АТЕСТАЦІЙНА КАРТКА
ЖУРАВЕЛЬ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
ПІБ педагога

_______Сосницький професійний аграрний ліцей Чернігівської області
ПТНЗ

І. Персональні дані:
Посада: керівник фізвиховання, предмет(професія):_фізична культура і
здоров’я
Педстаж (повних років): 38 років
Освіта вища, Чернігівський державний педагогічний інститут ім.
Т.Г.Шевченка, вчитель фізичного виховання.
ВИШ,спеціальність за дипломом

Остання атестація (рік, категорія, звання): 24.04.2012 р., підтверджено
кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання
«старший викладач».
Претендує на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої
категорії» та педагогічного звання «старший викладач».
ІІ. Робота у міжатестаційний період
1. Творчий доробок з навчально-виховної роботи
1.1. Проведено відкриті уроки, позаурочні і виховні заходи, майстер-класи
тощо:
За планом
Рік Методична мета уроку (назва і тема заходу) метод.
обл. секції
комісії
(+, -)
(+, -)
2013 Виховний захід «Козацькі розваги»
+
2014 Відкритий
урок.
Методична
мета: +
впровадження
елементів
сучасних
педагогічних технологій
2015 Виховний захід «Козацькі розваги»
+
2016 Виховний захід «Козацькі розваги»
+
2016 Відкритий
урок.
Методична
мета: +
впровадження
елементів
сучасних
педагогічних технологій

2016

Реферат

На засідання

Тема виступу

Фізичні вправи - основний
засіб фізичного виховання

На
педчитання
(+,-)
методкомісії
(+, -)
обл. секції
(+, -)

1.2. Підготовлено виступи:
Вид матеріалу
(методична
розробка,
Рік
доповідь,
реферат,
презентація
тощо)

+

1.3. Створено друковану продукцію:
Вид продукту
(збірник,
посібник,
Рік
підручник,
робочий зошит
тощо)

Повна назва

1.4. Друк у фахових виданнях, на освітніх сайтах:
Рік

Вид продукту та назва роботи

Де розміщено

2. Громадська діяльність
2.1. Участь у роботі творчих груп, журі конкурсів, у методичних виставках:
Рік
Назва
2016 Обласний огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в
навчальних закладах – ІІІ місце
2.2. Керівництво творчою групою, школою, методичною комісією, обласною
методичною секцією тощо:
Рік
Назва
2012- Голова методичної комісії викладачів фізичного виховання та захисту
2016 Вітчизни
2012- Участь в обласних методичних секціях
2016
3. Досягнення
3.1. Ступінь володіння ІКТ - середній, якими саме програмами: Microsoft
Office
3.2. Вивчено і узагальнено досвід роботи:
Рік

Назва досвіду

Рівень узагальнення
(ПТНЗ, НМЦ ПТО)

3.3. Участь у обласних педагогічних конкурсах:
Рік

Назва конкурсу

Результат

3.4. Результативність участі учнів у олімпіадах та інших конкурсах різного
рівня:
Рівень
Рік
Назва заходу
обл-й Всеукр-й Результат
(+,-)
(+,-)
2012- Участь в спартакіаді учнів ПТНЗ
І–ІІІ місця
+
2016

Додаткова інформація за 2016-2017 навчальний рік
1.
Методична проблема, над якою працює педагог: Впровадження
елементів сучасних педагогічних технологій
2.
Орієнтовний термін проведення відкритих заходів: січень-лютий 2017
року.
3. Кількість уроків, заходів, проведених педагогом, що атестується та
відвіданих адміністрацією і методистом навчального закладу станом на 1
січня 2017 року (за графіком/ фактично): 5/ 5.
Методист:

___________

О.М.Степко

АТЕСТАЦІЙНА КАРТКА
________________ВАКУЛА СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ____________________
ПІБ педагога

__Сосницький професійний аграрний ліцей__Чернігівської області
ПТНЗ

І. Персональні дані:
Посада: викладач, предмет(професія):_фізична культура і здоров’я
Педстаж (повних років): 3 роки
Освіта вища, Чернігівський національний педагогічний університет імені
Т.Г.Шевченка, Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура.
ВИШ,спеціальність за дипломом

Остання атестація (рік, категорія, звання): 2013, спеціаліст.
Претендує
на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої
категорії»
ІІ. Робота у міжатестаційний період

