
Протокол №1 

Засідання атестаційної комісії 

Коледжу інформаційних систем і технологій 

 Державного вищого навчального закладу  «Київський національний економічний 

університет  ім. В. Гетьмана» 

 

від 19 вересня 2016 р.     

Присутні 7 чоловік  

Голова засідання – Грицак Н. Ю. 

Секретар – Марциновська Н. Ю. 

 

                      Порядок денний 

1. Вивчення Типового положення про атестацію педагогічних працівників         

України. 

2. Про розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії. 

3. Затвердження плану роботи атестаційної комісії. 

4. Затвердження графіка засідань атестаційної комісії. 

1. СЛУХАЛИ: інформацію голови атестаційної комісії Грицак Н. Ю. про 

наказ  типового положення про атестацію педагогічних працівників 

України (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти №930 від 

06.10.2010) 

УХВАЛИЛИ: атестаційній комісії організувати роботу згідно з Типовим 

положенням про атестацію педагогічних працівників.  

2. СЛУХАЛИ: інформацію Грицак Н. Ю. про розподіл функціональних 

обов’язків між членами атестаційної комісії. 

УХВАЛИЛИ:    1.Затвердити функціональні обов’язки між членами 

атестаційної комісії. 

 3. СЛУХАЛИ: інформацію Грицак Н. Ю. про план роботи атестаційної 

комісії  та проведення атестації педагогічних працівників  КІСіТ ДВНЗ 

«КНЕУ ім. В. Гетьмана», які підлягають атестації в 2016-2017 

навчальному році: 

№ Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальні Примітка 

1 Опрацювати  Типове   положення про атестацію 

педагогічних працівників України  

Вересень, 

2016р. 
Адміністрація 

коледжу 

 

2 Видати наказ по коледжу «Про  створення   

атестаційної комісії у 2016/2017 н.р.» 

Вересень, 

2016р. 
Директор 

коледжу 

Грицак Н.Ю. 

 

3 Співбесіда з працівниками щодо чергової та 

позачергової атестації 

 

Вересень, 

2016р. 
Лесняк В.О. 

Заступник НР 

 

4 Засідання атестаційної комісії №1 

1. Про розподіл  обов’язків між членами  атеста-   

    ційної комісії. 

2. Складання графіка засідань атестаційної комісії. 

3. Затвердження плану роботи атестаційної комісії. 

 

19.09.2016р. Голова АК  

5 Скласти  графік творчих звітів педпрацівників, які 

атестуються. 

До           
20.10. 

2016 р. 

 Лесняк В.О.. 

 Заступник НР 

 



6 Поновити стенд з питань атестації До 

20.10.2016р 
Марциновська 

Н.Ю. 

Секретар АК 

 

7 Подати  списки педагогів, які підлягають черговій 

атестації у 2016/2017 н.р. 

До 

06.10.2016р 
Директор 

коледжу 

Грицак Н.Ю. 

 

8 Засідання атестаційної комісії № 2 

1. Подання списку  педагогічних працівників на    

    проходження чергової атестації. 

2. Розгляд заяв педпрацівників на позачергову   

    атестацію. 

3.Співбесіди з педпрацівниками  допущеними до  

атестації у   2016 /2017 н.р. 

4. Затвердження  графіка атестації педагогів 

коледжу у 2016/2017 н.р. 

06.10.2016 р. Голова АК  

9 Вивчення системи роботи, фахової, методичної та 

педагогічної кваліфікації педпрацівників, що 

атестуватимуться у 2016/2017 н.р.: 

-якість викладання, навчально-методичне 

забезпечення; 

-якість знань студентів; 

-робота з обдарованими студентами; 

-участь у роботі м/о; 

-розробка дидактичних матеріалів; 

-проведення відкритих занять та позаурочних 

заходів; 

-навчально-методичне забезпечення кабінету. 

     Вивчення якості виховної роботи, індивідуальної 

роботи зі студентами, реалізації виховних цілей на 

уроках, якість планування. 

     Оцінка рівня професійної підготовки з питань: 

самоосвіти; 

аналізу відвідування уроків та виховних заходів 

інших викладачів; 

-підвищення кваліфікації, стажування. 

