
Погоджено         Затверджено  

Голова профкому       Голова атестаційної комісії  

__________ Л. Філюк      ______________О. О. Герасимчук 

«13» жовтня 2017 р.        «13» жовтня 2017 р. 

 

 

Графік  

проведення атестації педагогічних працівників  

Технічного коледжу Луцького НТУ  

у 2017 – 2018 н. р. 

 

№ 

з/п 

Дата проведення 

засідання 
Час проведення Примітка 

1. 23.03.2018 р. 1400  

 

 

З графіком ознайомлені: 



Затверджую 

Голова атестаційної комісії 

________________О. О. Герасимчук 

 

 

Заходи,  

щодо підготовки і проведення атестації педагогічних працівників  

ТК Луцького НТУ  

 

№ 

з/п 
Зміст роботи Хто виконує Дата 

Приміт

ка 

1.  Видати розпорядження " Про створення 

атестаційної комісії". Довести 

розпорядження до відома педагогічного 

колективу. 

Голова 

атестаційної 

комісії 

До  

20.09.2017 р. 

 

2.  Скласти план роботи атестаційної 

комісії, графік засідань атестаційної 

комісії, розподілити обов’язки.  

Члени 

комісії 

До  

20.09.2017 р. 

 

3.  Подати списки педагогічних працівників, 

які підлягають черговій атестації. 

Голова 

атестаційної 

комісії 

До  

10.10.2017 р. 

 

4.  Зібрати заяви про позачергову атестацію, 

про перенесення строку атестації; 

подання керівника або педради. 

Голова 

атестаційної 

комісії 

До  

10.10.2017 р. 

 

5.  Затвердити списки та графік атестації 

педагогічних працівників, які 

атестуються у 2017 – 2018 н. р. 

Голова 

атестаційної 

комісії 

До  

20.10.2017 р. 

 

6.  Закріпити наставників за кожним, хто 

атестується. 

Члени 

комісії 

До  

20.10.2017 р. 

 

7.  Ознайомити під підпис педагогічних 

працівників, що атестуються, з графіком 

проведення атестації. 

Члени 

комісії 

До  

20.10.2017 р. 

 

8.  Видати розпорядження «Про атестацію 

педагогічних працівників». 

Голова 

атестаційної 

комісії 

До  

20.10.2017 р. 

 

9.  Вивчити педагогічну діяльність осіб, які 

атестуються. 

Члени 

комісії 

До 

16.03.2018 р. 

 

10.  Провести творчі звіти педагогічних 

працівників, які атестуються. 

Голови ВЦК, 

ЦК, МК 

До  

16.03.2018 р. 

 

11.  Провести тестування студентів, щодо 

аналізу роботи педагогічних працівників, 

які атестуються. 

Соціальний 

педагог, 

члени атест. 

комісії 

До  

01.03.2018 р. 

 



 

12.  Оформити характеристики діяльності 

педагогічних працівників у 

міжатестаційний період.   

Ознайомити з ними педагогічних 

працівників, які атестуються. 

Члени 

атестаційної 

комісії 

До  

01.03.2018 р. 

15.03.2018 р. 

 

13.  Оформити атестаційні листи. Члени 

атестаційної 

комісії 

До  

27.03.2018 р. 

 

14.  Заслухати на інструктивно – методичній 

нараді інформацію про підготовку до 

атестації. 

Голова 

атестаційної 

комісії 

Лютий  

2018 р. 

 

15.  Провести засідання атестаційної комісії з 

атестації педагогічних працівників. 

Голова 

атестаційної 

комісії 

23.03.2018 р.  

16.  Підготувати розпорядження «Про 

затвердження рішення атестаційної 

комісії» та ознайомити атестованих з 

ним. 

Голова 

атестаційної 

комісії 

До 

02.04.2018 р. 

 

17.  Оформити матеріали для подання у вищу 

атестаційну комісію. 

Голова 

атестаційної 

комісії, 

секретар  

До  

05.04.2018 р. 

 

  

 

 

 Методист                                                                   Л. Клеха  

 

 



Затверджую 

Голова атестаційної комісії 

__________________О. О. Герасимчук 

 

 

План 

 роботи атестаційної комісії   

ТК Луцького НТУ  

на 2017 – 2018 н. р. 

 

№ 

з/п 

Тема заходу Хто виконує Термін 

виконання 

1.  Оформити інформаційний куточок з 

питань атестації. 

Методисти Вересень  

2017 р. 

2.  Скласти графік проведення атестації. Голова атестаційної 

комісії 

До  

20.10.2017 р. 

3.  Вивчити систему роботи педагогічних 

працівників, які атестуються. 

Члени атестаційної 

комісії, 

голови ВЦК, ЦК, МК 

До  

15.03.2018 р. 

4.  Надати допомогу з підготовки та 

проведення творчих звітів педагогічних 

працівників, що атестуються. 

Методисти Протягом 

атестаційного 

періоду 

5.  Заслухати голів ВЦК, ЦК, МК про аналіз 

роботи тих, хто атестується. 

голови ВЦК, ЦК, МК  Лютий  

2018 р. 

6.  Провести засідання атестаційної комісії з 

атестації педагогічних працівників згідно 

з графіком. 

Голова комісії 23.03.2018 р. 

7.  Підвести підсумки роботи атестаційної 

комісії.  

Голова атестаційної 

комісії 

23.03.2018 р. 

 

 

 

 

 

Методист                                                                        Л. В. Клеха 



 

Затверджую 

Голова атестаційної комісії   

_____________О. О. Герасимчук 

 

Графік 

 засідань атестаційної комісії  

ТК Луцького НТУ  

у 2017 – 2018 н. р. 

 

 

 

№ 

з/п 
Дата проведення План роботи 

1.  19.09.2017 р. 

 

1. Про організацію та проведення атестації педагогічних 

працівників коледжу у 2017 – 2018 н. р.  

2. Про затвердження плану роботи атестаційної комісії 

на 2017 – 2018 н. р.  

2.  13.10.2017 р. 1. Про затвердження списків педагогічних працівників, 

які атестуються у 2017 – 2018 н. р. 

2. Про затвердження графіка проведення атестації 

педагогічних працівників.  

3. Про закріплення наставників за педагогічними 

працівниками, які атестуються. 

3.  15.03.2018 р. 

 

Про хід виконання заходів з атестації педагогічних 

працівників.  

4.  23.03.2018 р. Атестація педагогічних працівників коледжу. 

 

 

 

 

 

Методист        Л. В. Клеха 


