
Додаток 3 

до наказу Коледжу інформаційних систем 

і технологій ДВНЗ «КНЕУ ім.В.Гетьмана» 

_____________________2018 р. №_______ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Протокол засідання атестаційної комісії 

КІСІТ ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» 

«   15   »    жовтня   2018 р. №  2 

 

 

ГРАФІК  

засідань атестаційної комісії 

Коледжу інформаційних систем і технологій 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет  

імені Вадима Гетьмана» 

на 2018/2019 навчальний рік 
 

№ 

п/п 
Зміст роботи Терміни 

Відмітки про 

виконання 

1. Засідання 1.  

1. Про розподіл функціональних обов’язків між 

членами атестаційної комісії. 

2. Про графік засідань атестаційної комісії на 

2018/2019 навчальний рік. 

3. Про план-графік проведення атестації педагогічних 

працівників на 2018/2019 навчальний рік. 

18.09.2018   

2. Засідання 2.  

1. Про списки педагогічних працівників, які 

підлягають черговій атестації в 2018/2019 навчальному 

році, встановлення строків проходження ними курсів 

підвищення кваліфікації. 

2. Про заяви на позачергову атестацію педагогічних 

працівників коледжу в 2018/2019 навчальному році. 

3. Про заяви на перенесення термінів атестації 

педагогічним працівникам коледжу в 2018/2019 

навчальному році. 

4. Про затвердження графіка засідань атестаційної 

комісії та плана-графіка проведення атестації педагогічних 

працівників на 2018/2019 навчальний рік. 

15.10.2018   

3. Засідання 3.  

1. Ознайомлення педагогічних працівників коледжу, 

що атестуються в 2018/2019 навчальному  році, з планом-

графіком проведення атестації під підпис. 

2. Співбесіда з педагогічними працівниками з приводу 

умов атестації, складання індивідуального плану 

підготовки і проходження атестації, графіка відкритих 

занять, позаурочних заходів тощо. 

 

17.10.2018  



4. Засідання 4.  

1. Про хід виконання індивідуального плану 

підготовки і проходження атестації педагогічними 

працівниками коледжу, що атестуються в 2018/2019 

навчальному році, зокрема про проходження ними курсів 

підвищення кваліфікації (стажування). 

2. Обговорення відкритих занять, виховних заходів, 

інших заходів, що висвітлюють професійну діяльність 

педагогічних працівників, які атестуються в 2018/2019 

навчальному році. 

24.01.2019   

5. Засідання 5.  

1. Про хід виконання індивідуального плану 

підготовки і проходження атестації педагогічними 

працівниками коледжу, що атестуються в 2018/2019 

навчальному році. 

2. Обговорення відкритих занять, виховних заходів, 

інших заходів, що висвітлюють професійну діяльність 

педагогічних працівників, які атестуються в 2018/2019 

навчальному році. 

3. Про готовність атестаційних документів 

педагогічних працівників коледжу, що атестуються в 

2018/2019 навчальному році  (характеристики професійної  

діяльності, атестаційні листи). 

05.03.2019   

6. Засідання 6.  

1. Розгляд матеріалів з питань атестації педагогічних 

працівників коледжу в 2018/2019 навчальному році. 

2. Прийняття рішення ( в межах своєї компетенції) про 

відповідність педагогічного працівника займаній посаді, 

присвоєння кваліфікаційної категорії («спеціаліст ІІ 

категорії», «спеціаліст І категорії»), встановлення 

відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

(«спеціаліст ІІ категорії», «спеціаліст І категорії»).   

3. Порушення клопотання перед атестаційною 

комісією III рівня про присвоєння кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст вищої категорії» (про встановлення 

відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії») та про присвоєння 

педагогічного звання (встановлення відповідності раніше 

присвоєному педагогічному званню). 

26.03.2019- 

27.03.2019  

 

 


