
АТЕСТАЦІЯ  2019 

 “ Грам власного досвіду  вартує 

дорожче тонни чужих повчань ”  

                                                                                                   Махатма Ганді  



Щоденні новини 

Добрий ранок, колеги! 

• Сьогодні – вівторок, 5 лютого 2019 року 

• Сьогодні ми розпочинаємо цікаву подорож методичними стежками. Ми 

будемо обмінюватися досвідом, обмірковувати шляхи вирішення педагогічних 

завдань, спілкуватися з колегами і радіти їхнім досягненням. 

• Погода – зимова, але не лютує. 

• На Вас чекають зустрічі у «Педагогічному кафе», захоплюючі уроки та 

незабутні враження. 



   5 лютого 2019 року 

   На урок запрошує Легенька Ольга Миколаївна,  

вчитель біології, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.  

Атестується на присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст  

першої категорії». 

Тема уроку: Два типи симетрії як відображення способу життя.  

                                        Способи пересування тварин. 

                                        Тип уроку: засвоєння нових знань. 

                                       Структура уроку: традиційна                                 Клас  7-Б 

І. Організаційний етап 

ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу                                                                                                                

Розповідь учителя з елементами бесіди. 

ІУ. Узагальнення, систематизація й контроль знань і вмінь учнів 

У. Домашнє завдання   



      Відкритий лист 

         Добрий день, учителю! 

            Знаємо, що у Вас дуже відповідальний період –   

      атестаційні клопоти.  Пꞌять років, крок за кроком, Ви  

           рухалися вперед: набували нових знань, вмінь,  

       розвивали здібності й удосконалювали майстерність. 

     Запрошуємо Вас взяти участь у методичному тижні      

                            «Майстерність без меж» 

            До Вас на уроки завітають колеги, але Ви не  

         хвилюйтеся. У Вас все вийде! Подивіться на урок   

         поглядом творчості: 

                                   У-  успіх 

                                   Р-   радість 

                                  О -  оптимізм 

                                  К -  креативність 

            Ми – одна команда -  люди, які працюють на         

           покращення освітнього  середовища нашої школи.                  

          І результати нашої з Вами  роботи є родзинками  

          цього середовища. Це не тільки  матеріальне, але й  

                    духовне, емоційне , психологічне. 

                   

                        А ще Вас підтримають Ваші учні! 

                   Гарного настрою, натхнення, успіхів! 



                        Методичний тиждень  

               «Майстерність без меж» 

 Мета: популяризувати педагогічний досвід вчителів, що 

атестуються, мотивувати застосовувати свій творчий потенціал для 

формування освітнього середовища в школі, удосконалювати взаємодію 

всіх учасників атестаційного періоду, розвивати педагогічні 

компетентності,  сприяти формуванню почуття власної гідності та 

гордості за свою професію. 

                            Маршрут                                          

          методичного тижня  «Майстерність без меж» 

1.  Зустріч у «Педагогічному кафе»                             05.02.2019 

*Вправа «Пошта»                                                                                                           

  Відкритий лист учителю                                                                                               

  Листи - передбачення                                                                                   

*Гра «Павутинка»                                                                                           

*Вправа сиквейн «5 рядків за правилами»                                                   

*Коктейль «Букет настрою» 

2.  Калейдоскоп уроків.  Запрошують: 

Легенька О.М. на урок біології в 7-Б                                 05.02.2019   

Дикалюк В.О. на урок трудового                                       06.02.2019                                     

навчання в 11 клас                                                                                          

Шишикін М.А. на урок географії в  6-Б клас                    06.02.2019                                                                                                                   

Сиволоб Л.В. на урок зарубіжної                                      07.02.2019                                                                                                                     

літератури в 7-А клас                             

Романець В.І. на урок зарубіжної                                     08.02.2019                                                                                                                            

літератури в 5-А клас                             

3.  Педагогічна вітрина                                                            05-08.02.2019                                                                                                                                                                                  

Виставка особистих портфоліо,                                                                              

е-ресурсів  та презентацій  учителів,                                                                                

що атестуються . Обмін досвідом.                                     

