свою роботу відповідно до сучасних вимог у галузі освіти, вміло застосовує 

інформаційно-комунікаційні технології, нормативно-правову базу. Здійснює керівництво навчально-виробничою 

діяльністю майстрів виробничого навчання, дотриманням ними правил внутрішнього трудового розпорядку закладу 
освіти та виконанням вимог охорони праці і пожежної безпеки згідно з чинним законодавством. Сприяє розвитку 

технічної творчості майстрів виробничого навчання, участі їх у конкурсах фахової майстерності, майстер-класах, 
семінарах. Сприяє організації стажування педагогічних працівників. Забезпечує виконання професійно-практичної 

підготовки здобувачами освіти згідно освітніх програм, розробку планів виробничої діяльності навчальних груп, 

програм виробничої практики та їх виконання, здійснює контроль за якісним і своєчасним проведенням поетапних 
кваліфікаційних атестацій, виконанням здобувачами освіти пробних кваліфікаційних робіт. Організовує та 

відповідає за оснащення навчальних майстерень і лабораторій обладнанням, устаткуванням, матеріалами, 

інструментами, пристроями і технологічною документацією. Значну увагу приділяє підготовці робочих місць до 
занять, експлуатації устаткування, ремонту і модернізації. Застосовує індивідуальний підхід у перевірці готовності 

майстрів виробничого навчання до проведення занять, допомагає в підготовці планів уроків, робочих конспектів, 
навчально-методичного забезпечення, презентацій. Контролює проведення виробничого навчання, ведення 

навчально-плануючої та технічної документації. У відповідності до угод про співпрацю з підприємствами-

замовниками кадрів вивчає умови роботи на виробництві, підбирає робочі місця згідно навчальних планів та освітніх 
програм, правил і норм з охорони праці. Бере участь у підготовці та оформлені договорів з підприємствами про 

проходження виробничого навчання і практики. Результатом роботи є призове місце у конкурсі професійної 
майстерності за професією «Кухар»: ІІІ місце (2018). Вміє швидко прийняти правильне рішення у складних 

педагогічних ситуаціях, спланувати свою роботу та допомогти майстрам виробничого навчання. Намагається 

завжди бути поінформованою щодо виробничих та освітніх новацій. Систематично працює над вдосконаленням 
своїх професійних знань та постійно вдосконалює свій фаховий рівень. Тактовна, стримана, коректна у спілкуванні 

зі здобувачами освіти і колегами.                

II. Результати атестації педагогічного працівника 
Рішення атестаційної комісії:              
                                   (1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів;  3) не відповідає займаній посаді) 

За результатами атестації:  

присвоїти кваліфікаційну категорію             
                                                                                      «спеціаліст», « спеціаліст другої категорії», спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії») 
порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня: перед атестаційною комісією ІІІ рівня 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

з атестації керівних кадрів та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти про 

відповідність Хоменко Л.М. займаній посаді старшого майстра виробничого навчання       
                                    (1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів;  3) не відповідає займаній посаді) 

Результати голосування: кількість голосів: за _________________________________________, проти 

____________________________________, утримались ___________________________________________ 

Рекомендації атестаційної комісії: ___________________________________________________________ 
                                                                           (зазначення заходів, за умови виконання яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді)     



Голова атестаційної комісії         ___________                        Олена ЯРЕМЕНКО 
           (підпис)   (ім’я, прізвище) 

Заступник голови атестаційної комісії  ___________                     Наталія СУВОРОВА 
           (підпис)   (ім’я, прізвище) 

Секретар атестаційної комісії   ___________                    Тетяна САВЕНКОВА 
          (підпис)   (ім’я, прізвище) 

Члени комісії:  

______ Валентина ВЛАСЕНКО ______ Олександр НІКІТЕНКО ______ Людмила ХОМЕНКО 

______ Тетяна КАНТУР ______ Неля САВЧЕНКО ______ Тетяна ЧУМАК 

______ Євген КАПИЦЯ ______ Раїса СОВІНСЬКА   

Дата атестації   25 березня 2021 
                  (число, місяць, рік) 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _________________________________  
               (підпис працівника, який атестується) 

 

М.П.   
ІІІ. Результати атестації атестаційною комісією ІІІ рівня 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) з атестації керівних кадрів та 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
 

Рішення атестаційної комісії__________________________________________________________________ 
                                                                              (присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Результати голосування: кількість голосів: за __________________________________________________ 

проти ____________________________________, утримались ________________________________________  

Голова атестаційної комісії   __________                               Олена ФІДАНЯН 
           (підпис)      (ім’я, прізвище) 
Заступник голови атестаційної комісії  __________                         Олег БОНДАРЕНКО 
             (підпис)     (ім’я, прізвище) 

Секретар атестаційної комісії   __________                                Ірина ПАВЛЮК 

             (підпис)      (ім’я, прізвище) 

Члени комісії:   
_______ Віра АВРАМЧУК _______ Віктор БУЙНОВСЬКИЙ _______ Микола НАТЕСА  

Валентин ТРОФИМЕНКО _______ Людмила БОЙКО _______ Галина ВОВЧЕНКО _______ 

_______ Олена БОНДАРЕВА _______ Галина МАРИНЯКО 

Дата атестації ___________________________2021     
                                                (число, місяць, рік) 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений                            _____________________  ________________ 
                                                                                                                                 (підпис працівника, який атестується) 

 
М.П. 