Тема виступу

2016 Методична
Фізична культура в ПТНЗ
розробка
1.3. Створено друковану продукцію:
Вид продукту
(збірник,
посібник,
Рік
Повна назва
підручник,
робочий зошит
тощо)

На
засідання

методкомісії
(+, -)
обл. секції
(+, -)

1.2. Підготовлено виступи:
Вид матеріалу
(методична
розробка,
Рік
доповідь,
реферат,
презентація
тощо)

На педчитання (+,-)

1. Творчий доробок з навчально-виховної роботи
1.1. Проведено відкриті уроки, позаурочні і виховні заходи, майстер-класи
тощо:
За планом
Рік Методична мета уроку (назва і тема заходу) метод.
обл.
комісії
секції
(+, -)
(+, -)
2015 Відкритий
урок.
Методична
мета +
«Впровадження
елементів
сучасних
педагогічних технологій»
2016 Спортивні змагання до Дня захисника України +

+

1.4. Друк у фахових виданнях, на освітніх сайтах:
Рік

Вид продукту та назва роботи

Де розміщено

2. Громадська діяльність
2.1. Участь у роботі творчих груп, журі конкурсів, у методичних виставках:
Рік
Назва
2016 Обласний огляд - конкурс на кращий стан фізичного виховання в
навчальних закладах (ІІІ місце)
2.2. Керівництво творчою групою, школою, методичною комісією, обласною
методичною секцією тощо:
Рік

Назва

3. Досягнення
3.1. Ступінь володіння ІКТ: достатній, якими саме програмами: Microsoft
Office
3.2. Вивчено і узагальнено досвід роботи:
Рік

Назва досвіду

Рівень узагальнення
(ПТНЗ, НМЦ ПТО)

3.3. Участь у обласних педагогічних конкурсах:
Рік

Назва конкурсу

Результат

3.4. Результативність участі учнів у олімпіадах та інших конкурсах різного
рівня:
Рівень
Рік
Назва заходу
обл-й Всеукр-й Результат
(+,-)
(+,-)
+
2016 Участь у спартакіаді учнів ПТНЗ
3 місце

Додаткова інформація за 2016-2017 навчальний рік
1. Методична проблема, над якою працює педагог: Впровадження елементів
сучасних педагогічних технологій
2. Орієнтовний термін проведення відкритих заходів: лютий 2017 рік.
3. Кількість уроків, заходів, проведених педагогом, що атестується та
відвіданих адміністрацією і методистом навчального закладу станом на 1 січня
2017 року (за графіком/ фактично): 4/4.
Методист:

___________

О.М.Степко

АТЕСТАЦІЙНА КАРТКА
______________ЧАБАК АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ_____________
ПІБ педагога

___Сосницький професійний аграрний ліцей Чернігівської області______
ПТНЗ

І. Персональні дані:
Посада: директор, предмет(професія): фізична культура і здоров’я
Педстаж (повних років): 31 рік
Освіта вища,
Чернігівський державний педагогічний інститут
Т.Г.Шевченка, вчитель фізичної культури

ім.

ВИШ,спеціальність за дипломом

Остання атестація (рік, категорія, звання): 24.04.2012р., спеціаліст вищої
категорії, педагогічне звання «старший викладач».
Претендує на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої
категорії» та педагогічного звання «старший викладач».
ІІ. Робота у міжатестаційний період

2015 Реферат

Тема виступу

«Заняття
туризмом
як
метод
загартування»
2016 Методична «Професійна
орієнтація
та
розробка професійний вибір учнів на навчання
в ПТНЗ в сучасних соціальноекономічних
та
демографічних
умовах»

На
засідання

методкомісії
(+, -)
обл. секції
(+, -)

1.2. Підготовлено виступи:
Вид
матеріалу
Рік (методичн
а розробка,
доповідь,
реферат,
презентаці
я тощо)

На педчитання (+,-)

1. Творчий доробок з навчально-виховної роботи
1.1. Проведено відкриті уроки, позаурочні і виховні заходи, майстер-класи
тощо:
За планом
Рік Методична мета уроку (назва і тема заходу) метод.
обл. секції
комісії
(+, -)
(+, -)
2014 Виховний захід «Козацькі розваги»
+
2015 Виховний захід «Козацькі розваги»
+
2016 Відкритий
урок.
Методична
мета: +
впровадження
на
уроці
інноваційних
технологій

+

+

1.3. Створено друковану продукцію:
Вид продукту
(збірник,
посібник,
Рік
підручник,
робочий зошит
тощо)

