
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

І.  Загальні дані 

Педагогічний працівника Плосконос Вікторія Олександрівна  
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Дата народження:                  05 квітня 1987   року                                     
                      (число, місяць, рік) 

Посада, за якою атестується педагогічний працівник,  місце роботи 

(повна назва навчального закладу за статутом): учитель української мови та 

літератури, комунальний заклад  « Андріївська середня загальноосвітня 

школа – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» Широківської 

районної  ради  

Загальний стаж педагогічної діяльності (станом на 01.03.2019.) – 10 р 

 Стаж роботи на посаді, за якою атестується (станом на 01.03.2019.) – 10  р 

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, 

рік його закінчення, спеціальність) вища, спеціаліст, Криворізький 

національний університет  , 2015  року,  вчитель української мови та 

літератури, зарубіжної літератури.  

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):- 

  

Дата та результати попередньої атестації: не атестувалася. 

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

предмета викладання) 
Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період (конкретні 

особисті досягнення). 

Постійна праця вчителя над підвищенням свого фахового рівня, добре 

володіння методикою викладання дає можливість успішно керувати 

навчальним процесом, вносити елементи нетрадиційності, формувати міцні 

знання, уміння, навички, дбати про підвищення орфографічної грамотності 

школярів. 

Працює над проектом «Формування культури усного і писемного мовлення 

учнів» Для цього використовує багатий арсенал педагогічних прийомів і 

форм роботи.які сприяють успішній реалізації даної проблеми .В своїй роботі 

надає перевагу використанню елементів інтерактивного навчання.Поряд з 

традиційними методами широко практикує нестандартні форми організації 

уроку:  урок-імпровізація, урок-змагання, урок-гра, у, а також використовує 

проектні технології. Посадові обов’язки виконує в повному обсязі. 

Вміло вплітає в канву уроків елементи народознавства.Теоретичний матеріал 

ілюструє зразками фольклорних творів. Тексти народних пісень, переказів 

використовує для вибіркових диктантів, засвоєння орфограм, завдань 



творчого списування, складання словосполучень, розрізнення односкладних 

речень, доповнення таблиць «правило - приклад», а також для виготовлення 

дидактичного матеріалу з мовно – граматичним та народознавчим завданням. 

Це дає змогу виховувати в учнів любов до рідного краю, відроджувати 

історичну пам'ять, духовність, національний характер. 

Вміє зацікавити учнів вивченням програмового матеріалу, активізувати 

діяльність школярів, розвивати самостійність та ініціативу. Працює над 

різними формами спілкування, практикує роботу в групах. Вчить 

використовувати знання в практичній діяльності, уважно ставитись до слова, 

знайомить з багатством і красою рідної мови. Художнім словом впливає на 

формування моральних якостей школярів, зосереджує увагу над проблемами 

честі, добра, правди, вічності. 

Різнопланова позакласна робота направлена на розвиток творчих здібностей 

та поглиблення знань з предмета. 

Прогнозує власний професійний ріст через участь у роботі методичного 

обєднання вчителів української мови та літератури . 

Дисциплінована, відповідальна, дотримується педагогічної етики. 

 

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):Псосконос В.О. відповідає займаній посаді. Присвоїти 

кваліфікаційну категорію « спеціаліст ІІ категорії» 

 

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): _______ В.О.Плосконос  

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): ______Ю.В.Журавська   

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) 

 
 
 

 


