
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

І.  Загальні дані 

Педагогічний працівника Лисенко Тетяна Володимирівна     
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Дата народження:                  21 грудня    1955   року                                     
                      (число, місяць, рік) 

Посада, за якою атестується педагогічний працівник,  місце роботи 

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

комунальний заклад  « Андріївська середня загальноосвітня школа – 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» Широківської районної  

ради  

Загальний стаж педагогічної діяльності (станом на 01.03.2019.) – 45 р 

Стаж роботи на посаді, за якою атестується (станом на 01.03.2019.) – 45  р 

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, 

рік його закінчення, спеціальність) вища, спеціаліст, Мелітопольський 

державний педагогічний інститут,1985 р,вчитель географії  

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 , методисти установ і закладів освіти,вчителі 

географії і економіки, 22.05.201 р, СПК № ДН 24983906/861-17 

Дата та результати попередньої атестації: 12.04.2012, відповідає займаній 

посаді та раніше присвоєним   кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» , педагогічного  звання «учитель – методист». (для керівних 

кадрів вносимо останню атестацію, що була на посаді з предмета 

викладання) 

Характеристика діяльності педагогічного працівника у 

міжатестаційний період (конкретні особисті досягнення)  

Тетяна Володимирівна  – педагог із високим рівнем професіоналізму та 

почуттям обов’язку. Досконало володіє сучасною методикою викладання 

географії та економіки, творчо поєднує на уроках сучасні освітні технології з 

уже випробуваними життєвим досвідом формами і методами роботи. 

Працюючи над проектом  «Розвиток творчого мислення учнів при вивченні 

географії , як елемент формування практичних компетентностей учнів»» 

вчитель особливу увагу приділяє формуванню картографічної грамотності й 

культури, розвиткові геопросторового мислення та вміння логічно викладати 

свої думки. Реалізує проект через такі напрямки діяльності : використання 

між предметних зв’язків,реалізація краєзнавчого принципу, розвиток 

основних груп компетентностей учнів , використання ІКТ 

навчання.Найчастіше використовує вчитель такі форми роботи, реалізуючи 

проект , як : групові ( «Моя точка зору»,  «Доведіть правильність твердження 



або спростуйте метод ПРЕС»; індивідуальні ( Так – ні, закінчи речення), 

інформаційні ( презентації, дослідження, повідомлення), пошукові ( ділова 

гра, проблемне питання,вийди із ситуації); самостійне навчання ( робота з 

додатковими джерелами інформації, опрацювання матеріалу підручника 

через складання тестів. Вчитель надає перевагу інтерактивному навчанню , 

типу : знаю, - хочу ,знати – навчу,асоціюванню, грануванню, дослідницькій 

роботі , проектам.   Її уроки відзначаються продуманим використанням 

комплексу методів навчання, різноманітною структурою, чітко поставленими 

метою, конкретними завданнями, раціональною організацією самостійної 

роботи учнів, цікавим краєзнавчим матеріалом. Під час їх проведення вміло 

застосовує інформаційно – комунікаційні технології, можливості інтернету, 

що дає змогу активно впроваджувати методи інтенсивного навчання, значно 

підвищувати ефективність уроку та поліпшувати якість знань учнів. Уроки 

Тетяни Володимирівни  завжди цікаві, результативні, відрізняються високим 

рівнем організації, дисципліни і творчості. На заняттях забезпечує 

оптимальний психо – фізіологічний мікроклімат. Прагне навчити кожного 

учня самостійно мислити, діяти, вирішувати найрізноманітніші проблеми. 

Велику увагу педагог приділяє роботі з обдарованими дітьми, готує 

школярів до участі у предметних олімпіадах та конкурсах. Тетяна 

Володимирівна багато років поспіль є членом комісії районної олімпіади з 

географії. 

Виховує в учнів бережливе ставлення до природи, рідного краю, 

звичаїв свого народу. Формує позитивні риси характеру: справедливість, 

чесність, цілеспрямованість. 

Систематично підвищує свій фаховий рівень, активно займається 

самоосвітою, належну увагу приділяє вивченню і впровадженню передового 

педагогічного досвіду. Ділиться досвідом своєї роботи, проводить відкриті 

уроки, майстер – класи. 

Користується авторитетом 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): Лисенко Т.В. відповідає займаній посаді. Порушити клопотання 

перед атестаційною комісією ІІ рівня про відповідність раніше присвоєним 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та  педагогічного  



звання « вчитель методист  » (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:    _________      О.А.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): ________Т.В.Лисенко   

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): ______Т.В.Лисенко  

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) 

 
 