Повна назва

1.4. Друк у фахових виданнях, на освітніх сайтах:
Рік

Вид продукту та назва роботи

Де розміщено

2. Громадська діяльність
2.1. Участь у роботі творчих груп, журі конкурсів, у методичних виставках:
Рік
Назва
2016 Обласний огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в
навчальних закладах – ІІІ місце.
2.2. Керівництво творчою групою, школою, методичною комісією, обласною
методичною секцією тощо:
Рік
Назва
2012- Участь в обласних методичних секціях
2016
3. Досягнення
3.1. Ступінь володіння ІКТ: середній, якими саме програмами: Microsoft
Office
3.2. Вивчено і узагальнено досвід роботи:
Рік

Назва досвіду

Рівень узагальнення
(ПТНЗ, НМЦ ПТО)

3.3. Участь у обласних педагогічних конкурсах:
Рік

Назва конкурсу

Результат

3.4. Результативність участі учнів у олімпіадах та інших конкурсах різного
рівня:
Рівень
Рік
Назва заходу
обл-й Всеукр-й Результат
(+,-)
(+,-)
+
2012- Участь в спартакіаді учнів ПТНЗ
І-ІІІ місця
2016

Додаткова інформація за 2016-2017 навчальний рік
1. Методична проблема, над якою працює педагог: Впровадження на уроці
інноваційних технологій.
2. Орієнтовний термін проведення відкритих заходів: лютий 2017 року.
3. Кількість уроків, заходів, проведених педагогом, що атестується та
відвіданих адміністрацією і методистом навчального закладу станом на 1
січня 2017 року (за графіком/ фактично): 0/0.
Методист:

___________

О.М.Степко

АТЕСТАЦІЙНА КАРТКА
______________ВАКУЛА ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ_____________
ПІБ педагога

___Сосницький професійний аграрний ліцей Чернігівської області______
ПТНЗ

І. Персональні дані:
Посада:
майстер
в/н,
предмет(професія):
слюсар
з
ремонту
сільськогосподарської техніки, тракторист-машиніст с/г виробництва.
Педстаж (повних років): 23 роки
Освіта:_середня спеціальна, Конотопський індустріально-педагогічний
технікум, технік-механік.
ВИШ,спеціальність за дипломом

2014 Методична
розробка
2015 Методична
розробка

Уроки виробничого навчання в нашій +
групі
Методика
засвоєння
прийомів
збирання і розбирання основних
вузлів і агрегатів с/г машин

На
засідання

методкомісії
(+, -)
обл. секції
(+, -)

1.2. Підготовлено виступи:
Вид
матеріалу
Рік (методичн Тема виступу
а розробка,
доповідь,
реферат,
презентаці
я тощо)

На педчитання (+,-)

Остання атестація (рік, категорія, звання): 2012 р., підтверджено 12 тарифний
розряд, присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ
категорії».
Претендує на _підтвердження 12 тарифного розряду та_присвоєння
педагогічного звання «майстер виробничого навчання І категорії».
ІІ. Робота у міжатестаційний період
1. Творчий доробок з навчально-виховної роботи
1.1. Проведено відкриті уроки, позаурочні і виховні заходи, майстер-класи
тощо:
За планом
Рік Методична мета уроку (назва і тема заходу) метод.
обл.
комісії
секції
(+, -)
(+, -)
2014 Відкритий урок. Методична мета: формування +
професійних
умінь
учнів
на
уроках
виробничого навчання
2015 Відкритий урок. Методична мета: формування +
професійних
умінь
учнів
на
уроках
виробничого навчання
2016 Відкритий урок. Методична мета: формування +
професійних
умінь
учнів
на
уроках
виробничого навчання

+

2016 Методична Підготовка МТА для збирання
розробка зернових і зернобобових культур
1.3. Створено друковану продукцію:
Вид продукту
(збірник,
посібник,
Рік
підручник,
робочий зошит
тощо)

+

Повна назва

1.4. Друк у фахових виданнях, на освітніх сайтах:
Рік

Вид продукту та назва роботи

Де розміщено

2. Громадська діяльність
2.1. Участь у роботі творчих груп, журі конкурсів, у методичних виставках:
Рік
Назва
2014 Член-журі обласного конкурсу слюсарів серед учнів ПТНЗ
2.2. Керівництво творчою групою, школою, методичною комісією, обласною
методичною секцією тощо:
Рік