Жовтень-

лютий 
Адміністрація 

коледжу, 

члени АК 

 

10 Засідання атестаційної комісії № 3 

1. Презентація творчої діяльності педагогів, які  

    атестуються у 2016/2017 н.р. 

2. Про  вивчення системи роботи викладачів, які  

    атестуються, членами атестаційної комісії 

3. Вироблення рекомендацій для окремих категорій  

    працівників, які атестуються.  

24.02.2017р. Голова АК  

11 Розглянути на засіданні педагогічної ради   питання 

атестації педагогів у 2016/2017 н.р. 

Лютий Адмін. коледжу, 

відп. члени АК 

 

12 Засідання атестаційної комісії № 4 

1.Звіти педагогів, які атестуються у 2016/2017 н.р. 

2. Присвоєння та підтвердження  першої, другої  

   категорії, категорії "спеціаліст". 

3. Подання  про підтвердження чи присвоєння  

14.03.2017р. Голова АК  



 

ВИСТУПИЛИ: Лесняк В.О. із пропозицією підтримати та затвердити 

план роботи атестаційної комісії. 

УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити план заходів із підготовки та проведення 

атестації педагогічних працівників КІСіТ ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима 

Геьмана» на 2016-2017 н.р. 

4. СЛУХАЛИ: Голову атестаційної комісії Грицак Н. Ю. про графік 

засідань атестаційної комісії КІСіТ ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Геьмана» в 

2016-2017 навчальному році: 
№ Зміст роботи Термін проведення Відповідальні 

1 Засідання атестаційної комісії №1 

1. Про розподіл  обов’язків між членами  атеста-   

    ційної комісії. 

2. Затвердження  графіка засідань атестаційної  

     комісії. 

3. Затвердження плану роботи атестаційної комісії. 

19.09.2016р. Голова АК 

    

2 Засідання атестаційної комісії № 2 

1. Подання списку  педагогічних працівників щодо  

    проходження чергової атестації. 

2. Розгляд заяв педпрацівників на позачергову   

    атестацію. 

3.Співбесіди з педпрацівниками, допущеними до   

    атестації у 2016/2017 н.р. 

4. Затвердження  графіка атестації педагогів коледжу у 

2016/2017 н.р. 

06.10.2016р. Голова АК 

    

категорії "спеціаліст вищої категорії"та 

педагогічного звання "викладач - методист" до   

атестаційної комісії  Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

13 Підготовка та здача звіту про хід проведення 

атестації педпрацівників у коледжі. 

 Видати наказ  по коледжу “Про  результати 

атестації у 2016/2017 н.р.“.  

До 

01.04.2017р. 
Атестаційна 

комісія 

 

14  Підготувати  наказ   по коледжу  “Про проведення 

атестації педпрацівників  у 2016/2017 н.р. та 

присвоєння   чи підтвердження вищих категорій та 

звань“.  

18.05.2017 р. Атестаційна 

комісія 

 



3 Засідання атестаційної комісії № 3 

1. Презентація творчої діяльності педагогів, які  

    атестуються у 2016/2017 н.р. 

2. Про  вивчення системи роботи викладачів, які  

    атестуються, членами атестаційної комісії 

3. Вироблення рекомендацій для окремих категорій  

    працівників, які атестуються.  

24.02.2017р. Голова АК 

    

4 Засідання атестаційної комісії № 4 

1.Звіти педагогів, які атестуються у 2016/2017 н.р. 

2. Присвоєння та підтвердження  першої, другої  

   категорії, категорії "спеціаліст". 

3. Подання  клопотання про  підтвердження чи 

присвоєння  категорії "спеціаліст вищої категорії" та 

педагогічного звання "викладач - методист" до 

атестаційної комісії  Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

 

14.03.2017р. Голова АК 

 

 

   УХВАЛИЛИ: Затвердити графік засідань атестаційної комісії КІСіТ 

ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» в 2016-2017 навчальному році. 

 

 

 

 

Голова атестаційної комісії                                          Н. Ю. Грицак 

Секретар                                                                         Н. Ю. Марциновська 

Члени комісії:    

В. О. Лесняк – заст.директора з НР  

О.С. Биковець – в. о. заст. директора з ВР 

О.Г. Карлюченко – заст. директора з ВР 

М. А. Братусь – зав. метод. кабінетом 

Т.В. Шиманська  – член комісії 

 

 

                                                           

 

 


