
                                                                               
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

І.Загальні дані 

Педагогічний працівник, що атестується, Михайлов Іван Петрович 

Дата народження   28 травня  1969 року 

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

на час атестації  викладач  біології, 27 років 

Загальний стаж педагогічної діяльності – 27 років 

за спеціальністю – 27  років 

Освіта  (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, 

рік його закінчення, спеціальність  спеціаліст 

Тернопільський державний педагогічний  університет імені Володимира 

Гнатюка у 2001 році, вчитель біології, валеології та основ екології. 

Науковий ступінь (вчене звання) немає 

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, 

номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації) 

- Стажування на кафедрі біології та екології Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії, посвідчення №29/20 від 02.03.20р. 

(180 год., 6 кредитів) 

- Участь  у  міжвузівській науково-практичній конференції на тему 

«Інноваційні підходи до організації освітнього процесу у закладах 

вищої освіти» на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 

сертифікат №239, від 28.02.2020р. (12 год.) 

- Навчання за програмою підвищення кваліфікації заступників 

директорів з навчальної роботи «Ефективне управління освітнім 

процесом», організоване Науково-методичним центром вищої та 

фахової передвищої освіти, сертифікат № СС38282994/1910-20 від 

28.10.2020р. (16 год.) 

- Участь у вебінарі «Як розбудувати систему забезпечення якості 

освіти: нові офіційні рекомендації (1 год.) 

- Курсова  перепідготовка  в ЦПО Тернопільського національного 

педагогічного  університету, напрям  підготовки «Менеджмент в 

освіті» (управлінська компетентність,) свідоцтво ПК №1509 від 

19.02.2021р., (30 год./1 кредит)  

    Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний 

період 

         Іван Михайлов працює у Чемеровецькому медичному фаховому коледжі  

з   05.09. 1913 року. 

За час роботи у навчальному закладі зарекомендував себе як 

відповідальний, досвідчений викладач та умілий організатор  навчально-

методичної роботи  в коледжі.  

Як викладач проводить заняття  з біології з урахуванням  психологічних 

особливостей  здобувачів освіти та відповідно до сучасних вимог  організації 

освітнього процесу. Під час їх проведення вміло  застосовує  інтерактивні 

форми та методи навчання, інформаційно-комунікаційні технології,  



стратегії технології розвитку критичного мислення, що дає змогу активно   

здійснювати  інтенсифікацію навчання  й виховання здобувачів освіти, 

значно підвищувати ефективність заняття та покращувати якість їх 

знань. 

На заняттях біології використовує  методи  компетентнісного підходу 

на основі особистісно зорієнтованого навчання майбутніх медиків.  

Викладач  формує  позитивну мотивацію до навчання шляхом 

застосування різноманітних засобів інформаційно-комунікаційних 

технологій. З метою розвитку критичного мислення, здатності до  

зосередженості уваги та заінтересованості предметом  застосовує   

методи ігрових технологій (кросворди, інтелектуальні   ігри). 

Для формування стійкого інтересу  до вивчення   біології, реалізації 

дидактичного принципу наочності й науковості ефективно  впроваджує 

мультимедійне проєктування. Постійно  залучає  здобувачів освіти до 

самостійної роботи: письмове виконання завдань,  розв’язування тестів І-ІІ 

рівнів складності, виконання випереджувальних завдань у вигляді міні-

проєктів, інформаційних повідомлень  тощо. 

Вміє лаконічно та водночас  образно подати навчальний матеріал; 

зацікавити здобувачів освіти вивченим. Працюючи над підвищенням якості 

навчання   майбутніх медичних фахівців,  використовує такі  методи та 

прийоми розвитку пізнавальної активності як внутріпредметна та 

міжпредметна інтеграція, залучає їх  до проблемно-пошукової діяльності.  

В міжатестаційний період працював над методичною темою  

«Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях 

біології як засіб  формування інформаційної компетентності студентів 

для підвищення якості знань».  

Вміло використовує наукові принципи і підходи до організації  

освітнього процесу, приділяє велику увагу підвищенню професійної 

майстерності   членів педагогічного колективу. Головною заслугою є 

створення  згуртованого, творчого педагогічного колективу.    

Іван Михайлов є  активним членом предметної циклової комісії 

загальноосвітніх дисциплін. Виступає на засіданнях ПЦК з актуальних 

проблем якісної  професійної підготовки майбутніх фахівців.   

