
Погоджено                                                                                Затверджено 
Голова профкому                                                           Голова атестаційної  комісії 
_________Л. П. Філюк                                                  _________О.О. Герасимчук 
13 жовтня 2017                                                                 13 жовтня 2017 
 

Графік 
проведення атестації педагогічних працівників 

у 2017/2018н.р. 
1. Створити  атестаційну комісію (розпорядження) – до 15.09.17р. 

2. Скласти  списки педагогічних працівників, що підлягають атестації у  
    2017/2018 навчальному році  – до 10.10.17р. 
3. Видати розпорядження  «Про організацію та проведення атестації 
педагогічних працівників у 2017/2018 н.р.  – до 01.10.17р. 

4. Прийом заяв атестаційною комісією від педагогічних працівників, що 
підлягають атестації, на проходження позачергової атестації, на встановлення 
більш високої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду); про перенесення 
строку атестації, від адміністрації закладу,  про позачергову атестацію 
педагогічних працівників, у разі зниження ними рівня професійної діяльності – 
до 01.10.17р.;. 

5. Затвердити атестаційною комісією списки педагогічних працівників, що 
атестуються; графік роботи атестаційної комісії; прийняти рішення щодо 
перенесення строку чергової атестації – до 02.10.2017р. 

6. Ознайомити викладачів, що атестуються, з графіком проведення атестації під 
підпис – до 17.10.17р. 

7. Вивчити педагогічну діяльності викладачів, які атестуються, шляхом 
відвідування уроків, позаурочних заходів; вивчення рівня навчальних 
досягнень студентів з предметів, що викладає педагогічний працівник; 
ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічними 
працівниками своїх посадових обов’язків, його участі у роботі ВЦК, ЦК,МК, 
фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-
виховної роботи, проведення експертної оцінки рівня кваліфікації, професійної 
компетенції, професійного аналізу, якості педагогічної діяльності педагогічних 
працівників  – до 16.03.18р. 

8. Скласти характеристики діяльності педагогічних працівників у 
міжатестаційний період - до 01.03.18р.  



9. Ознайомити  педагогічних працівників з характеристикою ( під підпис) не 
пізніше як за 10 днів до проведення підсумкового засідання атестаційної 
комісії. 

10.  Провести атестацію педагогічних працівників – до 01.04.18р. 

11. Повідомити викладачам , які атестуються, рішення атестаційної комісії 
одразу після її засідання. 

12. Вручити  атестаційні листи під підпис атестованим працівникам (не пізніше 
3 днів). 

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 



Затверджую 

Голова атестаційної комісії 

ТК Луцького НТУ 

я 2017 р. 

О.Герасимчук 

СПИСОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, 

ЯКІ РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ АТЕСТАЦІЇ 

В 2017 - 2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

№ 

з/ 

п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Результати 

попередньо ї атестації 

Проходження 

підвищення 

кваліфікації 

Претендує на присвоєння Закріплені члени 

експертної групи 

1 Аббасова Руслана Іванівна Спеціаліст першої 

категорії 

ВІППО, 

2017р. кваліфікаційної категорії 

«Спеціаліст вищої категорії» 

Радіщук Т.П. 

2 Басиста 

Аліна Василівна 

Спеціаліст ВІППО, 

2017р. кваліфікаційної категорії 

«Спеціаліст другої категорії» 

Міськів О.В. 

3 Бичук 

Ярослава Ігорівна 

Спеціаліст 

ВІППО, 

2017р., 

Луцький НТУ, 2017р. 

кваліфікаційної категорії 

«Спеціаліст другої категорії» 

Радіщук Т.П. 

4 Борисюк 

Олександр Васильович 

Спеціаліст Луцький НТУ, 

2018р. кваліфікаційної категорії 

«Спеціаліст другої категорії» 

Панасюк В.В. 

5 Бочкарьова Ніна Олексіївна Спеціаліст другої 

категорії 

ВІППО, 

2018р. кваліфікаційної категорії 

«Спеціаліст першої категорії» 

Міськів О.В. 



6. 

Васькіна Ніна Миколаївна 

Спеціаліст вищої 

категорії, старший 

викладач 

ВІППО, 2017 р. 
підтвердження кваліфікаційної 

категорії 

«Спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічного звання «Старший викладач» 

Косарук С. І. 

