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ПЛАН
роботи атестаційної комісії 

Державного вищого навчального закладу 
«Могилів - Подільського монтажно-економічного коледжу»

на 2020-2021 н.р.

№
з/п Зміст роботи Термін Відповідальний

Відмітка
про

виконання

1.

Підготовка та видання наказу по 
коледжу:
- «Про створення атестаційної 
комісії»;

«Про проведення атестації 
педагогічних працівників 2020-2021 
н.р.».

до 19 вересня 
2020р.

до 09 жовтня 
2020 р.

Директор коледжу

2. Засідання атестаційної комісії до 18 вересня 
2020 р.

Голова атестаційної 
комісії, 

члени атестаційної 
комісії

3.

Формування списку педагогічних 
працівників, які підлягають 
черговій, атестації та прийом заяв 
педагогічних працівників про 
позачергову атестацію, про 
перенесення строку атестації, 
подання керівника або педагогічної 
ради закладу про присвоєння 
працівнику кваліфікаційної 
категорії, педагогічного звання та у 
разі зниження ним рівня 
професійної діяльності. 
Ознайомлення зі списком чергової 
атестації педагогічних працівників 
під підпис.

з 01 вересня 
до 09 жовтня 

2020р.

Голова атестаційної 
комісії, 

методист

4. Засідання атестаційної комісії до 20 жовтня 
2020 р.

Голова атестаційної 
комісії, 

члени атестаційної 
комісії

5.

Затвердження списків педагогічних 
працівників, які атестуються, графік 
роботи атестаційної комісії, 
прийняття рішень ЩОДО 

перенесення строку чергової 
атестації.
Підготовка та видання наказу 
«Про атестацію педагогічних 
працівників».

до 20 жовтня 
2020 р.

Голова атестаційної 
комісії, 

секретар атестаційної 
комісії, 

(методист)

6. Перевірка наявності документів про Відділ кадрів,



підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, які 
атестуються

до 19 жовтня 
2020 р.

методист

7. Оформити куточок «Атестація в 
навчальному закладі» Жовтень Методист

8.

Відвідування навчально-виховних 
заходів під час вивчення системи і 
досвіду роботи педагогічних 
працівників, які атестуються

листопад 2020 р. 
-28 лютого 2021 р.

Члени атестаційної 
комісії

9.

Підготовка та видання наказу «Про 
хід атестації педагогічних 
працівників» 10 січня 2021 р.

Голова атестаційної 
комісії, 

секретар атестаційної 
комісії

10.

Провести контрольні зрізи знань 
студентів з метою об’єктивної 
оцінки роботи педагогічного 
працівника

до 18 грудня 2020 р.

Заступник директора 
з навчальної роботи, 

голови циклових 
комісій

11.

Переглянути книги наказів, 
підготувати матеріал про 
результативність роботи педагогів, 
які атестуються за 5 років

до 07 лютого 
2021 р.

Заступник директора 
з навчальної роботи

12.

Провести огляд кабінетів (вклад 
кожного педагогічного працівника у 
створені навчальної бази кабінету) до 31 січня 

2021 р.

Завідуючий з 
навчально- 

виробничої практики, 
члени атестаційної 

комісії

13.
Провести відкриті заняття, виховні 
заходи викладачами які атестуються 
(згідно графіку)

Протягом року
Педагогічні 

працівники, які 
атестуються

14. Засідання атестаційної комісії 
•

До 28 лютого 
2021 р.

Голова атестаційної 
комісії, 

члени атестаційної 
комісії 

голови ЦК

15.
Провести виставку навчально- 
методичної документації серед 
викладачів, які атестуються.

до 21 лютого 
2021 р.

викладачі,
методист

16.
Ознайомити колектив з творчими 
звітами педпрацівників.

до 28 лютого 
2021 р. 

(педагогічна рада)

Методист, 
викладачі, які 
атестуються

17.

Подання до атестаційної комісії 
характеристики діяльності 
педагогічного працівника у 
міжатестаційний період

до 28 лютого 
2021 р.

Директор, 
методист, 
голови ЦК

18.

Ознайомити з характеристиками 
якості виконання посадових 
обов’язків, результативності 
навчально-виховної роботи, 
загальної і професійної культури 
педагогічних працівників під підпис

до 28 лютого 
2021 р.

Члени атестаційної 
комісії

19. Засідання атестаційної комісії до 30 березня 
2021 р.

Голова атестаційної 
комісії, 

члени атестаційної 
комісії

20. Заповнити атестаційні листи у двох 
примірниках.

до 30 березня 
2021 р.

Секретар атеСтаційної 
комісії

21.
Оформлення атестаційних 
матеріалів та ознайомлення

до 31 березня 
2021 р.

Голова атестаційної 
комісії, секретар ......



педагогічних працівників з їх 
атестаційними листами

атестаційної комісії

22.

Подання клопотання до 
атестаційної комісії департаменту 
освіти і науки Вінницької обласної 
державної адміністрації щодо 
розгляду питань стосовно 
присвоєння вищої кваліфікаційної 
категорії та педагогічних звань

до 03 квітня 
2021 р.

Голова атестаційної 
комісії

23. Аналіз підсумків атестації 
педагогічних кадрів травень 2021 р. Методист

24.

Підготовка звітної та статистичної 
документації за підсумками 
атестації поточного навчального 
року

червень 
2021 р.

Секретар атестаційної 
комісії

Члени атестаційної комісії:

Кізян О.М.
Маковій В.А 
Волкова В.І 
Гуральський С.М. 
Пшеничнюк С.В.
Фельчин Б.М 
Костик В.В.
Присяжнюк Т.В.


