
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

І.  Загальні дані 

Педагогічний працівника Карпець Лариса Іванівна    
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Дата народження:                  30 листопада 1968   року                                     
                      (число, місяць, рік) 

Посада, за якою атестується педагогічний працівник,  місце роботи 

(повна назва навчального закладу за статутом): учитель біології , 

комунальний заклад  « Андріївська середня загальноосвітня школа – 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» Широківської районної  

ради  

Загальний стаж педагогічної діяльності (станом на 01.03.2019.) – 32 р 

Стаж роботи на посаді, за якою атестується (станом на 01.03.2019.) – 32 р 

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, 

рік його закінчення, спеціальність) вища, спеціаліст, Криворізький 

державний педагогічний інститут, 1993 року, вчитель біології  

Науковий ступінь (вчене звання), рік присвоєння:  не має 

Підвищення кваліфікації   протягом   останніх   5  років  (назва закладу, 

посада /предмет викладання/,  за якими пройдено курси підвищення 

кваліфікації, номер та дата видачі документа): Дніпропетровська академія 

неперервної освіти ,керівники установ і закладів освіти , вчителя біології , 

основ здоров'я ,СПК №ДН 41682253/3140, 2019 рік 

  

Дата та результати попередньої атестації: 10.04.2014, відповідає займаній 

посаді та раніше присвоєній   кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» . 

 (для керівних кадрів вносимо останню атестацію, що була на посаді з 

предмета викладання) 

Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний 

період (конкретні особисті досягнення) Лариса Іванівна досвідчений, 

ініціативний педагог. Забезпечує високий рівень викладання біології  

відповідно до навчальних програм та з дотриманням вимог Державного 

стандарту загальної середньої освіти. Досконало володіє інноваційними 

освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює 

у професійному середовищі. 

 На уроках біології  використовує інноваційні методи і форми організації 

навчального процесу: робота в парах, робота в групах, «Мікрофон», 

навчальна лекція, семінарські заняття.Заохочує учнів приймати нешаблонні 

рішення, та лаконічно і точно висловлювати свої думки. Враховує в процесі 

роботи не тільки знання програм, але й психічний стан школярів, їхні 

індивідуальні особливості. Як результат її учні вміють аналізувати, 

порівнювати, самостійно виявляти проблеми і вирішувати їх. 

 



Лариса Іванівна   використовує  у своїй роботі методи компетентно 

орієнтованого підходу до організації навчального процесу. На уроках біології 

ефективність засвоєння навчального матеріалу забезпечує проведенням 

біологічних експериментів, дослідів, використанням демонстрацій при 

поясненні теми.Переважна більшість учнів, яких навчає Лариса Іванівна   має 

високий та достатній рівень навчальних досягнень. Виховує в учнів повагу до 

природи рідного краю, контролює забезпечення здорових, безпечних умов 

навчання учнів. 

 Постійно працює над підвищенням свого фахового рівня, педагогічної 

майстерні. Впроваджує передовий педагогічний досвід. Проводить 

пропаганду екологічних знань серед учнів та батьків. Проводить відкриті 

уроки, має друковані матеріали та до них сертифікати. 

Користується повагою серед колег, батьків, учнів. 

 

 

II. Результати атестації педагогічного працівника 

КЗ «Андріївська середня загальноосвітня школа – загальноосвітній 

навчальний заклад І- ІІІ ступенів» Широківської районної ради  

(назва  навчального закладу ) 

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

положення): Карпець Л.І.. відповідає займаній посаді. Порушити клопотання 

перед атестаційною комісією ІІ рівня про відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». (протокол засідання 

атестаційної комісії від 29.03.2019 № 5). 

 

Результати голосування:     за _ _ ,    проти _0__,     утримались _0__ . 

 

Рекомендації атестаційної комісії:      не надавались 

 

Голова атестаційної  комісії:             __________            Л.І.КАРПЕЦЬ                   (підпис)              (прізвище, ініціалиіали) 
                                                                   (підпис)                               (прізвище. ініціали) 

Члени комісії:    _________      А.В.ПИСАРЕНКО 

     _________      В.Г.ОВСЯНІКОВА                    

                                                      _________      С.А.КРИВОБОК   

                               

Секретар атестаційної комісії: _________      Л.Г.ХВОСТОВА  
                                                                                 (підпис)                            (прізвище, ініціали)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Дата атестації:         27.03.2019 
                             (число, місяць, рік) 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлена(ий): _________ Л.І.Карпець 

Дата ознайомлення:   27.03.2019  
М.П. 



III. Результати атестації педагогічного працівника  

Відділ  освіти Широківської районної державної адміністрації 
 (назва органу управління освітою) 

Рішення атестаційної комісії ІІ (ІІІ) рівня (відповідно до п.2.13, 2.14 

Типового положення): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Результати голосування: за ____,  проти ____,  утримались _____. 

 

Рекомендації атестаційної комісії:  не надавались  

 

Голова атестаційної  комісії:      _________    _______________  
                                                                                              (підпис)                            (прізвище,ініціали) 

Секретар атестаційної комісії:   _________   _______________  
       (підпис)             (прізвище, ініціали)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Дата атестації:        __________2019  р 
        (число, місяць, рік)   

 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлена(ий): ______Л.І.Карпець  

Дата ознайомлення:                           2019  

М.П. 
 

Примітка: наказ відділу освіти та гуманітарної політики Широківської 

районної державної  адміністрації   від_________                        

№_____________________________________________ 
 (вказати наказ, яким затверджено рішення атестаційної комісії) 

 
 

IV. Результати розгляду апеляцій на рішення атестаційних комісій  

І та ІІ рівнів 
 

____________________________________________________________________________ 

(назва атестаційної комісії вищого рівня) 

 

Рішення атестаційної комісії ІІ (ІІІ) рівня (відповідно до п.6.18 Типового 

положення): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________   ( протокол засідання атестаційної комісії  від             №           ) 

 

Результати голосування: за ____,  проти ____,  утримались _____. 

 

Голова атестаційної  комісії:      _________       __________________ 



    

Члени комісії:    _________      __________________ 

     _________      __________________ 

     _________      __________________ 

 

Секретар атестаційної комісії: _________      __________________ 
                                                                                 (підпис)                            (прізвище, ініціали)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                               

Дата атестації:     ___________          
                               (число, місяць, рік)   

 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлена(ий): _________  

____________ 

Дата ознайомлення:   ________ 

 

М.П. 
 

Примітка: наказ ______________________________________від _____ 

№______ 
(назва  органу управління освітою за результатами апеляції) 

 
 
 

 


