
Порядок 

проведення атестації

педагогічних працівників
ВСП «Березоворудський фаховий коледж ПДАУ»



Атестація педагогічних працівників - це

система заходів, спрямована на всебічне

комплексне оцінювання їх педагогічної

діяльності, за якою визначаються відповідність

педагогічного працівника займаній посаді, рівень

його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна

категорія, педагогічне звання.
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 До 20 вересня адміністрація коледжу видає

наказ «Про створення та склад атестаційної

комісії»;

 До 10 жовтня атестаційна комісія приймає:
- списки педагогічних працівників, які підлягають

черговій атестації;

- заяви на відмову від атестації;

- подання про присвоєння працівнику

кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.



 До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує

списки педагогічних працівників, що атестуються,

графік роботи атестаційної комісії. Працівники

ознайомлюються з графіком під підпис.

 До 15 березня атестаційна комісія вивчає

педагогічну діяльність осіб, що атестуються.

 До 01 березня подається до атестаційної комісії

характеристики діяльності викладача у

міжатестаційний період.



ДО 1 КВІТНЯ АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ:

 розглядає атестаційні листи, проводить підсумкове

засідання та ухвалює відносно кожного працівника

рішення;

 протоколи завіряють своїми підписами всі члени

атестаційної комісії з обов’язковим позначенням результатів

таємного голосування;

 на підставі рішення атестаційної комісії адміністрація

коледжу видає наказ «Про результати атестації

педагогічних працівників» протягом 5 днів після засідання

комісії.



 подати заяву на позачергову атестацію;

 подати заяву на відмову від чергової атестації, якщо на це

є підстава;

 на обов’язкове ознайомлення зі змістом атестаційного

листа не пізніше, ніж за 10 днів до засідання атестаційної

комісії;

 на обов’язкове отримання другого примірника

атестаційного листа під розпис після рішення атестаційної
комісії.



Кваліфікаційна категорія

«спеціаліст другої категорії»



Кваліфікаційна категорія

«спеціаліст першої категорії»



Кваліфікаційна категорія

«спеціаліст вищої категорії»



Педагогічне звання

«викладач-методист»



Під час атестації звертати увагу на:

 Рівень теоретичної, методичної та професійної компетентності;

 Глибину і якість навчальних досягнень студентів;

 Використання оптимальних форм і методів на заняттях та в позааудиторній роботі;

 Методичну активність педагогів (запровадження інноваційних технологій у навчальну та 

виховну роботу, методичні ідеї, знахідки тощо);

 Керівництво науковою роботою здобувачів освіти;

 Підготовку переможців і призерів олімпіад;

 Упровадження передового педагогічного досвіду;

 Участь у роботі методичних об'єднань;

 Роботу викладача як куратора навчальної групи;

 Оснащеність педагогічного процесу (кабінет, якість дидактичного матеріалу)



Для проходження атестації викладач готує електронне

“Портфоліо досвіду роботи викладача”

Орієнтовний зміст портфоліо

 Прізвище, ім'я, по батькові викладача;

 Рік народження;

 Освіта;

 Категорія;

 Підвищення кваліфікації;

 Атестація;

 Проблеми, над розв'язанням яких працює викладач;
 Проведення відкритих занять;

 Участь у методичних об'єднаннях;

 Участь у психолого-педагогічних семінарах;

 Участь у тижнях циклової комісії;

 Виступи на педраді;

 Виступи на методичних нарадах та інших зборах;

 Відкриті виховні години, вечори;

 Участь у конференціях;

 Участь у педагогічних читаннях;

 Підсумки участі студентів у

конкурсах; олімпіадах;

 Власні методичні розробки,

апробовані та схвалені науково-

методичними установами;

 Статті у збірках матеріалів науково-

практичних конференцій;

 Публікації в періодичних виданнях;

 Інші види діяльності.



Якщо хочете чогось навчитися -

робіть це!

Р. Шанк


