
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

     на засіданні атестаційної комісії 

     Протокол № 2 від 20 жовтня 2021 р.                                                                                       

 

Графік роботи атестаційної комісії  

у 2021-2022 навчальному році 
 

№ з/п Зміст роботи 
Термін 

провед. 

Відповідальні 

члени 

атестаційноїк

омісії 

    

1 

Засідання атестаційної комісії: затвердження списків 

педагогічних працівників, які атестуються;затвердження графіка 

роботи атестаційної комісії; розгляд заяв педпрацівників про  

перенесення строку чергової атестації; створення робочих груп 

із числа членів атестаційної комісії  для вивчення  педагогічної 

діяльностівикладачів, що атестуються, і надання їм методичної 

допомоги у підготовці до атестації. 

20.10.21 р. Ковальчук Л.О., 

Мойсієнко Л.І. 

2 
Ознайомити з графіком роботи атестаційної комісії 

педпрацівників, які атестуються (під підпис). 

21-27.10 

 

Мойсієнко Л.І. 

3 

Вивчити педагогічну 

діяльність осіб, які 

атестуються 

Ознайомитися з навчальною 

документацією щодо виконання 

педагогічним працівником своїх 

посадових обов’язків, вивчити 

рівень викладання,  участь у роботі 

методичних об’єднань,у фахових 

конкурсах та інших заходах, 

пов’язаних з організацією 

навчально-виховної та методичної 

роботи. 

03.11- 

09.03 

 

Ковальчук Л.О., 

Мойсієнко Л.І. 

Керівники 

робочих груп 

по вивченню 

 

4 
Провести анкетування серед студентів з метою вивчення їхньої 

оцінки діяльності викладачів, які атестуються. 

 

лютий 

 

Мойсієнко Л.І. 

Шемет О.І. 

 

5 
Провести заміри знань студентів з дисциплін, що їх ведуть 

викладачі, які атестуються. 

грудень 

 

Сахнюк  В.В.  

Бондарук І.В. 

6 
Ознайомити педагогічних працівників, що атестуються,  з  

характеристиками їх педагогічної діяльності (під підпис). 

до 10.03 Мойсієнко Л.І. 

7 

Презентація методичних напрацювань педагогічними  

працівниками, які атестуються, на засіданні семінару  

підвищення методичної та психолого-педагогічної  

майстерності викладачів. 

09.03 Ковальчук Л.О., 

Мойсієнко Л.І. 

 

 

8 

Підготувати узагальнюючі матеріали, що характеризують  

навчально-методичну діяльність викладачів. 

 

до 16.03 

 

Керівники роб. 

груп по вивч. 

Голови ц. к. 

9 Заповнити атестаційні листи. до 23.03 Мойсієнко Л.І. 

10 Засіданняатестаційної комісії: розгляд атестаційних  

матеріалів  та прийняття рішення про встановлення  

(підтвердження) кваліфікаційних категорій, тарифних  

розрядів, присвоєння (підтвердження) педагогічних звань,  

23.03 Іванюк І.Д. 

Ковальчук Л.О., 

Мойсієнко Л.І. 



№ з/п Зміст роботи 
Термін 

провед. 

Відповідальні 

члени 

атестаційноїк

омісії 

порушення клопотання  перед атестаційною комісієюІІІ 

рівня. 

11 Складання документації за підсумками засідання атестаційної 

комісії по присвоєнню (підтвердженню) кваліфікаційних 

категорій (тарифних розрядів) та педагогічних звань. 

24.03-02.04     

 

Мойсієнко Л.І. 

12 Підготувати і передати до  атестаційної комісії ІІІ рівня 

клопотання про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань. 

13.04 Іванюк І.Д. 

Ковальчук Л.О., 

Мойсієнко Л.І. 

 

 

 

               Секретар атестаційної комісії:                                    Леонід  МОЙСІЄНКО 

 

 

 


