
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

І.  Загальні дані 

Педагогічний працівника Овсянікова Віра Григорівна     
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Дата народження:                  03 січня   1954   року                                     
                      (число, місяць, рік) 

Посада, за якою атестується педагогічний працівник,  місце роботи 

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

комунальний заклад  « Андріївська середня загальноосвітня школа – 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» Широківської районної  

ради  

Загальний стаж педагогічної діяльності (станом на 01.03.2019.) – 42 р 

Стаж роботи на посаді, за якою атестується (станом на 01.03.2019.) – 42 р 

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, 

рік його закінчення, спеціальність) вища, спеціаліст, Криворізький 

державний педагогічний інститут, 1976 року, вчитель математики  

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 ,вчителів математики, 

які додатково викладають фізику та астрономію  ,СПК №ДН 41682253/7565 , 

16 листопада 2018 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). 

За час роботи у школі Віра Григорівна  зарекомендувала себе 

відповідальним, старанним працівником, який сумлінно виконує свою 

роботу. Досконало володіє сучасною методикою викладання математики, має 

глибокі знання з предмета, велику увагу приділяє інформатизації процесу 

викладання математики, виважено і розумно застосовує комп’ютерну техніку 

та програмне забезпечення на уроках та в позаурочній роботі з учнями. 

Працюючи над проектом «Розвиток критичного мислення особистості на 

уроках математики» особливу увагу звертає на формування математичної 

грамотності, розвиває вміння висловлювати обґрунтовані математичні 

судження, вчить діяти за заданим алгоритмом, а також самостійно 

конструювати нові алгоритми. 



  Вчитель добре володіє методикою індивідуальної роботи з учнями, 

використовуючи при цьому диференційований підхід до вибору 

дидактичного матеріалу. Широко використовує творчі та проблемні 

завдання, що стимулює творчу ініціативу та самостійність учнів. Враховує 

психологічні особливості учнів, їх реальні навчальні можливості, стимулює 

позитивне ставлення учнів до навчальної діяльності. Уміє лаконічно, 

доступно подати навчальний матеріал, володіє ораторським мистецтвом. 

Такий підхід до процесу навчання створює умови для розвитку пізнавальної 

активності, самовираження та самовдосконалення учнів. 

Віра Григорівна бере активну участь у методичній роботі: виступає з 

доповідями, ділиться досвідом роботи, проводить відкриті уроки. 

Як класний керівник 6-го класу багато уваги приділяє згуртуванню 

дитячого колективу,  формуванню в учнів загальнолюдських якостей. З 

учнями будує відносини на принципах довіри, взаєморозуміння. 

Учитель відзначається педагогічним тактом, має високу загальну 

культуру, стійкі моральні якості. Користується повагою серед колег, учнів 

школи та батьків 

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):Овсянікова В.Г. 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 

     _________      О.А.ПИСАРЕНКО                    

                                                      _________      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): _______ В.Г.Овсянікова  

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): ______В.Г.Овсянікова  

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) 

 
 
 

 

 


