
              Затверджую 

Голова атестаційної комісії 

_____________  І.Д. Іванюк 

                                                                     «16»          09          2020 р. 

 

План 
 роботи атестаційної комісії 

Малинського технічного коледжу 

на 2020-2021 н. р. 
 

№  

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1.  Підготовка та видання наказу по коледжу про 

створення атестаційної комісії. до 18.09 

Директор 

коледжу, 

заступник 

директора з н. р. 

2.  Засідання атестаційної комісії з розгляду 

питань: 

- про роботу атестаційної комісії в поточному 

навчальному році; 

- ознайомлення членів атестаційної комісії з 

нормативними документами МОН з питань 

атестації педагогічних працівників; 

- розподіл функціональних обов’язків між 

членами атестаційної комісії; 

- планування роботи атестаційної комісії. 

до 25.09 

Заступник голови 

атестаційної 

комісії, секретар 

атестаційної 

комісії 

3.  Формування та подання до атестаційної 

комісії списку педагогічних працівників, що 

підлягають  черговій атестації в поточному 

навчальному році.  

до 10.10 

Заступник 

директора з н. р., 

інспектор відділу 

кадрів 

4.  Прийом заяв від педагогічних працівників про 

позачергову атестацію, про перенесення 

терміну атестації. 

до 10.10 

Секретар 

атестаційної 

комісії 

5.  Підготовка  подання керівника (або 

педагогічної ради) коледжу про присвоєння 

працівникам кваліфікаційних категорій, 

педагогічних звань та у разі зниження ними 

рівня професійної діяльності. 

до 09.10 

Заступник 

директора з н. р., 

голови ц. к., 

секретар 

педагогічної 

ради 

6.  Прийом заяв до атестаційної комісії від 

педагогічних працівників на присвоєння 

більш високої кваліфікаційної категорії 

(тарифного розряду). 

з 12.10 по 20.10 

Секретар  

атестаційної 

комісії 

7.  Затвердження списків педагогічних 

працівників, які атестуються, графіка роботи 

атестаційної комісії, прийняття рішення щодо 

перенесення строку чергової атестації.  

 20.10 

Голова 

атестаційної 

комісії, секретар 

атестаційної 

комісії 

8.  Закріплення членів атестаційної комісії за 

викладачами, які атестуються, для здійснення 

контролю і надання методичної допомоги у 

підготовці і проведенні атестації. 

до 20.10 

Заступник 

голови 

атестаційної 

комісії, секретар 

атест. комісії 

9.  Вивчення системи і досвіду роботи 

педагогічних працівників, які атестуються: 

     до 02.03 Керівники 

робочих  груп, 



№  

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

рівня професіоналізму, ініціативи, творчості, 

володіння ефективними формами й методами 

організації навчально-виховного  процесу, 

забезпечення результативності праці  тощо. 

голови ц. к. 

10.  Заслухати звіти педагогічних працівників, що 

атестуються, дати оцінку їх професійної 

діяльності, загальної культури, моральних 

якостей на засіданнях циклових комісій. 

до 25.02 Голови ц. к. 

11.  Скласти характеристики якості виконання 

посадових обов’язків, результативності 

навчально-виховної роботи, загальної  і 

професійної культури педагогічних 

працівників, що атестуються. 

до 25.02 

Керівники 

робочих  груп, 

голови ц. к. 

12.  Подати до атестаційної комісії 

характеристики діяльності педагогічних 

працівників у міжатестаційний період. 

 

до 01.03 

Директор 

коледжу, заст. 

директора з н. р., 

секретар атест. 

комісії 

13.  Ознайомити педагогічних працівників, що 

атестуються,  з їх характеристиками (під 

підпис) 

 

до 12.03 
Секретар 

атестаційної 

комісії 

14.  Підготувати атестаційні листи у двох 

примірниках. 
до 12.03 

Секретар 

атестац. комісії 

15.  Засідання атестаційної комісії з розгляду та 

прийняття рішення про встановлення 

(підтвердження) кваліфікаційних категорій, 

тарифних розрядів, присвоєння 

(підтвердження) педагогічних звань, 

порушення клопотань перед атестаційними 

комісіями вищого рівня 

 24.03 

Заступник 

голови 

атестаційної 

комісії, секретар 

атестаційної 

комісії 

16.  Складання документації за підсумками 

засідання атестаційної комісії по присвоєнню 

(підтвердженню) кваліфікаційних категорій 

(тарифів) та педагогічних звань. 

до 01.04 

Секретар 

атестаційної 

комісії 

17.  Підготувати документи та порушити  

клопотання перед атестаційною комісією ІІІ 

рівня про присвоєння (підтвердження) 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічних звань. 

 09.04 Заступник голови 

атестаційної 

комісії, секретар 

атест. комісії 

 

 

           Секретар атестаційної                                                         

           комісії                                                                                                         Л.І. Мойсієнко 

 