IV. Результати розгляду апеляцій на рішення атестаційних комісій І та ІІ рівнів 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Результати голосування: кількість голосів: за ______________________________________________________, 

проти  ______________________________________,      утримались _____________________________________. 
Голова атестаційної комісії                                  _________                       ______________________ 
                                    (підпис)                                                                    (ім`я, прізвище) 

Заступник голови  атестаційної комісії             _________                       ______________________ 
                                    (підпис)                                                                     (ім`я, прізвище) 

Секретар атестаційної комісії                             _________                       ______________________ 
                                    (підпис)                                                                     (ім`я, прізвище) 

Члени комісії: 
_____________ __________________ _____________ __________________ __________________ __________________ 

      (підпис) (ім`я, прізвище)       (підпис) (ім`я, прізвище) (підпис)      (ім`я, прізвище) 

_____________ __________________ _____________ __________________ __________________ __________________ 
        (підпис) (ім`я, прізвище)         (підпис) (ім`я, прізвище) (підпис)     (ім`я, прізвище) 

_____________ __________________ _____________ __________________ __________________ __________________ 

       (підпис) (ім`я, прізвище)        (підпис) (ім`я, прізвище) (підпис)    (ім`я, прізвище) 
 

Дата атестації ___________________________2021     
                                                (число, місяць, рік) 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений                            _____________________  ________________ 
                                                                                                                         (підпис працівника, який атестується) 
М.П.  



АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

І. Загальні дані 
Педагогічний працівник, що атестується Нікітенко Олександр Миколайович 

           (прізвище, ім’я, по батькові) 

Дата народження 5 травня 1988  
                                                        (число, місяць, рік)  

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації 
керівник фізичного виховання Київського професійного ліцею транспорту, 8 років        
Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 10 років, за спеціальністю – 8 років    
Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, 

спеціальність) базова вища (бакалавр), Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2009, «Педагогічна освіта»; повна вища (магістр), Державний 
вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди», 2010, «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура»      

Науковий ступінь (вчене звання) немає 

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі 

документа, що підтверджує підвищення кваліфікації) професійно-орієнтований курс для вчителів фізичної 

культури, керівників спортивних гуртків, свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 02136554/5928 -17 від 

24.032017, видане Інститутом післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

МОН України Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрація)     

Дата та результати проведення попередньої атестації 10.04.2017, наказ Департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.04.2017 

№152к відповідає займаній посаді керівника фізичного виховання          

Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період Нікітенко О.М. працює 

на посаді керівника фізичного виховання з 2012 року. За час роботи зарекомендував себе як відповідальний, 
досвідчений педагог та умілий організатор. Здійснює планування спортивно-масової роботи в ліцеї, організовує 

роботу спортивних гуртків та контролює їх діяльність. Бере активну участь в організації районних спортивних 

заходів серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти м.Києва. За час роботи 
Нікітенка О.М. здобувачі освіти ліцею здобули призові місця в таких спортивних заходах: ІІІ місце в чемпіонаті 

м. Києва з гирьового спорту серед студентів ВНЗ (2017); ІІІ місце у змаганнях з футзалу серед команд ЗП(ПТ)О 
(2017); ІІІ місце у змаганнях ІІ етапу спартакіади допризовної молоді серед команд ЗП(ПТ)О з підтягування на 

перекладині (2018); І місце у чемпіонаті України з гирьового спорту серед дівчат (2019); ІІ місце у Всеукраїнській 

олімпіаді з предмету «Захист Вітчизни» (2019); ІІ місце у змаганнях «Снайпер столиці» (2019); І місце у відкритому 
чемпіонаті м. Києва з гирьового спорту (2019); ІІ місце у чемпіонаті України з гирьового спорту серед дівчат (2020); 

ІІІ місце у змаганнях ІІ етапу спартакіади допризовної молоді серед команд ЗП(ПТ)О з підтягування на перекладині 

(2020); ІІІ місце у змаганнях І етапу спартакіади допризовної молоді серед команд ЗП(ПТ)О з підтягування на 
перекладині (2020); І командне місце в міських змагання зі стрільби з малокаліберної гвинтівки (2021); ІІ місце у 

змаганнях ІІ етапу спартакіади допризовної молоді серед команд  ЗП(ПТ)О з розбирання та складання АК серед 
дівчат (2021); ІІІ місце у змаганнях ІІ етапу спартакіади допризовної молоді серед команд ЗП(ПТ)О зі спорядження 

магазину до АК (2021). З учнями, що мають слабку фізичну підготовку, використовує диференційований та 

індивідуальний підхід оснований на психології та віковій фізіології. Щороку організовує та проводить оздоровчі 
фізкультурні заходи до «Дня здоров’я», «Всесвітнього дня спорту», «Дня захисника України», військово-спортивні 

заходи, змагання між командами здобувачів освіти з настільного тенісу, баскетболу, арм-реслінгу тощо. У 2018 
році посів ІІ місце у міському конкурсі «Учитель року» в номінації «Фізична культура». Сприяє виконанню робочих 

навчальних планів і програм з фізичної культури, дотримується вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих 

умов навчання здобувачів освіти, їх фізичного розвитку. Якісно веде контроль за веденням нормативної 
документації, здійснює аналіз спортивних досягнень здобувачів освіти. На високому рівні організовує проведення 

спортивних заходів і змагань. Принциповий, сумлінний, творчий та комунікабельний.. До виконання посадових 

обов’язків ставиться сумлінно, користується повагою та довірою серед учасників освітнього процесу.     