Бере участь в  реалізації методичної проблеми  ПЦК «Виявлення та 

розвиток індивідуальних і творчих здібностей  студентів на заняттях 

загальноосвітніх дисциплін та фізичного виховання засобами  

впровадження  методів технології  розвитку  критичного  мислення та 

мотиваційних аспектів щодо ведення здорового способу життя та 

зміцнення  здоров’я здобувачів освіти» 

Викладач має високий рівень загальної культури. 

Принциповий та вимогливий  з колегами, здобувачами освіти. Вміє 

підтримувати ділові стосунки з вихованцями, користується заслуженим 

авторитетом серед        членів педагогічного колективу та  здобувачів 

освіти.  

            



  ІІ. Результати атестації педагогічного працівника. 

Рішення атестаційної комісії     Чемеровецького медичного фахового коледжу 
                                                        (1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних 

заходів 

 Іван Михайлов відповідає займаній посаді 
                                                 
                                                             3) не відповідає займаній посаді 

За результатами атестації: 

Присвоїти кваліфікаційну категорію: відповідає раніше  присвоєним 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному 

званню «викладач-методист» . 

порушити клопотання перед атестаційною  комісією третього рівня  

 про відповідність Івана Михайлова раніше присвоєній  кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному   званню «викладач 

- методист» 

Результати голосування: кількість голосів: за – 7,   проти – 0,  утримались -  0. 

Рекомендації атестаційної комісії   

Голова атестаційної комісії_______________                   _____________ 
                                                                    (підпис)                                   (ім’я, прізвище) 

            М.П. 

Члени атестаційної комісії _______________                      

                                              _______________                       

                                              _______________                       

                                                                                                   

                                              ________________                     

                                              ________________                     

                                              ________________                     

 

Дата атестації _____________ 
                           (число, місяць, рік) 
 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений (-на) 

________________________ 
(підпис працівника, який атестується) 



ІІІ. Результати атестації  атестаційною комісією ІІ (ІІІ) рівня 

 

Рішення атестаційної 

комісії_____________________________________________ 
                                                (присвоїти (підтвердити) кваліфікаційну категорію «спеціаліст  

__________________________________________________________________

_ 
                  вищої категорії», педагогічне звання) 

Результати голосування: кількість голосів: за _____, проти ____, 

утримались___.  

 

  Голова атестаційної комісії ______________                         _____________      
      М.П.                                                             (підпис)                                 (прізвище, ініціали) 

  

Члени атестаційної комісії 
 

_____________           

______________ 
      (підпис)                             (прізвище, 

ініціали) 

_____________           

______________ 
      (підпис)                             (прізвище, 

ініціали) 

       

_____________           

______________ 
      (підпис)                             (прізвище, 

ініціали) 

___________               

______________ 
      (підпис)                             (прізвище, 

ініціали) 

_____________           

______________ 
      (підпис)                             (прізвище, 

ініціали) 

 

_____________           

______________ 
      (підпис)                             (прізвище, 

ініціали) 

 
 

___________      ____________  
      (підпис)               (прізвище, ініціали) 

___________      _____________ 
      (підпис)                 (прізвище, ініціали) 

 

___________       _____________ 
      (підпис)                 (прізвище, ініціали) 

 

___________       ______________ 
      (підпис)                  (прізвище, ініціали) 

 

 

___________       _____________  

     (підпис)            (прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 
 

 

Дата атестації ________________ 
                           (число, місяць, рік) 

 



З рішенням атестаційної комісії ознайомлений 

(а)____________________________ 
                                                                                                      (підпис працівника, який 

атестується)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ІV. Результати розгляду апеляцій на рішення атестаційних комісій І та ІІ 

рівнів 

__________________________________________________________________

_ 

Результати голосування: кількість голосів: за ____, проти ____, 

утримались____. 

Голова атестаційної комісії_______________          

_________________________ 
                                                           (підпис)                                                  (прізвище, ініціали) 

     М.П. 

 

 

Члени атестаційної комісії_______________          

_________________________ 
                                                            (підпис)                                               (прізвище, ініціали) 

                                             _______________       _________________________ 
                                                            (підпис)                                               (прізвище, ініціали) 

                                            _______________        _________________________ 
                                                            (підпис)                                               (прізвище, ініціали) 

 

Дата атестації____________________ 
                                     (число, місяць, рік) 

 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений (а) 

_________________________ 
                                                                                                        (підпис працівника, який атестується)    
 

 

 

 
 