7. Гріцаєв 

Ярослав Васильович 

Спеціаліст Луцький НТУ, 2017 

р. 

присвоєння кваліфікаційної категорії 

«Спеціаліст другої категорії» 
Придюк В. М. 

8. 

Клеха 

Людмила Василівна 
Спеціаліст вищої 

категорії, викдадач- 

методист 
ЦІППО, 2017 р. 

підтвердження кваліфікаційної категорії 

«Спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічного звання «Викладач-

методист» 

Радіщук Т. П. 

9. 
Нискогуз Олена Андріївна 

Спеціаліст другої 

категорії ВІППО/ 2017 р. 

присвоєння кваліфікаційної категорії 

«Спеціаліст першої категорії» 
Міськів О. В. 

10. Он и щук Людмила 

Олександрівна 

Спеціаліст І категорії 

ВІППО, 2014 р. 
присвоєння кваліфікаційної категорії . 

«Спеціаліст вищої категорії» 
Міськів О. В. 

11. Ромашко 

Олена Миколаївна Спеціаліст 1 категорії ВІППО, 2017 р. 

присвоєння кваліфікаційної категорії 

«Спеціаліст вищої категорії» 

Андрощук І.І. 

12. 

Семенкж 

Ярослава Олегівна 

Спеціаліст 

ВІППО, 2017 р. 

Луцький НТУ, 2017 

р. 

присвоєння кваліфікаційної категорії 

«Спеціаліст другої категорії» 
Радіщук Т. П. 

13. Великий 

Олександр АиатолІйович 

Спеціаліст 

Луцький НТУ, 2018р. 

присвоєння кваліфікаційної категорії 

«Спеціаліст другої категорії» 

Герасимчук О.О. 

Методист Л. В. Клеха 



Результати атестації педагогічних працівників 
в 2017-2018 н.р. 

Технічний коледж Луцького НТУ 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім’я, 

по батькові 
Освіта 

Спеціальність 
за 

дипломом 
Посада 

Стаж 
роботи 

на 
посаді 

Підвищення 
кваліфікації 

Результати 
попередньої 

атестації 

Рішення 
атестаційної комісії 

I рівня 

Рішення 
атестаційної 

комісії II рівня 

1 
Аббасова 
Руслана 
Іванівна 

спеціаліст 
(магістр) 

викладач 
математики 

викладач 
математики 16 ВІППО, 

2017р. 

відповідає 
займаній посаді, 

присвоєно к/к 
«спеціаліст 

першої категорії» 
2013 р. 

 

відповідає займаній 
посаді, 

порушити 
клопотання про 
присвоєння к/к 

«спеціаліст вищої 
категорії» 

відповідає 
займаній 
посаді, 

присвоїти  к/к 
«спеціаліст 

вищої 
категорії» 

2 
Басиста 
Аліна 

Василівна 
спеціаліст 
(магістр) 

психолог, 
викладач 

психології 

практичний 
психолог 5 ВІППО, 

2017р. 

 
не атестувалась, 

спеціаліст 

відповідає займаній 
посаді, 

присвоєно к/к 
«спеціаліст другої 

категорії» 

 

3 
Бичук 

Ярослава 
Ігорівна 

спеціаліст 
(магістр) 

філолог,  
викладач 

англійської 
мови та 

літератури і 
німецької 

мови 

викладач 
іноземної 

мови 
5 ВІППО, 

2018р. 

 
не атестувалась, 

спеціаліст 

відповідає займаній 
посаді, 

присвоєно к/к 
«спеціаліст другої 

категорії» 
 

 

4 
Борисюк 

Олександр 
Васильович 

 
магістр дизайн 

викладач 
спецдисцип

лін 
4 

Львівський  
навчально - 
науковий 

центр, 2017р. 

не атестувався, 
спеціаліст 

відповідає займаній 
посаді, 

присвоєно к/к 
«спеціаліст другої 

категорії» 

 

5 
Бочкарьова 

Ніна 
Олексіївна 

спеціаліст 
(магістр) 

вчитель 
початкових 

класів 
середньої 

школи, 
психолог-пр. 

вихователь 21 ВІППО, 
2018р. 

