
 
 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 
 

НАКАЗ 
 

19.10.2022                                                   Чемерівці                                                        №124 
 

Про проведення атестації  

педагогічних працівників  

коледжу в 2022-2023 н.р. 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу 

освіту», на підставі п. 3.2.Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

06 жовтня 2010 року №930 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

14 грудня 2010 року за №1255/18550, наказу Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 20.12.2011 №1473 «Про затвердження змін до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників», наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.08.2013р. 

№1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників», Положення про атестацію педагогічних 

працівників Чемеровецького медичного фахового коледжу та з метою 

стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня 

професійної компетентності й фахової майстерності педагогічних 

працівників, оволодіння ними сучасними освітніми технологіями, 

методичними прийомами, педагогічними засобами, розвитку творчої 

ініціативи педагогів, забезпечення ефективності освітнього процесу 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити графік роботи атестаційної комісії на 2022-2023 

навчальний рік (Додаток 1).  

2. Затвердити функціональні обов’язки членів атестаційної комісії 

(Додаток 2). 



3. Затвердити обов’язки між членами атестаційної комісії щодо 

вивчення професійної діяльності педагогічних працівників, які атестуються. 

(Додаток 3). 

4. Заступнику директора з навчальної роботи Похну С.В.: 

4.1. Забезпечити проведення атестації педпрацівників відповідно до 

вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників та 

Положення про атестацію педагогічних працівників Чемеровецького 

медичного фахового коледжу.  

5. Членам атестаційної комісії здійснити всебічне вивчення системи 

роботи педагогічних працівників, які атестуються, проаналізувати 

відповідність їх професійної компетентності кваліфікаційним категоріям та 

педагогічним званням.  

6. Наказ довести до відома педагогічних працівників які атестуються під 

підпис.  

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Т.в.о. директора                                                                     Петро ШЕРСТЮК

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

Графік  роботи атестаційної комісії  

на 2022-2023 навчальний рік 
№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний за 

проведення 

1 І засідання: 

1.Розгляд подання директора, педагогічної ради про 

позачергову атестацію, присвоєння педагогічних 

звань та про перенесення чергової атестації; 

2. Ознайомлення членів атестаційної комісії з 

нормативно-правовими документами атестації 

педагогічних працівників. 

3. Затвердження списків педагогічних працівників, 

які атестуються у 2022-2023н.р. 

4. Затвердження плану роботи атестаційної комісії 

на 2022-2023н.р.. 

5. Затвердження графіку проведення атестації на 

2022-2023н.р.. 

12.10.2022р Шерстюк П.Я. 

Похно С.В. 

Бойчук Г.Я. 

Члени атестаційної 

комісії 

2 ІІ засідання: 

1. Розподіл обов´язків між членами атестаційної 

комісії щодо вивчення професійної діяльності 

педагогічних працівників, які атестуються. 

2. Про функціональні обов’язки членів 

атестаційної комісії. 

3. Затвердження графіку роботи атестаційної 

комісії. 

19.10.2022р Шерстюк П.Я. 

Похно С.В. 

Бойчук Г.Я. 

Члени атестаційної 

комісії 

3 ІІІ засідання: 

1. Про хід вивчення членами атестаційної комісії 

системи і досвіду роботи педагогічних працівників, 

що атестуються. 

2. Надання допомоги викладачам у підготовці до 

атестації і вироблення рекомендацій окремим 

педагогічним працівникам. 

25.01.2023р Шерстюк П.Я. 

Похно С.В. 

Бойчук Г.Я. 

Члени атестаційної 

комісії 

4 IV засідання: 

1. Про результати вивчення досвіду та системи 

роботи педагогічних працівників, які атестуються. 

2. Розгляд та затвердження характеристик 

діяльності педагогічних працівників, що 

атестуються. 

22.02.2023 Шерстюк П.Я. 

Похно С.В. 

Бойчук Г.Я. 

Члени атестаційної 

комісії 

5 V засідання: 

1. Розгляд атестаційних матеріалів, прийняття 

рішень щодо атестації педагогічних працівників. 

2. Підготовка матеріалів та порушення 

клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня 

про встановлення вищих категорій та присвоєння 

педагогічних звань. 

22.03.2023р Шерстюк П.Я. 

Похно С.В. 

Бойчук Г.Я. 

Члени атестаційної 

комісії 

 

6 VІ засідання: 

Підсумки проведення атестації педагогічних 

працівників у 2022-2023н.р. 

26.04.2023р Шерстюк П.Я. 

Похно С.В. 

