
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

І. Загальні дані 

 
Педагогічний працівник, що атестується,_Раєнко Вікторія Іванівна 
                                                                                                  (прізвище, ім.’я, по батькові) 

Дата народження  25 травня 1969 
                                       (число, місяць, рік) 

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на 

час атестації учитель зарубіжної літератури  Золотобалківської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Золотобалківської сільської ради Нововоронцовського району 

Херсонської області,_ 

 

Загальний стаж педагогічної діяльності  29 

за спеціальністю  28 

Освіта( освітньо- кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, 

рік його закінчення, спеціальність)  спеціаліст, Херсонський державний  педінститут 

ім.Крупської у 1993р,   учитель російської мови та літератури  

 

Науковий ступінь (вчене звання)  немає 

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та 

дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації), вчитель зарубіжної 

літератури, КВНЗ " ХАНО" ХОР, № 111123 від 29 березня 2019р.  

Дата та результати проведення  попередньої атестації  07.04.2014 р., відповідає 

займаній посаді, підтверджена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії». 

Характеристика діяльності педагогічного працівника  у міжатестаційний період 

          Творчо працюючий педагог, який використовує інноваційні освітні методики й 

технології, активно їх застосовує   та поширює у професійному середовищі, володіє 

широким спектром стратегій навчання, вміє продумувати оригінальні, інноваційні ідеї, 

застосовує нестандартні форми проведення уроку. Активно впроваджує форми та 

методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечує максимальну 

самостійність навчання учнів. 

         Досконало володіє методикою викладання зарубіжної літератури. Диференціація 

навчальних завдань, розробка індивідуальних та групових завдань з урахуванням 

індивідуальних особливостей школярів, рівня їхньої підготовки та розвитку інтересу є 

характерними особливостями підготовки вчителя до уроків. Навчальні заняття 

проводить цікаво і захоплююче, з використанням інтерактивних методик (уроки-

семінари, інтегровані уроки, уроки-диспути, заочні подорожі, літературні вікторини, 

написання нарисів та творів). 



 Велику увагу вчитель приділяє формуванню духовного світу учнів, цілісних 

світоглядних уявлень, загальнолюдських цінностей шляхом залучення через світову 

літературу до культурних надбань людства. 

Розвиває усне і писемне мовлення школярів, а також їхнє мислення: образне, 

асоціативне, абстрактне, логічне. Вчить умінню аналізувати, зіставляти, порівнювати 

та узагальнювати мовні явища. Особливого значення надає практиці інтегрованого 

навчання та введення в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій. 

Вона добре володіє методикою сучасного уроку, в своїй роботі використовує елементи 

передового педагогічного досвіду кращих учителів району. 

 Багатогранна творча праця Раєнко В.І. дає позитивні результати. Більшість її 

учнів навчається на високому  та достатньому рівнях  навчальних досягнень, мають 

міцні та ґрунтовні знання із зарубіжної літератури. Вихованці Вікторії Іванівни  стали  

переможцями і призерами різноманітних дитячих  конкурсів: "Поетичний вернісаж" 

(І,ІІ, ІІІ м.), "Наша земля - Україна",  конкурсу журналістів  «Погляд юних»,  гри зі 

світової літератури "Sunflower" (дипломи І-ІІІ ступенів).  

         Велику увагу приділяє позакласній роботі. Вечори поезії, літературні салони, усні 

журнали, літературно-музичні композиції сприяють розширенню знань з літератури, 

мистецтва, історії, вдосконалюють акторські, декламаторські, організаторські здібності 

дітей. 

         Пропагує педагогічні знання серед батьків. Вимагає дотримання від учнів 

свідомої навчальної дисципліни. 

      Досвідом своєї роботи ділиться, проводячи відкриті уроки для вчителів школи та  

району.  Провела майстер-клас в 5 класі на базі Нововоронцовської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 з 

теми: "Е.С. Томпсон. Оповідання "Снап". Авторські спостереження за світом 

природи".  

     Розміщує свої доробки  на сайтах   "Учительський  журнал  online" видавничої 

групи "Основа",  "Форум педагогічних ідей "Урок", освітньому порталі "На урок", 

власному сайті. Друкується на сторінках часопису "Все для вчителя", журналу 

"Відкритий урок: розробки, технології, досвід", газети "Вісті". 

       Стосунки з дітьми будує на довірі, повазі, вимогливості, справедливості. Постійно 

працює над формуванням в учнів поваги до культурно – національних, духовних, 

історичних цінностей України. 

 Вікторія Іванівна постійно вдосконалює педагогічну майстерність. Працює над 

науково-методичною проблемою: «Формування навичок компаративного аналізу  

художнього тексту в учнів на уроках світової літератури». У рамках районного 

семінару проведено відкритий інтегрований урок "Безсмертна лише чистота серця". 

"Енеїда" Вергілія та "Енеїда" І.П.Котляревського. Компаративний аналіз творів". 



 Бере активну участь у роботі шкільного та районного методичних об’єднань. 

Постійно вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально – виховного процесу в 

школі. 

 Користується авторитетом серед колег, учнів, батьків. 
 

ІІ. Результати атестації педагогічного працівника 

 

Рішення атестаційної комісії Золотобалківської загальноосвітньої школи  І – ІІІ 

ступенів:_відповідає займаній посаді. 

За результатами атестації порушити клопотання  перед атестаційною комісією   відділу 

освіти, молоді та спорту Нововоронцовської райдержадміністрації про  відповідність 

Раєнко В.І. раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії". 
 

Результати голосування: кількість голосів: за  7 , проти 0 (нуль) , утримались 0 (нуль).   
 

Рекомендації атестаційної комісії  (зазначення заходів, за умови виконання яких 

працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді )___ рекомендації не 

надавати__________________________________________________ 

Голова  атестаційної комісії      _______________                                             Кудря С.І.__ 
                                                                         (підпис)                                                               (прізвище, ініціали) 

Члени комісії                           _______________                           _Шлякова Г.А.__ 
                                                                         (підпис)                                                                  (прізвище, ініціали) 

                                                         _________________                                          Дзюндзя Н.В 
                                                                         (підпис)                                                                (прізвище, ініціали) 

         _______________                                       Кордіс А.О 
                                                                               (підпис)                                                                (прізвище, ініціали) 

______________                                 Дзюндзя С.І. 
                                                                                 (підпис)                                                              (прізвище, ініціали) 

                                                                _______________                                          

                                                                          (підпис)                                                                    Затуливітер І.І.                                 
 (прізвище, ініціали) 

                                                ________________                                 Вервика Л.С. 
                                                                      (підпис)                                                               (прізвище, ініціали)               

 
                                                                                                                                                               

 

 

 

Дата атестації   29    березня 2019 року  
 (число, місяць, рік) 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _____________________________________ 
                                                                                                                            (підпис працівника, який атестується) 

М.П. 

 

 

 

 

 



 