II. Результати атестації педагогічного працівника 
Рішення атестаційної комісії:              
                  (1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів;  3) не відповідає займаній посаді) 

За результатами атестації:  

присвоїти кваліфікаційну категорію             
                                                                                      «спеціаліст», « спеціаліст другої категорії», спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії») 
порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня: перед атестаційною комісією ІІІ рівня 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

з атестації керівних кадрів та педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти про 

відповідність Нікітенка О.М. займаній посаді керівника фізичного виховання        
                 (1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів;  3) не відповідає займаній посаді) 

Результати голосування: кількість голосів: за _________________________________________, проти 

____________________________________, утримались ___________________________________________ 

Рекомендації атестаційної комісії: ___________________________________________________________ 
                         (зазначення заходів, за умови виконання яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді)     



Голова атестаційної комісії         ___________                        Олена ЯРЕМЕНКО 
           (підпис)   (ім’я, прізвище) 

Заступник голови атестаційної комісії  ___________                     Наталія СУВОРОВА 
           (підпис)   (ім’я, прізвище) 

Секретар атестаційної комісії   ___________                    Тетяна САВЕНКОВА 
          (підпис)   (ім’я, прізвище) 

Члени комісії:  

______ Валентина ВЛАСЕНКО ______ Олександр НІКІТЕНКО ______ Людмила ХОМЕНКО 

______ Тетяна КАНТУР ______ Неля САВЧЕНКО ______ Тетяна ЧУМАК 

______ Євген КАПИЦЯ ______ Раїса СОВІНСЬКА   

Дата атестації   25 березня 2021 
                  (число, місяць, рік) 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _________________________________  
               (підпис працівника, який атестується) 

 

М.П.   
ІІІ. Результати атестації атестаційною комісією ІІІ рівня 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) з атестації керівних кадрів та 

педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти 
 

Рішення атестаційної комісії__________________________________________________________________ 
                                                                              (присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Результати голосування: кількість голосів: за __________________________________________________ 

проти ____________________________________, утримались ________________________________________ 

Голова атестаційної комісії   __________                               Олена ФІДАНЯН 
           (підпис)      (ім’я, прізвище) 
Заступник голови атестаційної комісії  __________                         Олег БОНДАРЕНКО 
            (підпис)     (ім’я, прізвище) 

Секретар атестаційної комісії   __________                                Ірина ПАВЛЮК 

             (підпис)      (ім’я, прізвище) 

Члени комісії:   
_______ Віра АВРАМЧУК _______ Віктор БУЙНОВСЬКИЙ _______ Микола НАТЕСА 

Валентин ТРОФИМЕНКО _______ Людмила БОЙКО _______ Галина ВОВЧЕНКО _______ 

_______ Олена БОНДАРЕВА _______ Галина МАРИНЯКО 

Дата атестації ___________________________2021     
                                                (число, місяць, рік) 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений                            _____________________  ________________ 
                                                                                                                                 (підпис працівника, який атестується) 

 

М.П. 

IV. Результати розгляду апеляцій на рішення атестаційних комісій І та ІІ рівнів 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Результати голосування: кількість голосів: за ______________________________________________________, 

проти  ______________________________________,      утримались _____________________________________. 
Голова атестаційної комісії                                  _________                       ______________________ 
                                    (підпис)                                                                    (ім`я, прізвище) 

Заступник голови  атестаційної комісії             _________                       ______________________ 
                                    (підпис)                                                                     (ім`я, прізвище) 

Секретар атестаційної комісії                             _________                       ______________________ 
                                    (підпис)                                                                     (ім`я, прізвище) 

Члени комісії: 
_____________ __________________ _____________ __________________ __________________ __________________ 
      (підпис) (ім`я, прізвище)       (підпис) (ім`я, прізвище) (підпис)      (ім`я, прізвище) 

_____________ __________________ _____________ __________________ __________________ __________________ 

        (підпис) (ім`я, прізвище)         (підпис) (ім`я, прізвище) (підпис)     (ім`я, прізвище) 
_____________ __________________ _____________ __________________ __________________ __________________ 

       (підпис) (ім`я, прізвище)        (підпис) (ім`я, прізвище) (підпис)     (ім`я, прізвище) 
 

Дата атестації ___________________________2021     
                                                (число, місяць, рік) 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений                            _____________________  ________________ 
                                                                                                                         (підпис працівника, який атестується) 

М.П. 