4.  Бюро педагогічних знахідок                                             08.02.2019  

Практична вправа «Експеремент»                                                                

Тренінг «Розв'язання проблеми за алгоритмом»                                  

Підведення підсумків роботи.                                                                      



День перший                   Зустріч у «Педагогічному кафе»                                                                                                                                                                                

05.02.2019        

                                               Щоденні новини       

                              Доброго ранку, колеги! 

• Сьогодні – вівторок, 5 лютого 2019 року 

• Сьогодні ми розпочинаємо цікаву подорож 

методичними стежками. Ми будемо обмінюватися 

досвідом, обмірковувати шляхи вирішення педагогічних 

завдань, спілкуватися з колегами і радіти їхнім 

досягненням. 

• Погода – зимова, але не лютує. 

• На Вас чекають зустрічі з колегами, захоплюючі уроки 

та незабутні враження. 

Вправа «Дзеркало», привітання під музичний супровід                          

( руханки ) 

Вправа «Пошта»                                                                                      

Нам надійшла пошта. В ній – шість листів. Давайте зачитаємо оць цей- 

адресований учителю.  

                                                Відкритий лист              

                                                   Добрий день, учителю! 

 Знаємо, що у Вас дуже відповідальний період -  атестаційні клопоти.  Пꞌять років, 

крок за кроком, Ви  рухалися вперед: набували нових знань, вмінь, розвивали 

здібності й удосконалювали майстерність.  Запрошуємо Вас взяти участь у 

методичному тижні  «Майстерність без меж».                                                                           

До Вас на уроки завітають колеги, але Ви не хвилюйтеся. У Вас все вийде! 

Подивіться на урок  поглядом творчості:                                                                                                                       

                                                                   У-  успіх                                                                                         

                                                                   Р-  радість                                                                            

                                                                   О -  оптимізм                                                                

                                                                   К -  креативність 



Ми – одна команда -  люди, які працюють на покращення освітнього  середовища 

нашої школи. І результати нашої з Вами  роботи є родзинками цього 

середовища. Це не тільки  матеріальне, але й  духовне, емоційне , психологічне.        

         А ще Вас підтримають Ваші учні!      Гарного настрою, натхнення, успіхів! 

А ще є листи кожному із Вас. Це листи-передбачення. 

                                              Добрий день, Ольго Миколаївно! 

Сьогодні 5 лютого 2019 року  ми з вами розпочинаємо захоплюючу подорож у 

рамках методичного тижня « Майстерність без меж». Впевнені, що цей тиждень 

буде для Вас сприятливим для отримання нових знань і позитивних емоцій. Ви 

наполегливо і творчо працювали у міжатестаційний період і Вам є чим 

поділитися з колегами.  А найсприятливішим днем буде вівторок.                                           

До Вас на урок завітають гості  Юртаєва Г.Р. , Салтан Н.С., Ступка Л.В., Діхтярь 

Л.О., Шишикін М.А.                                                                                                        

Сподіваємося на результативну співпрацю. 

                                                                                      З повагою атестаційна комісія                                            

                                       Добрий день, Володимиру Омеляновичу! 

5 лютого 2019 року  для Вас є початком  подорожі у рамках методичного тижня          

« Майстерність без меж». Понад  40 років Ви працюєте в цій школі, у Вас 

великий досвід  з питань організації  пізнавально-активної діяльності учнів. 

Впевнені, що Ви разом з юнаками та дівчатами 11 класу продемонструєте 

високий рівень майстерності.  А найсприятливішим днем буде середа – 6 лютого.  

Ваш урок відвідають  Плахотя І.В., Романець І.М., Юртаєва Г.Р. , Салтан Н.С., 

Ступка Л.В., Діхтярь Л.О., Шумейко С.М., Репілевська Л.І.                                           

Сподіваємося на результативну співпрацю. 

