
Корнієнко Тетяна  
Сергіївна 

Черняк Олена 
Анатоліївна Сергієнко Лілія  

В”ячеславівна 

Панасюк  Віра 
Ульянівна 

Улинець Людмила  
Миколаївна 

Андрусевич Яніна 
Володимирівна  





• Весна. Природы пробужденье 

• Душа парит над суетой 

• Весна нам дарит вдохновенье 

• Пленит своею красотой 

• Весна для педагога праздник 

• Его талантов презентация 

• Ведь вновь весною наступает 

• Для педагога аттестация 

 



• Ти — учитель,  
Ти — сіяч недремний  
І невтомний мудрий садівник.  
Знаєш ти предивні таємниці,  
Розум твій розпалює вогонь.  
Лікар ти, котрий лікує душі  
І до сонця повертає всіх,  
Капітан — у морі, а на суші —  
Ти наставник юних, молодих.  
 



 

 

 

П.І.Б. вчителів, які 

атестувалися 

                                                   Результати атестації 

відповідність присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії  

Пед. звання  кваліфікаційної 

категорії  

Пед. звання  

Панасюк 

 Віра Ульянівна  

Спеціаліст вищої 

категорії  

Учитель-методист 

Корнієнко Тетяна 

Сергіївна 

Спеціаліст вищої 

категорії  

Старший учитель  

Черняк Олена 

Анатоліївна 

Спеціаліст вищої 

категорії  

Старший учитель  

Андрусевич Яніна 

Владиславівна  

Спеціаліст вищої 

категорії  

Старший учитель  

Сергієнко Лілія 

В’ячеславівна 

Спеціаліст першої 

категорії 

Улинець  Людмила 

Миколаївна  

Старший учитель  Спеціаліст вищої 

категорії 



Відвідані уроки у всіх вчителів 
П.І.Б. вчителя Курируючий 

адміністратор 

Кількість відвіданих уроків 

Керівник Члени 

комісії 

Всього  

Панасюк 

 Віра Ульянівна  

Гончаренко Р.В. 4 10 14 

Корнієнко Тетяна Сергіївна Єрмак Л.Ю.  14 10 24 

Черняк Олена 

Анатоліївна 

Єрмак Л.Ю. 8 13 21 

Андрусевич Яніна 

Владиславівна  

Єрмак Л.Ю. 6 12 18 

Сергієнко Лілія 

В’ячеславівна 

Панасюк В.У. 9 13 22 

Улинець  Людмила 

Миколаївна  

Романчук В.О. 10 13 23 



Під час атестації узагальнено 
досвід вчителів: 

 1 Панасюк В.У. географія Формування ключових та предметних 

компетентностей на уроках географії 

2 Корнієнко Т.С. початкові класи Розвиток інформаційної та пізнавальної 

компетентності шляхом використання 

ІКТ на уроках в початковій школі. 

3 СергієнкоЛ. В. біологія Інтерактивні технології навчання на 

уроках біології як один із методів 

формування компетентності учня. 

4 Черняк О.А. українська мова і 

література 

Активізація навчально-пізнавальної 

діяльності учнів засобами ІКТ 

5  Улинець Л.М.  інформатика Активізація навчально-пізнавальної 

діяльності учнів на уроках інформатики 

через педагогічну співпрацю. 



Черняк Олена Анатоліївна – 
вчитель української мови і 

літератури  

Яскрава , творча особистість, щира, 
сердечна людина, яка в кожному 
знаходить найкраще. Вона любить 
школу, готова жити в школі, бо 
вважає її рідним домом. 
 ЇЇ інтереси сягають набагато далі від 
предмета, бо вона – зачарований 
романтик, завжди в пошуках, в 
творчості, в мріях 

Як вживати кличну форму,  
Щоб були ми завжди в нормі,  
Відміняти дієслово  
В нашій рідній давній мові,  
Вчать філологи завзято.  
Ох, роботи в них багато!  
 



