
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

І.  Загальні дані 

Педагогічний працівника Хомуліна Анастасія Сергіївна     
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Дата народження:                  30 червня    1982   року                                     
                      (число, місяць, рік) 

Посада, за якою атестується педагогічний працівник,  місце роботи 

(повна назва навчального закладу за статутом): учитель музики, комунальний 

заклад  « Андріївська середня загальноосвітня школа – загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів» Широківської районної  ради  

Загальний стаж педагогічної діяльності (станом на 01.03.2019.) – 11  р 

 Стаж роботи на посаді, за якою атестується (станом на 01.03.2019.) –11  р 

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, 

рік його закінчення, спеціальність) вища, спеціаліст, Криворізький 

державний педагогічний університет,2004, вчитель музики, етики, естетики, 

художньої культури.  

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 , вчителі інтегрованого курсу «Мистецтво»,художньої 

культури та музичного мистецтва», спецкурс « Імідж сучасного українського 

педагога»,  СПК № ДН 41682253/7349, 16 листопада 2018 рік. 

  

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). 

Хомуліна Анастасія Сергіївна на посаді вчителя музичного мистецтва у 

Андріїській СЗШ І- ІІІ ступенів з 2017 року .Проявляє себе як творчо 

працюючий педагог , який володіє інноваційними освітніми методиками й 

технологіями, активно їх використовує та поширює у професійній  діяльності 

, володіє широким спектром стратегій навчання , вміє продумувати 

оригінальні   інноваційні ідеї.  

Вчитель ефективно впроваджує сучасні освітні технології , зокрема, 

інформаційно – комунікативні. Шляхом створення власних навчальних 

комп’ютерних презентацій , а також залучення учнів до їх створення , сприяє 

більш глибокому ознайомленню із видами мистецтва ,їх розумінню.  

На своїх уроках використовує інтерактивні методи навчання , метод 

проектів , випереджальне навчання . Постійно здійснює індивідуальний та 

диференційований підхід до учнів, використовує різноманітну наочність. 



Вчитель вміло створює на своїх уроках сприятливу, доброзичливу 

атмосферу, залучає до роботи кожного учня. 

Основні прийоми і засоби, які використовує педагог на заняттях , спрямовані 

на активізацію творчої діяльності , створення емоційного комфорту, розвитку 

творчого потенціалу та виховання громадської активності учнів. 

На  уроках  Анастасія Сергіївна  вчить дітей правильно співати , розвиває 

естетичні почуття вихованців. 

 Її вихованці беруть участь у районних та міжміських конкурсах 

«Різдвяна зірка», « Зефірка», де є переможцями. 

 Вчитель забезпечує високу результативність, якість своєї праці. 
 

 

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):Журавська Ю.В. 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): _______А.С.Хомуліна   

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): ______А.С.Хомуліна   

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) 

 
 
 


