
№

з/п
Заходи Термін Відповідальний

1 Створення атестаційної комісії І рівня: 

І .Розподіл функціональних обов’язків.

2. Складання графіка засідань.

3. Розробка плану роботи атестаційної 
комісії.

До
19.09.2017

Рибачук В.П., 

М андрик Л.П.

1. Подання заявок на підвищення 
кваліфікації.

Серпень-
Вересень

Рибачук В.П.

2. Ознайомлення педколективу з наказом 
про створення акредитаційної комісії.

Вересень Рибачук В.П.

3. 1 .Проведення співбесід з педагогами.

2. Подання директора коледжу на 
атестацію педпрацівників.

3. Планування персональної діяльності 
педагогів, які атестуються.

4. Прийом заяв від викладачів на 
позачергову атестацію.

До
09.10.2017

Рибачук В.П., 

М андрик Л.П.

4. Засідання атестаційної комісії №1

Питання для розгляду:

1.Затвердження графіку роботи.

2.3атвердження списків педпрацівників, 
які атестуються.

Вересень
2017р.

Рибачук В.П., 
М андрик Л.П.



3.Ознайомлення педагогічних 
працівників з індивідуальними 
планами проходження атестації.

4 .Ознайомлення з планом-графіком 
атестації у 2018 р.

5. Засідання атестаційної комісії № 2

Питання для розгляду:

1 .Звіт викладачів, що атестуються, щодо 
роботи над методичною темою та 
впровадженням інноваційних форм 
роботи на заняттях.

2.Аналіз рівня навчальних досягнень 
студентів викладачів, що атестуються у 
2018 році.

Листопад
2017р.

Г  ордієць І. А., 
Коржевський 
М .Ю .,
адміністрація
коледжу

6 . Засідання атестаційної комісії №3

Питання для розгляду:

1 .Первинне ознайомлення з 
результатами вивчення навчально- 
методичної та виховної роботи 
викладачів, які атестуються.

2 . Звіт викладачів, що 
атестуються, щодо роботи над 
методичною темою та впровадженням 
інноваційних форм роботи на заняттях, 
стану організації навчальної та виховної 
роботи

Січень
2018р.

Гордієць І. А., 
Коржевський 
М.Ю .

7. Подання керівником закладу 
характеристик діяльності педпрацівників 
в міжатестаційний період. Складання 
характеристик педагогічної діяльності 
викладачів у рік атестації.

До
01.03.2018р.

Рибачук В.П., 
М андрик Л.П.

8. Засідання атестаційної комісії № 4

Питання для розгляду:

1 .Аналіз ходу атестації. Підведення 
підсумків діяльності педпрацівників.

2. Ознайомлення педагогічних

До
15.03.2017р.

Рибачук В.П., 
М андрик Л.П.



працівників з характеристикою 
діяльності у міжатестаційний період та у 
рік атестації

9. Надання методичної допомоги 
викладачам, які атестуються

Постійно Члени
атестаційної
комісії

10. Оформлення документації.

Заповнення атестаційних листів.

Оформлення підсумкового протоколу 
засідання атестаційної комісії із 
зазначенням результатів голосування. 
П ідготовка наказу про підсумки 
атестації.

До
20.03.2018р.

Бернацька Г.С.

11. П ідсумкове засідання атестаційної 
комісії №5

Питання для розгляду:

1. Атестація викладачів коледжу.

24.03.2018р. Члени
атестаційної
комісії

12. Подання атестаційних листів на 
встановлення та підтвердження вищої 
категорії та встановлення педагогічного 
звання.

До
01.04.2018р.

Рибачук В.П.

13. Видача атестаційних листів за 
результатами роботи акредитаційної 
комісії І рівня.

Березень Рибачук В.П.

14. Видання наказу про наслідки атестації. Квітень Рибачук В.П.

15. Отримання та видача атестаційних 
листів за результатами роботи 
акредитаційної комісії II рівня.

Травень Рибачук В.П.

16. Висвітлення ходу атестації педагогічних 
працівників на сайті коледжу.

Постійно Куліш О.А.