Назва

3. Досягнення
3.1. Ступінь володіння ІКТ – достатній, якими саме програмами Microsoft
Office
3.2. Вивчено і узагальнено досвід роботи:
Рік

Назва досвіду

Рівень узагальнення
(ПТНЗ, НМЦ ПТО)

3.3. Участь у обласних педагогічних конкурсах:
Рік

Назва конкурсу

Результат

3.4. Результативність участі учнів у олімпіадах та інших конкурсах різного
рівня:
Рівень
Рік
Назва заходу
обл-й Всеукр-й Результат
(+,-)
(+,-)
2014 Обласний конкурс слюсарів серед
+
IІ місце
учнів у Дігтярях
2015 Обласний конкурс трактористів
+
ІІІ місце
серед учнів
2016 Обласний конкурс трактористів
+
ІІ місце
серед учнів

Додаткова інформація за 2016-2017 навчальний рік
1. Методична проблема, над якою працює педагог: Формування професійних
умінь учнів на уроках виробничого навчання.
2. Орієнтовний термін проведення відкритих заходів: лютий 2017 року
4. Кількість уроків, заходів, проведених педагогом, що атестується та
відвіданих адміністрацією і методистом навчального закладу станом на 1
січня 2017 року (за графіком/ фактично): 5/5
Методист:

___________

О.М. Степко

АТЕСТАЦІЙНА КАРТКА
______________КУЗЬМЕНКО ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ___________
ПІБ педагога

___Сосницький професійний аграрний ліцей Чернігівської області______
ПТНЗ

І. Персональні дані:
Посада:
майстер
в/н,
предмет(професія):
слюсар
з
ремонту
сільськогосподарської техніки, тракторист-машиніст с/г виробництва.
Педстаж (повних років): 24 роки
Освіта:_середня спеціальна, Конотопський індустріально-педагогічний
технікум, технік-механік.
ВИШ,спеціальність за дипломом

2014 Методична
розробка
2015 Методична
розробка
2016 Методична

«Напрями роботи майстра в/н з
родинами учнів»
«Технічна творчість учнів нашого
+
ліцею»
«Підготовка МТА для основного

На
засідання

методкомісії
(+, -)
обл. секції
(+, -)

1.2. Підготовлено виступи:
Вид
матеріалу
Рік (методичн Тема виступу
а розробка,
доповідь,
реферат,
презентаці
я тощо)

На педчитання (+,-)

Остання атестація (рік, категорія, звання): 2012 р., підтверджено 12 тарифний
розряд, присвоєно педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ
категорії».
Претендує на _підтвердження 12 тарифного розряду та_присвоєння
педагогічного звання «майстер виробничого навчання І категорії».
ІІ. Робота у міжатестаційний період
1. Творчий доробок з навчально-виховної роботи
1.1. Проведено відкриті уроки, позаурочні і виховні заходи, майстер-класи
тощо:
За планом
Рік Методична мета уроку (назва і тема заходу) метод.
обл.
комісії
секції
(+, -)
(+, -)
2013 Відкритий урок. Методична мета: організація +
самостійної
роботи
учнів
на
уроках
виробничого навчання
2015 Відкритий урок. Методична мета: організація +
самостійної
роботи
учнів
на
уроках
виробничого навчання
2016 Відкритий урок. Методична мета: організація +
самостійної
роботи
учнів
на
уроках
виробничого навчання

+

розробка

обробітку грунту»

1.3. Створено друковану продукцію:
Вид продукту
(збірник,
посібник,
Рік
підручник,
робочий зошит
тощо)

+

Повна назва

1.4. Друк у фахових виданнях, на освітніх сайтах:
Рік

Вид продукту та назва роботи

Де розміщено

2. Громадська діяльність
2.1. Участь у роботі творчих груп, журі конкурсів, у методичних виставках:
Рік
Назва
2014 Член-журі обласного конкурсу орачів серед учнів ПТНЗ
2.2. Керівництво творчою групою, школою, методичною комісією, обласною
методичною секцією тощо:
Рік

Назва

3. Досягнення
3.1. Ступінь володіння ІКТ – достатній, якими саме програмами Microsoft
Office
3.2. Вивчено і узагальнено досвід роботи:
Рік

Назва досвіду

Рівень узагальнення
(ПТНЗ, НМЦ ПТО)

