АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
І. Загальні дані
Педагогічний працівник, що атестується Шиманська Таїсія Володимирівна
Дата народження 1 лютого 1947 р.
Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атестації
викладач механіки, основ технічної механіки, фізики, 39 років
Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) 39 років (45 років).
Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його
закінчення, спеціальність) Освіта вища, механік, Київський ордена Леніна державний університет
імені Т.Г. Шевченка, 1970 р. спеціальність «Механіка».
Науковий ступінь (вчене звання) немає
Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років: (з якої спеціальності, номер та дата видачі
документа, що підтверджує підвищення кваліфікації) професійно орієнтований інтегрований курс
для вчителів фізики, астрономії, Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут
післядипломної педагогічної освіти - свідоцтво про підвищення кваліфікації 15КУБГ104029,
реєстраційний №7212 від 18.12.2015; довідка про підвищення кваліфікації вчителів, що викладають
технології (додаток до свідоцтва, додаткове підвищення кваліфікації).
Дата та результати проведення попередньої атестації березень 2011 р., відповідає займаній посаді,
підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладачметодист».
Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період
Має кваліфікацію «Спеціаліст вищої категорії» і педагогічне звання «Викладач-методист»,
підтверджені у 2011 р. Працює викладачем предметів «Механіка», «Основи технічної механіки»,
«Фізика» на першому та другому курсах. Заняття проводить професійно, на зразковому
методичному рівні, використовує наочні прилади, технічні засоби навчання, комп’ютерну техніку,
засоби активізації групи під час уроку.
Значну увагу приділяє методичній роботі, щорічно готує оригінальні методичні розробки, які
знаходять практичне застосування у навчальному процесі (загалом 13 робіт за період). Роботи
включають методичні розробки до лекцій, практичних і семінарських занять, завдання та
рекомендації для самостійної роботи студентів, тести, ККР, модульні контрольні роботи.
Методичні розробки подавалися до участі у конкурсах міського методичного об’єднання і увійшли в
число призерів. Також методичні розробки Шиманської Т.В. брали участь у Всеукраїнському
конкурсі методичних розробок викладачів коледжів.
Використовує сучасні форми і методи навчання, спрямовані на краще сприйняття матеріалу,
підвищення успішності. Обмінюється досвідом з викладачами коледжу та викладачами інших
коледжів міста. Активно працює у міському методичному об’єднанні викладачів «Механіки», має
подяки за цю роботу, виступає з доповідями по обміну педагогічним досвідом.
Шиманська Т.В. виконує виховну та індивідуальну роботу зі студентами. Регулярно проводить
додаткові заняття та консультації. Щорічно бере участь у підготовці команди студентів до
міських олімпіад з «Фізики» серед вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації міста Києва.
При лабораторії механіки працює гурток, де студенти поглиблено вивчають окремі розділи
«Механіки», роблять доповіді та пишуть реферати, які беруть участь у конкурсах студентських
робіт міста Києва.
Має бездоганну ділову репутацію і авторитет серед колег та студентів, відрізняється
почуттям відповідальності за доручену справу. Принципова, наполеглива, сумлінна, справедлива. До
реорганізації у 2014 р. була головою ПЦК загальнотехнічних дисциплін. Доган не має.
II. Результати атестації педагогічного працівника атестаційною комісією Коледжу інформаційних
систем і технологій ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Рішення атестаційної комісії: відповідає займаній посаді_____________________________________________
(1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній за умови виконання певних заходів; 3) не відповідає займаній посаді)

За результатами атестації:
присвоїти кваліфікаційну категорію ____________________________________________________
(«спеціаліст»,«спеціаліст другої категорії»,«спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»)

порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про
відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії” та педагогічного
звання «викладач-методист»____________________________________________________________________
(про

присвоєння

кваліфікаційної

категорії

«спеціаліст

вищої

категорії»;

про

присвоєння

педагогічного

Результати голосування: кількість голосів: за ___6__, проти ____0__, утримались ____0___.

звання)

