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Голова – Шукалюков Ю.Л. 

Секретар – Лазаренко С.М.  

Присутні: Ковальова О.М. 

                  Крайник С.Л. 

                  Міняйленко Н.Л. 

                  Рясна Л.І. 

                   

    

Порядок денний: 

1. Про хід вивчення членами атестаційної комісії системи роботи педагогічних 

працівників, які атестуються. 

                                                                                                  (доповідач Ковальова О.М.) 

2. Вироблення рекомендацій педагогічним працівникам, що атестуються. 

                                                                                                  (доповідач Шукалюков Ю.Л.) 

1. СЛУХАЛИ: 

1.Заступника директора з навчально-виховної роботи Ковальову О.М., яка дала аналіз 

відвіданих уроків Орлової І.М.. Вона відмітила, що уроки відповідають сучасним 

вимогам. Уроки відрізняються підборкою цікавого матеріалу, вдало поєднуються між 

собою методи і форми роботи, які застосовує вчитель. Вчитель постійно використовують 

проблемно-пошукові  ситуації, які активізують пізнавальну діяльність дітей. Завжди 

наявні цікаві виховні моменти. Інна Миколаївна досконало володіє інтерактивними 

методами і широко використовує ІКТ.. 

Олена Миколаївна проаналізувала відвідані уроки  вчителя історії Крайника С.Л..Вона 

зазначила, що вчитель  готується до уроків, застосовує цікавий підхід до навчання, який 

сприяє підвищенню інтересу учнів до предмету. Педагог постійно здійснює 

диференційований підхід до навчання, розробляючи матеріал для  роботи з учнями 

різного рівня підготовки. Вчитель добре володіє різноманітними  методами і формами 

роботи, широко використовує сучасні освітні технології. 

ВИСТУПИЛИ: 

Директор ЗДО Рясна Л.І., яка ознайомила присутніх з системою роботи вихователів  

КЗ Катеринівського закладу дошкільної освіти(ясло-садок). 

Любов Іванівна дала аналіз роботи  Калібірди Л.В.. Людмила Володимирівна 

зарекомендувала себе, як кваліфікований,  ініціативний педагог, спроможний взяти на 

себе відповідальність при прийнятті рішень по складних питаннях, які знаходяться в її 

компетентності. Особливу увагу педагог приділяє одному з важливих напрямків 

патріотичного виховання - прилучення дітей до народознавства, вивчення культури, 

звичаїв рідного народу шляхом ознайомлення з характерними ознаками побуту українців 

(житло, одяг, предмети побуту, народна іграшка), народних ремесел, символів Держави. 

Серед методів освітнього впливу на духовну сферу дитини Людмила Володимирівна 

віддає перевагу іграм, ігровим вправам проводячи з дітьми спостереження у природному, 

культурному, соціальному довкіллі; екскурсії вулицями села, до історичних пам’яток, 

визначних місць, читаннчя художньої літератури та слухання народної класичної музики, 



розглядання творів образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, а також бесіди 

на різні теми. 

  Любов Іванівна проаналізувала роботу вихователя Грунської О.Б. Зазначила,що Олена 

Борисівна знаходить найкраще практичне застосування здібностей кожної дитини з 

урахуванням особистісно-орієнтовного підходу. Позитивно ставиться до нововведень. 

Олена Борисівна нагромадила й узагальнила досвід по темі:«Казка все зробити може-світ 

пізнати допоможе»,створена сторінка на сайті закладу дошкільної освіти дозволяє 

ділитися досвідом роботи з колегами.Олена Борисівна разом з вихованцями, приймала 

участь у конкурсах різного рівня: «Яскравий світ талантів» (2017 рік), «Обдаровані діти» 

(2018 рік). Велику увагу педагог приділяє розвитку активного мовлення дітей за 

допомогою літературних творів, казок. її' Вихованці добре володіють монологічним та 

пояснювальним мовленням, У своїй роботі активно застовсовує іноваційні форми роботи з 

дітьми.Вміє зацікавити дітей,домагається ефективного засвоєння ними знань. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Членам атестаційної комісії: 

1.1.1. Завершити вивчення системи роботи педпрацівників, які атестуються,шляхом 

відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення навчальних досягнень учнів з 

предметів, ознайомлення з даними про участь медпрацівників в роботі методичних 

об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах,пов’язаних з організацією навчально – 

виховної роботи тощо. 

                                                                                                                           До 15.03.2017 р. 

1.1.2. Здійснити анкетування учнів, їх батьків, колег учителів, які атестуються. 

                                                                                           протягом лютого – березня 2019 р. 

2. Вчителям та вихователям, що атестуються  продовжити опрацювання методичних 

прийомів і засобів навчання відповідно до очікуваних результатів уроку. 

 2. СЛУХАЛИ: 

Голову атестаційної комісії Шукалюкова Ю.Л., який запропонувала надати вчителям 

рекомендації з приводу продовження роботи над упровадженням передового педагогічного 

досвіду, володінням сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, 

педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та їх якісним застосуванням; 

використанням інноваційних технологій у навчально-виховному процесі; постійним 

вдосконаленням свого професійного рівня. 
УХВАЛИЛИ: 

Продовжити роботу над  забезпеченням належного методичного рівня викладання, 

застосовуючи ефективні методи та форми для розвитку  творчих здібностей дітей 

(проблеми, ситуації,  формування в дітей прагнення до самостійного пошуку 

розв'язання поставлених проблем тощо) 

 

 

Голова атестаційної комісії                                                 Ю.Л.Шукалюков 

Секретар                                                                                С.М. Лазаренко 

 

Згідно з оригіналом  

      Директор ліцею                                                                     Ю.Л.Шукалюков 
 