відповідає 
займаній посаді, 
підтверджено к/к 

«спеціаліст 
другої категорії» 

2013 р. 

відповідає займаній 
посаді, 

присвоєно к/к 
«спеціаліст першої 

категорії» 

 



6 
Васькіна 

Ніна 
Миколаївна 

спеціаліст 
(магістр) 

вчитель 
історії та 

суспільство-
знавства 

викладач 
історії 40 ВІППО, 

2017р. 

відповідає 
займаній посаді,  

відповідає 
раніше 

присвоєній  к/к 
«спеціаліст 

вищої 
категорії» та 

присвоїти 
педагогічне 

звання «старший 
викладач», 

2011 р. 

відповідає займаній 
посаді, порушити 
клопотання про 

відповідність 
раніше 

присвоєним  к/к 
«спеціаліст вищої 

категорії» та 
педагогічному 

званню «старший 
викладач» 

відповідає 
займаній 
посаді, 

відповідає 
раніше 

присвоєним  
к/к 

«спеціаліст 
вищої 

категорії» та 
педагогічному 

званню 
«старший 
викладач» 

7 
Гріцаєв 
Ярослав 
Васильов

ич 
магістр 

автомобілі та 
автомобільне 
господарство, 

інженер-
дослідник 

автом. 
транспорту 

викладач 
спецдисцип

лін 
4 

стажування 
Луцький 

НТУ,2018 р. 

не атестувався, 
спеціаліст 

відповідає займаній 
посаді, 

присвоєно к/к 
«спеціаліст другої 

категорії» 
 

 

8 
Нискогуз 

Олена 
Андріївна 

спеціаліст 
(магістр) 

біологія, 
викладач 
біології 

вихователь 16 ВІППО, 
2017р. 

відповідає 
займаній посаді, 
підтверджено к/к 

«спеціаліст 
другої категорії» 

2013 р. 

відповідає займаній 
посаді, 

присвоєно к/к 
«спеціаліст першої 

категорії» 
 

 

9 

Онищук 
Людмила 
Олександ-

рівна 
 

спеціаліст 
(магістр) 

соціальна 
педагогіка, 
соціальний 

педагог 

соціальний 
педагог 

 
 
 
 
5 
 
 
 

 
 

ВІППО, 
2014р., 

стажування 
2018 р. 

 

відповідає 
займаній посаді, 

присвоєно к/к 
«спеціаліст 

першої категорії» 
2015 р. 

відповідає займаній 
посаді, 

порушити 
клопотання про 
присвоєння к/к 

«спеціаліст вищої 
категорії» 

відповідає 
займаній 
посаді, 

присвоїти  к/к 
«спеціаліст 

вищої 
категорії» 



10 
Ромашко 

Олена 
Миколаївна 

спеціаліст 
(магістр) 

хімія, 
викладач 

хімії 

викладач 
хімії 17 ВІППО, 

2017р. 

відповідає 
займаній посаді, 

присвоєно к/к 
«спеціаліст 

першої 
категорії», 

2011 р. 
 

відповідає займаній 
посаді, 

порушити 
клопотання про 
присвоєння к/к 

«спеціаліст вищої 
категорії» 

 

відповідає 
займаній 
посаді, 

присвоїти  к/к 
«спеціаліст 

вищої 
категорії» 

11 
Семенюк 
Ярослава 
Олегівна 

спеціаліст 
(магістр) 

перекладач, 
викладач 

ВНЗ 
англійської та 

німецької 
мови 

викладач 
іноземної 

мови 
6 

ВІППО, 
2017р., 

стажування 
Луцький 

НТУ, 2018 р. 

не атестувалась, 
спеціаліст 

відповідає займаній 
посаді, 

присвоєно к/к 
«спеціаліст другої 

категорії» 
 

 

12 

Великий 
Олександр 
Анатолійо-

вич 
 

спеціаліст 
(магістр) 

спеціаліст з 
компютерних 
технологій в 
управлінні і 

навчанні 

викладач 
спецдисцип

лін 
4 

стажування 
Луцький 

НТУ, 2018 р. 

не атестувався, 
спеціаліст 

відповідає займаній 
посаді, 

присвоєно к/к 
«спеціаліст другої 

категорії» 
 

 

 

 




