
ВСП «Технолого-економічний фаховий коледж Білоцерківського НАУ»

НАКАЗ

O-f. м. Біла Церква

Про чергову атестацію
педагогічних працівників

З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення 
рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх 
авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу 
відповідно до п.6.1 Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 20.12.2011 р. № 1473 та змінами, затвердженими 
наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135) та на 
підставі протоколу засідання атестаційної комісії І рівня Технолого- 
економічного коледжу Білоцерківського НАУ №1.
НАКАЗУЮ:

1. Для проведення атестації педагогічних працівників створити 
атестаційну комісію в складі:
Лендрик Л.П.
Харчишина О.М.
Матвієнко В.М.
Биковська Т.О.
Бойко В.М
Бондар Н.П.
Дудник Л.А.
Єрохіна О.М.
Єрохіна Н.М.
Рябченко Г.В.
Старовойтова А. А.
Вовк Л.А.
Бурський С.П. .

- голова комісії;
- заступник голови комісії;
- секретар комісії;
- член комісії;
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2. Провести атестацію педагогічних працівників коледжу: Беляков Є.В., 
Биковська Т.О., Бойко В.М., Гнєдіч В.І., Єрохіна Н.М., Заяць Є.Д., Каленська 
А.В., Лендрик Л.П., Майборода О.О., Сагдеева Ю.А., Федорченко Т.А., 
Фучило Л.Д.

3. Встановити такий порядок проведення атестації:

до 10 жовтня директор коледжу подає до атестаційної комісії список 
педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням 



результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення 
кваліфікації. У цей самий строк до атестаційної комісії подаються заяви 
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;
до 19 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних 
працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає 
рішення щодо перенесення строку чергової атестації;

- до 13 березня атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка 
роботи вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом 
відвідування занять, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних 
досягнень студентів з предмета, ознайомлення з даними про участь 
педагогічного працівника в роботі методичних об’єднань, фахових 
конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально - 
виховної роботи тощо.
до 1 березня директор коледжу подає до атестаційної комісії 
характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний 
період, яка містить: оцінку виконання педагогічним працівником 
посадових обов’язків, відомості про його професійну підготовку, творчі та 
організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, 
морально - психологічні якості, дані про участь у роботі методичних 
об’єднань, інформацію про виконання рекомендацій, наданих 
попередньою атестаційною комісією тощо.
до 1 квітня здійснюється атестація педагогічних працівників атестаційною 
комісією.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на методиста коледжу 
Матвієнко В.М.

Директор коледжу Л.П. Лендрик