3.3. Участь у обласних педагогічних конкурсах:
Рік

Назва конкурсу

Результат

3.4. Результативність участі учнів у олімпіадах та інших конкурсах різного
рівня:
Рівень
Рік
Назва заходу
обл-й Всеукр-й Результат
(+,-)
(+,-)
2013 Обласний конкурс орачів серед
+
ІІ місце
учнів у смт Сокиринцях
2015 Обласний конкурс трактористів
+
ІІІ місце
серед учнів
2016 Обласний конкурс трактористів
+
ІІ місце
серед учнів

Додаткова інформація за 2016-2017 навчальний рік
1. Методична проблема, над якою працює педагог: Організація самостійної
роботи учнів на уроках виробничого навчання.
2. Орієнтовний термін проведення відкритих заходів: лютий, березень 2017
року
3. Кількість уроків, заходів, проведених педагогом, що атестується та
відвіданих адміністрацією і методистом навчального закладу станом на 1
січня 2017 року (за графіком/ фактично): 5/5
Методист:

___________

О.М. Степко

АТЕСТАЦІЙНА КАРТКА
______________ПАНТЕЛІЄНКО МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ___________
ПІБ педагога

___Сосницький професійний аграрний ліцей Чернігівської області______
ПТНЗ

І. Персональні дані:
Посада: викладач, предмет(професія): фізика, астрономія
Педстаж (повних років): 8 років.
Освіта: вища, Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.
Шевченка. Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання і
фізика.
ВИШ,спеціальність за дипломом

На
засідання

методкомісії
(+, -)
обл. секції
(+, -)

1.2. Підготовлено виступи:
Вид
матеріал
Рік
у
Тема виступу
(методич
на
розробка,
доповідь,
реферат,
презентац
ія тощо)
2014
Доповідь Використання ІКТ на уроках фізики
та астрономії.
2015
Доповідь Використання ігрової діяльності для

На педчитання (+,-)

Остання атестація (рік, категорія, звання): 2013 р., присвоєно кваліфікаційну
категорію «спеціаліст другої категорії».
Претендує на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої
категорії».
ІІ. Робота у міжатестаційний період
1. Творчий доробок з навчально-виховної роботи
1.1. Проведено відкриті уроки, позаурочні і виховні заходи, майстер-класи
тощо:
За планом
Рік Методична мета уроку (назва і тема заходу) метод.
обл.
комісії
секції
(+, -)
(+, -)
2014 "Рух тіла під дією кількох сил." Методична
+
мета:активізація пізнавальної діяльності учнів
шляхом застосування різних форм організації
роботи учнів
2015 "Рівномірний прямолінійний рух. Закон +
додавання швидкостей." Методична мета:
використання ІКТ на уроках фізики.
2016 "Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни +
внутрішньої
енергії."
Методична
мета:
використання ІКТ на уроках фізики.

+

+

2016

20142016

покращення засвоєння знань учнями
на уроках фізики.
Доповідь Демонстраційний експеримент та
лабораторно-практичні
роботи
в
умовах сучасного стану навчально
матеріальної бази кабінетів фізики.
Презента Презентації до уроків фізики ІІ та ІІІ
ції
курсу, астрономії

1.3. Створено друковану продукцію:
Вид продукту
(збірник,
посібник,
Рік
підручник,
робочий зошит
тощо)

+

+

Повна назва

1.4. Друк у фахових виданнях, на освітніх сайтах:
Рік

Вид продукту та назва роботи

Де розміщено

2. Громадська діяльність
2.1. Участь у роботі творчих груп, журі конкурсів, у методичних виставках:
Рік
Назва
2013- Член журі під час проведення тижня предметів природничо2015 математичного циклу
Член журі під час проведення тижня предметів природничоматематичного циклу
2.2. Керівництво творчою групою, школою, методичною комісією, обласною
методичною секцією тощо:
Рік

Назва

3. Досягнення
3.1. Ступінь володіння ІКТ: достатній, якими саме програмами Microsoft
Office
3.2. Вивчено і узагальнено досвід роботи:
Рік

Назва досвіду

Рівень узагальнення
(ПТНЗ, НМЦ ПТО)

3.3. Участь у обласних педагогічних конкурсах:
Рік

Назва конкурсу

Результат

2016 Огляд –конкурс кабінетів фізики

учасник

3.4. Результативність участі учнів у олімпіадах та інших конкурсах різного
рівня:
Рівень
Рік
Назва заходу
обл-й Всеукр-й Результат
(+,-)
(+,-)
+
2014Участь учнів у олімпіадах
4-9 місця
2016