Андрусевич Яніна Владиславівна – 
вчитель російської мови та 

зарубіжної літератури 
Що писав для нас Дефо,  
І кого Ассоль чекала,  
Фантастичні НЛО,  
Й дама пік когось карала.  
В світ казковий, неймовірний  
Кличе нас дзвінок,  
Зарубіжної літератури  
Розпочнем урок.  
Твори писані давно  
Хтось на сторінках любив,  
Хтось покараний за щирість,  
Хтось із ненависті вбив. 

Когось мандри фантастичні у 

незвідані світи 

Про пригоди романтичні 

несподівано вели. 

Десь страждання, десь пригода, 

Десь чекала нагорода, 

Посмішку хтось викликав, 

І сльозу читач пускав. 

Все було, поміж рядками, 

Розмаїття почуттів, 

Складене життя томами — 

Твори з глибини віків. 

Учителем не кожен може бути, 
Не кожне серце вміє говорить... 
Учитель лише той, хто вміє чути, 
Окрилити, навчити і любить 



Корнієнко Тетяна Сергіївна – 
вчитель початкових класів 

А перший учитель, як сонячна ласка.  
Як чисте, живе джерело.  
До діток приходить з ним радість і 

ласка  
І мудрість та ніжне тепло.  
Він вперше для них дивосвіт відкриває,  
За руку веде в майбуття.  
І вперше у дружбі й любові єднає  
Та робить цікавим життя.  

Її педагогічна діяльність спрямована на утвердження 
унікальних можливостей дітей молодшого шкільного віку. 
Кожен урок цього вчителя -  це цікава подорож у світ науки, 
це і гра , і пізнання нового, і радість творчого пошуку.  



Улинець Людмила Миколаївна 
– вчитель інформатики 

Ну для чого нам програмування,  
Це ж фактично над нами знущання,  
Ну навчили на уроках друкувати,  
Малювати вчились і так вже багато.  
Інформатика — наука цікава,  
Побродити в Інтернеті — уявно,  
Досконало вивчимо самі,  
Всі програми нові ігрові.  
 

Як море складається з крапель, а пишний луг - з багатьох 
травинок, так і праця  цього вчителя складається з багатьох 
днів і годин, прикрашених терпінням і роздумами про те, як 
же зацікавити учнів корисними знаннями. 



Сергієнко Лілія В’ячеславівна 
– вчитель біології 

Вона багато працює над вдосконаленням своєї професійної особистості , не 
зупиняється на досягнутому , не цурається звертатися за допомогою та порадою 
до старших вчителів, переймає їх досвід, удосконалюючи його в своїй роботі з 
дітьми , які її люблять і поважають  

Еволюція життя —  
Ця наука не проста,  
Та цікаво щохвилини,  
Бо уроки — то новини.  
Розкривають нам секрети  
Про тварин Землі-планети.  
Може вам всім легко здатись  
В наших знаннях розібратись,  
То не просто — вчитель знає,  
Той, хто біології навчає. 
 



Панасюк Віра Ульянівна – вчитель 
географії 

Від Європи до Канади,  
Ми мандруємо по карті,  
Іноді ми й заблукаєм,  
Але впевнені, ми знаєм, 
Що врятує нас учитель,  
В неї знань запаси чималі.  
Допоможе нам знайти  
Гори й витоки ріки,  
І пустелі, й болота,  
Й в неї робота не проста,  
Карти контурні збирати,  
Потім їх перевіряти,  
Знати нафту де знайшли,  
Де лежать вічні сніги.  
 

Якщо вчитель поєднує в собі любов до справи і до учня,  
він – досконалий учитель.  
                                                                             (Л. Толстой) 



          Учитель для школи — це те ж 

саме, що сонце для всесвіту.  

   Він джерело тієї сили, яка надає руху 
всій машині. Остання заіржавіє у 
мертвому заціпенінні, якщо він не 
зуміє вдихнути в неї життя і рух…                                           

                                 (А.Дістєрвег) 

 