                                                                                  З повагою атестаційна комісія 

                                       Добрий день, Миколо Анатолійовичу! 

Для Вас цьогорічна  атестація – перший крок до опанування секретів педагогічної 

майстерності. Попереду у Вас багато часу  на навчання, нових можливостей для 

самореалізації.  Однією із них є конкурс «Учитель року». Сподіваємося, що Ви 

будете його учасником. Ваш успішний день на цьому тижні - середа – 6 лютого.  

Зустрічайте гостей  Юртаєву  Г.Р. , Репілевську Л.І., Салтан Н.С., Ступку Л.В., 

Діхтярь Л.О., Шумейка С.М.  А за підтримки учнів 6-Б класу Ви зможете досягти 

гарних  результатів.                                                                                                                

Сподіваємося на результативну співпрацю. 

                                                                                   З повагою атестаційна комісія                             

                                          Добрий день, Ларисо Володимирівно! 



Разом з Вами підбиваємо підсумки  міжатестаційного періоду. Ви позитивно 

сприймаєте зміни в освіті і впроваджуєте інноваційні технології.   Ваш най-

кращий день на цьому тижні - четвер – 7 лютого.  На урок зарубіжної літератури в 

7-А клас завітають Плахотя І.В., Романець І.М.,  Юртаєва Г.Р.,Шумейко А.Ю.,  

Салтан Н.С., Ступка Л.В.                                                                                                  

Сподіваємося на результативну співпрацю. 

                                                                                   З повагою атестаційна комісія 

                                         Добрий день, Валентино Іванівно! 

31 рік Ви – на педагогічній ниві. У Вашій методичній  скарбниці безліч цікавих і 

сучасних форм роботи. Ви позитивно сприймаєте зміни в освіті і впроваджуєте 

інноваційні технології.  Ваш найкращий день на цьому тижні - п'ятниця – 8 

лютого.  На урок зарубіжної літератури в 5-А клас завітають Плахотя І.В., 

Романець І.М.,  Юртаєва Г.Р., Салтан Н.С., Ступка Л.В.                                                  

Сподіваємося на результативну співпрацю. 

                                                                                   З повагою атестаційна комісія 

 

Гра «Павутинка» 

 Учителі  утворюють коло. Ведучий тримає клубок і називає слово, яке 

характеризує сучасний урок  або сучасного вчителя і перекидає клубок колезі 

(при цьому гравець зачіпає кінець нитки). Наступний учасник називає ще одну 

характеристику уроку або вчителя і котить клубок іншому учаснику.  

Утворюється своєрідна павутинка.                                                                                            

Отже сплетена павутинка об’єднує нас, але водночас створює перепони – це 

різні погляди, форми і методи роботи, які ми так боїмося змінити. Тож виявляємо 

ініціативу й урізноманітнюємо освітній процес новими формами і методами, 

активно взаємодіємо. 

Вправа сиквейн «5 рядків за правилами».                                                         

Синквейн – це вірш, який складається з п’яти рядків за особливими правилами.         

1 рядок – це назва теми.                                                                                                                     

2 рядок – це визначення теми з двох прикметників .                                                                                 

3 рядок – це три дієслова, які вказують дію в межах теми.                                                                               

4 рядок – фраза з чотирьох слів, яка показує відношення автора до теми.                           

5 рядок – синонім до першого слова, який виражений будь-якою частиною мови.                                                                                                                                        

Слова для вправи: атестація, урок, розвиток                                                                                    

Наприклад:                                                                                                                                      

1. Атестація                                                                                                                        

2. педагогічна, прогнозуюча                                                                                                                            

3. оцінити, продемонструвати, пропагувати                                                                                                           

4. я позитивно сприймаю атестацію                                                                                                          

5. Звіт  



Коктейль «Букет настрою» ( мед, імбир, горіх, калина, родзинки, чебрець)                                                                                                                           

  

 

 

  


