
Атестація Котляр Р.П. - учителя 

Огульцівської загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів  у 2015 році  



Атестаційний лист 
Котляр Раїса Павлівна 

Рік народження – 1948 

Освіта – вища 

Спеціальність за дипломом 

учитель української мови та 

літератури 

Стаж безпосередньої 

педагогічної роботи – 44 роки 

Місце роботи: Огульцівська 

загальноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів 

Посада: учитель української 

мови та літератури, має 

вищу кваліфікаційну 

категорію та звання 

“Учитель-методист” 



Форма та результати підвищення кваліфікації 

протягом останніх 5 років за посвідченням  

курси 
підвищення 
кваліфікації 
вчителів  за 
напрямом 
«Українська  
мова та 
література» 
при КВНЗ 
«ХАНО», 
27.06.2014, 
Посвідчення  
№ 108/09  



Характеристика якості виконання 

посадових обов'язків, результативності 

навчально-виховної роботи, загальної і 

професійної культури 

 Показує високу науково-теоретичну підготовку. 

  Досконало володіє методикою викладання 

української мови та літератури. Уроки проводить на 

високому рівні. Зрозуміло, доступно, цікаво подає 

новий матеріал. 

  Створює свою систему форм і методів, 

впроваджує блочно-консультативне навчання на 

уроках української мови.  



За час роботи  

досягла високого  

професіоналізму  

 Володіє інноваційними 

 освітніми методиками 

 і технологіями.  

 Вміло організовує роботу учнів з текстом 

художніх творів, раціонально використовує 

наочні посібники.  

 Вміє зацікавити учнів своїм предметом, 

розвиває пам’ять, мовлення, творчі здібності. 
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Ускладнене: 

звертання, вставні 

слова, однорідні члени 

З а  н а я в н і с т ю  ч л е н і в  р е ч е н н я  

 Є всі потрібні члени 

речення 

Є пропущений член 

речення 

Поширене Непоширене Повне Неповне 



Ділиться досвідом своєї 

роботи з колегами району 

Виступ на методичному об’єднанні вчителів 

української мови та літератури 



Проводить змістовну 

 позакласну роботу з предмета 
У конкурсі «Соняшник» брали участь: 

 У 2013 році – 17 учнів, У 2014 році – 14 учнів, 

 У 2015 році – 12 учнів. 

 За результатами 2014 року мали результати 

на Регіональному рівні:  

 Дипломи І ступеня – 2 учні (Сумцов Р., 10 кл., Панаріна О., 11 кл.); 

Дипломи ІІІ ступеня – 4 учні (в т.ч. Гаєвська Д., Маршала О., 11кл.) 

 



Використовує інтерактивні  методи, 

нетрадиційні форми 

Метод проектів – одна  
з форм узагальнення  та 

систематизації одержаних 
знань 



Її учні є переможцями творчих конкурсів, 

предметних олімпіад 
2013/2014 навчальний рік – Гаєвська Дарія І місце у районному етапі 

олімпіади з української мови та літератури 

2012/2013 н.р. – Гаєвська Дарія – ІІ місце у районному етапі 

олімпіади з української мови та літератури;   

2011/2012 н.р., Суяркіна Ірина – І м. р/етапу конкурсу ім. П.Яцика; 

У 2014-2015 навчальному 

році учасницею  І етапу 

Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів Харківського 

територіального відділення 

МАН України була учениця 

8 класу Гребенюк Валерія 

з роботою:  «Олександр 

Корж. Тайники духу в 

жорстоку годину творчості» 



Успішно складають ЗНО 

 з української мови та літератури 

Рік  
Кількість 

учнів 

Середній 

бал  

Кращий 

результат 

2011 12 154 

Лісконог 

 Дарія, 

 178 б. 

2013 9 142,6 

Пономаренко 

Любов, 

 167,5 б. 

2014 11 153,5 

Маршала 

Олександра, 

180,5 б. 



Проводить 

нетрадиційні 

позакласні 

заходи 

Свято 

«Іду до 

Тараса» 



Веде активну громадську 

роботу 
• Керує первинною профспілковою організацією 

Огульцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

• Керує первинною ветеранською організацією села 

Огульці, почесний громадянин села Огульці 

• Бере активну участь у художній самодіяльності села 

Огульці 



Публікації робіт 

 Котляр Р.П. 



Рішення  атестаційної комісії 

Огульцівської загальноосвітньої  

школи І – ІІІ ступенів 

Котляр Р.П. відповідає посаді,  яку займає. 

Порушити клопотання перед 

атестаційною комісією ІІ рівня при відділі 

освіти Валківської районної державної 

адміністрації про відповідність 

Котляр Р.П. раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «Спеціаліст 

вищої категорії» та раніше присвоєному 

званню «Учитель-методист» 

 


