
Новоушицький коледж 

Подільського державного аграрно-технічного університету 

 
Н А К А З 

                      
  16.10.18                                      смт Нова    Ушиця                           № 51-о 
 

Про атестацію педагогічних працівників 

у 2018-2019 навчальному році 

 

      З метою активізації творчої діяльності, стимулювання неперервної роботи 

педагогічних працівників, підвищення їх персональної відповідальності за 

навчання та виховання студентів, у відповідності до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і 

науки України 06 жовтня 2010 року №930 та змінами до Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників, зареєстрованими у Міністерстві 

юстиції України 16.08.2013 р. за № 1417/23949, згідно рішення атестаційної 

комісії коледжу    

НАКАЗУЮ:  

 

1. З жовтня 2018 року по березень 2019 року провести атестацію 

педагогічних працівників коледжу: 

- Альльонова   Олександра  Михайловича, 

- Мельник     Юлію  Василівну, 

- Олександрівського  Анатолія  Івановича, 

- Шинкаренко Валентину  Віталіївну. 

 

2. Затвердити план заходів з проведення атестації педагогічних працівників 

та графік проведення атестації. 

 

3. Секретарю атестаційної комісії, методисту вищої категорії  

          Саковській Л.А. : 

- довести до педагогічних працівників, що атестуються у 2018-2019 

навчальному році, графік проведення атестації під підпис; 

- забезпечити належний контроль за проведенням атестації з метою 

запобігання формалізму в оцінюванні діяльності викладачів; 

- забезпечити своєчасну підготовку необхідних документів; 

- організувати творчі звіти викладачів, вивчити і узагальнити досвід роботи 

викладачів, розглянути на засіданні педагогічної ради у грудні 2018 року 

та лютому 2019 року. 

 

4. Головам циклових комісій: 

- до 01 березня 2019 року підготувати атестаційні характеристики на 

педагогічних працівників, що атестуються, та оцінку діяльності 

викладача за міжатестаційний період.  

 

 



 

5. Атестаційній комісії: 

- до 15 березня 2019 року всебічно вивчити систему та досвід роботи 

педагогічних працівників, що атестуються у 2018-2019 навчальному році, 

якість проведення занять та виховних заходів, рівень педагогічної 

майстерності; 

- до 20 березня 2019 року оформити атестаційні листи та інші необхідні 

матеріали; 

- засідання атестаційної комісії проводити згідно плану роботи комісії; 

- атестацію педагогічних працівників провести 26 березня 2019 року. 

 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

з навчальної роботи Івасик М.В..  

 

 

 

Директор  коледжу                          О.М. Альльонов 

 

 

 

 

 

 
Проект наказу вносить  методист вищої                            Погоджено: заступник директора 

категорії                          Саковська Л.А.                 з навчальної роботи                     Івасик М.В.                                                          

 

 

 