Бойчук Г.Я. 

Члени атестаційної 

комісії 

 



Додаток 2 

 
 

 

Функціональні обов´язки членів атестаційної комісії 
Голова атестаційної комісії: 

- ознайомлює педагогічних працівників, які атестуються, з Типовим положенням про 

атестацію педагогічних працівників, кваліфікаційними вимогами за відповідною 

кваліфікаційною категорією та з відповідними її посадовими обов´язками; 

- надає клопотання до атестаційної комісії ІІ рівня; 

- готує і проводить засідання атестаційної комісії; 

- контролює правильне ведення документації; 

- затверджує план та графік роботи атестаційної комісії; 

- надає методичну та психологічну допомогу педагогічним працівникам, які 

атестуються; 

- затверджує індивідуальні графіки проходження атестації педагогічними 

працівниками. 

Заступник голови атестаційної комісії: 

- виконує обов´язки голови у випадку його відсутності; 

- складає план підготовки та проведення атестації; 

- контролює виконання графіка роботи атестаційної комісії; 

-  готує проекти наказів: про проведення атестації педагогічних працівників, про 

підсумки атестації; 

- здійснює контроль за правильністю оформлення документації, індивідуальних 

графіків проходження атестації педагогічними працівниками; 

- складає звіти про проведення атестації; 

- готує проект підсумкового наказу про результати проведення атестації. 

Секретар атестаційної комісії: 

- веде роз´яснювальну роботу із заповнення документації; 

- приймає та реєструє заяви педагогічних працівників; 

- веде документацію атестаційної комісії: журнал реєстрації заяв педагогічних 

працівників, протоколи засідань атестаційної комісії; 

- оформлює: атестаційні листи, витяги з наказів щодо проведення атестації, витяги з 

протоколів; 

- готує атестаційні матеріали до подання в атестаційну комісію ІІ рівня; 

- регулює та координує режим роботи членів атестаційної комісії; 

- унаочнює інформацію про хід атестації; 

- збирає матеріали щодо проведення атестації; 

- своєчасно інформує педагогічних працівників про зміни в нормативно-правовому 

забезпеченні з питань атестації; 

- готує проект наказу про підсумки атестації; 

- знає нормативно-правові акти щодо організації та проведення атестації 

педагогічних працівників; 

- володіє методами аналізу й узагальнення інформації. 

Члени атестаційної комісії: 

- отримують необхідну інформацію у межах своєї компетентності; 

- залучають до процесу проведення атестації експертів; 

- беруть участь у роботі атестаційної комісії у робочий час; 

- планують діяльність роботи атестаційної комісії; 

- виступають у ролі експертів у межах своєї компетентності. 

    

 



Додаток 3 

 

Розподіл членів атестаційної комісії, щодо вивчення професійної діяльності педагогічних 

працівників, які атестуються 

№ 

п/п 

Прізвище викладача, що 

атестується 
Дисципліна 

ПІБ членів 

атестаційної комісії 

закріплених за 

викладачами 

Хто вивчає систему 

роботи 

 

Підпис про 

ознайомлення 

1. Глошанчук  

Алла Антонівна 

Хімія, медична хімія Похно С.В. Похно С.В. 

Яковенчук О.Т. 

 

2. Гончар  

Катерина Михайлівна 

Німецька мова, основи загальної та 

медичної психології, зарубіжна 

література 

Бойчук Г.Я. Бойчук Г.Я. 

Мала Н.В. 

 

3. Гречанюк  

Олена Володимирівна 

Анатомія людини, патоморфологія, 

медсестринство в неврології 

Задорожний Р.В. Шерстюк Л.А. 

Задорожний Р.В. 

 

4. Макошко  

Тетяна Анатоліївна 

Медсестринство в акушерстві, 

медсестринство в гінекології, 

репродуктивне здоров’я 

Задорожна В.М. Шерстюк П.Я. 

Задорожна В.М. 

 

5. Накутна 

Галина Аркадіївна 

Соціологія, основи філософських знань, 

філософія, 

відповідальна за виховну роботу, 

практичний психолог. 

Шерстюк П.Я. Шерстюк П.Я. 

Мала Н.В. 

 

6. Худик  

Лариса Олександрівна  

Біологія, медична біологія Дикунець А.В. Похно С.В. 

Дикунець А.В. 

 

 

7. Цнота 

Людмила Вікторівна 

Англійська мова, англійська мова. (за 

професійним спрямуванням)» 

Бойчук Г.Я. Бойчук Г.Я. 

Дикунець А.В. 

 

 