Додаткова інформація за 2016-2017 навчальний рік
1. Методична проблема, над якою працює педагог "Використання ІКТ на
уроках фізики та астрономії».
2. Орієнтовний термін проведення відкритих заходів лютий, березень 2017р.
3. Кількість уроків, заходів, проведених педагогом, що атестується та
відвіданих адміністрацією і методистом навчального закладу станом на 1
січня 2017 року (за графіком/ фактично): 4/4.
Методист:

___________

О.М.Степко

АТЕСТАЦІЙНА КАРТКА
______________ПАНТЕЛІЄНКО АНЯ ВІТАЛІЇВНА__________
ПІБ педагога

___Сосницький професійний аграрний ліцей Чернігівської області______
ПТНЗ

На
засідання

методкомісії
(+, -)
обл. секції
(+, -)

1.2. Підготовлено виступи:
Вид
матеріал
Рік
у
Тема виступу
(методич
на
розробка,
доповідь,
реферат,
презентац
ія тощо)
2014
Доповідь Дидактичні засоби навчання та їх
роль в підвищенні ефективності
уроків виробничого навчання
2015
Доповідь Впровадження сучасних технологій
на уроках виробничого навчання
2016
Доповідь Шляхи підвищення зацікавленості
учнів
на
уроках
виробничого
навчання
2016
Методич Приготування тістечок та рулетів з
на
бісквітного тіста
розробка

На педчитання (+,-)

І. Персональні дані:
Посада: майстер в/н, предмет(професія): кухар. Кондитер.
Педстаж (повних років): 6 років.
Освіта: вища, Глухівський національний педагогічний інститут ім.
Олександра Довженка. Технологія виробництва і переробки продуктів
сільського господарства.
ВИШ,спеціальність за дипломом
Остання атестація (рік, категорія, звання): 2013 р., присвоєно 9 тарифний
розряд.
Претендує на присвоєння 10 тарифного розряду.
ІІ. Робота у міжатестаційний період
1. Творчий доробок з навчально-виховної роботи
1.1. Проведено відкриті уроки, позаурочні і виховні заходи, майстер-класи
тощо:
За планом
Рік Методична мета уроку (назва і тема заходу) метод.
обл.
комісії
секції
(+, -)
(+, -)
2016 Відкритий урок: Приготування тістечок та +
рулетів з бісквітного тіста. Методична мета:
Організація самостійної роботи учнів на уроці

+

+
+

+

1.3. Створено друковану продукцію:
Вид продукту
(збірник,
посібник,
Рік
підручник,
робочий зошит
тощо)

Повна назва

1.4. Друк у фахових виданнях, на освітніх сайтах:
Рік

Вид продукту та назва роботи

Де розміщено

2. Громадська діяльність
2.1. Участь у роботі творчих груп, журі конкурсів, у методичних виставках:
Рік
Назва
2013- Виставка квітів, виробів до Дня Сосниці
2015 Виставка квітів, виробів до Дня Незалежності України
2.2. Керівництво творчою групою, школою, методичною комісією, обласною
методичною секцією тощо:
Рік

Назва

3. Досягнення
3.1. Ступінь володіння ІКТ: достатній, якими саме програмами Microsoft
Office
3.2. Вивчено і узагальнено досвід роботи:
Рік

Назва досвіду

Рівень узагальнення
(ПТНЗ, НМЦ ПТО)

3.3. Участь у обласних педагогічних конкурсах:
Рік
Назва конкурсу
Результат
2016- Огляд –конкурс виховної роботи «Діло
2017 майстра
величає».
Номінація
«Педагогічна майстерність об’єднує»
3.4. Результативність участі учнів у олімпіадах та інших конкурсах різного
рівня:
Рівень
Рік
Назва заходу
обл-й Всеукр-й Результат
(+,-)
(+,-)
+
2014- Участь учнів в професійних
2-5 місця
2016 конкурсах

Додаткова інформація за 2016-2017 навчальний рік
1. Методична проблема, над якою працює педагог «Організація самостійної
роботи учнів на уроках виробничого навчання».
2. Орієнтовний термін проведення відкритих заходів: січень, лютий 2017р.
3. Кількість уроків, заходів, проведених педагогом, що атестується та
відвіданих адміністрацією і методистом навчального закладу станом на 1
січня 2017 року (за графіком/ фактично): 3/3.
Методист:

___________

О.М.Степко

