
Дорожня карта 

«Організація методичного супроводу  викладачів,  

які атестуються  у 2021-2022 навчальному році» 

№ 

з\п 

Термін 

проведення 

Заходи 

1. Вересень   Вивчення потреб  викладачів  у консультаціях і  

семінарах. 

 Розробка та оформлення  тематики консультацій 

для викладачів з питань проходження чергової 

атестації. 

  Розробка програми  семінару «Атестація -   крок до 

зростання  професійної компетентності викладачів» 

 Оформлення в методичному кабінеті 

інформаційних матеріалів: 

- нормативно-правова база щодо проходження 

чергової атестації педагогічних працівників; 

- атестація  педагогічних працівників: процедура  

проходження; 

- методичні поради  щодо успішного проходження 

атестації викладачами коледжу. 

 Оформлення методичного  куточка «Атестація - 

крок до майстерності» 

 Проведення  бесіди-консультування  з викладачами, 

які атестуються у 2022р. на теми: 

- розробка індивідуальної траєкторії   підготовки 

до атестації; 

- організація та строки  проведення атестації; 

- повноваження атестаційної комісії; 

- права і обов’язки  викладачів, які атестуються.  

 Методична допомога-консультування  щодо 

оформлення документації для проходження  чергової  

атестації (особиста методична карта викладача, що 

атестується,  план індивідуальної підготовки  

викладача до проходження чергової атестації)  

2. Жовтень  Проведення  бесід-консультування: 

- про критерії оцінки роботи викладача в період 

підготовки до атестації; 

- етапи вивчення  професійної діяльності 

педагогічних працівників; 

- про підготовку навчально-методичних 

матеріалів, які повинен представити 

педагогічний працівник атестаційній комісії; 



- про участь у внутріколеджному конкурсі 

педагогічної майстерності «Моє краще заняття». 

 Проведення семінару–тренінгу «Підготовка 

до атестації: як оформити  власне  портфоліо» 

 Підготовка  та видання  інформаційно-

методичного вісника «Позиція» під рубрикою 

«Атестація педагогічних працівників:запитання і 

відповіді» 

 Розробка  алгоритму творчого звіту 

викладача, який підлягає атестації. 

 Методичні рекомендації щодо оформлення 

поширеної методичної  розробки  навчального 

заняття. 

 

3. Листопад  Проведення  бесіди-консультування   

« Критерії  навчально-методичної та виховної 

діяльності викладача на  відповідність   

кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ 

кваліфікаційної категорії», «спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії» 

 Проведення семінару-тренінгу « Про  

структуру та зміст  оформлення  самоаналізу та  

опису  досвіду роботи з визначеної  науково-

методичної теми, над якою працював   педагогічний 

працівник в міжатестаційний період» 

 

4. Грудень  Проведення  бесіди-консультування «Про 

порядок підготовки:  

-  творчих звітів «Від атестації - до атестації»  

викладачами, які атестуються у 2022р.»; 

- підготовка індивідуальної педагогічної  виставки 

«Дайджест творчих здобутків» 

 Проведення  семінару-тренінгу «Ефективне 

навчальне заняття: проєктування, проведення та 

аналіз». 

 Надання  методичної допомоги викладачам  в 

підготовці  відкритих занять, виховних заходів, в 

оформленні самоаналізів та описів   досвіду роботи 

над визначеними методичними проблемами.  

5. Січень  Надання  методичної допомоги   викладачам в 

підготовці відкритих занять, творчих  звітів   за 

період від останньої атестації до теперішнього 

часу. 

 Проведення  бесіди-консультування « Про 



навчально-методичні матеріали, які повинен 

представити викладач атестаційній комісії»   

6. Лютий  Надання методичної допомоги  викладачам в 

оформленні    портфоліо та     методичних 

розробок відкритих занять на внутріколеджний 

конкурс «Моє краще заняття» 

 

7. Березень  Презентація портфоліо педагогічної 

майстерності викладачів, які атестуються. 

 Презентація підсумків внутріколеджного 

конкурсу «Моє краще заняття» 

 Презентація  навчально-методичних 

матеріалів на виставці «Дайджест творчих 

здобутків - 2022» 

 


