
Погоджено                                                                      Затверджено                                     

Голова комітету профспілки                                    Директор                                            
___________Дорожко Т.І.                                                  _________Никифоренко Т.В         

  

План індивідуальної підготовки та здійснення атестації

1.  Прізвище, ім’я, по батькові  викладача ________________________________

2.  Освіта   _________________

3.  Спеціальність за дипломом   ______________________________

4.  Стаж безпосередньої педагогічної роботи  ________________________

5.  Місце роботи _____________________________________________________

6.  Посада  ____________________________________________________________

7.  Стаж роботи на даній посаді ________________________________________

8.  Результати попередньої атестації  ____________________________________

9.  На що претендує  ___________________________________________________

№

п/п

Зміст роботи Термін Позначка
про

виконання

1. Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію 
педагогічних працівників України.

2.  Ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками  
педагогічних працівників, для яких встановлені кваліфікаційні 
категорії.

3.  Перевірка ведення індивідуальної документації:

- комплекси навчально-методичного забезпечення предмета;

-  класні журнали.

4. Проведення відкритих  уроків (Тема,група,дата)

5. Проведення відкритих  виховних (поза аудиторних) заходів. 
(Тема,група,дата)



6. Робота у   педагогічній раді (Тема,дата)

7. Робота у  ЦК, семінарах (Тема,дата)

8. Робота у  МР (Тема,дата)

9. Робота у  МО(Тема,дата)

10. Участь у педагогічних читаннях( Тема, дата)

11. Участь у конкурсах(власна, підготовка студентів)

12. Участь у профорієнтаційній роботі.

13.
Інша робота (публікації, розробка методичних посібників та 
ін..)

  

 «_________» 20__ р.

Підпис  педагогічного працівника, що  атестується : ________________

Відповідальний член АК :                                             ________________



Таблиця 1.                          Визначення рівня навчальних досягнень студентів

№ з/п
Досягнення в між

атестаційний період

Досягнення в міжатестаційний період

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

1 Результати ККР (акредитація, самоаналіз), директорських КР %

1.1 Якість знань %

1.2 Успішність %

2 Результати підсумкового контролю: %

2.1 Якість знань %

2.2 Успішність %

3 Участь студентів в олімпіадах (творчих конкурсах, змаганнях)(вказати  рік, № наказу,  результат П.І.Б. студента)

3.1 училищних

3.2   регіональних 

3.3  обласних

3.4 всеукраїнських

                                                                                Заступник директора з навчальної роботи _____________ ________________

                                                                                                                            Підпис              ПІБ



                                                                                                            Методист                   _____________     __________________

                                                                                                                     Підпис                  ПІБ

                                                                                            Викладач                   _____________      ___________________

                                                                                                                      Підпис                    ПІБ

Таблиця 2.  Результативність  методичної роботи



№ з/п Досягнення в міжатестаційний період 2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

1. Розробка  робочих навчальних програм дисциплін 

(Кількість, назва дисципліни, назва спеціальності (розроблено, доповнено тощо)

2 Розробка завдань до:

   2.1 директорських контрольних робіт 

(Кількість, назва дисципліни, назва спеціальності (розроблено, доповнено тощо)

2.2 комплексних контрольних робіт 

(Кількість, назва дисципліни, назва спеціальності (розроблено, доповнено тощо)

2.3 Державного кваліфікаційного комплексного екзамену, державної підсумкової атестації

(Кількість, назва дисципліни, назва спеціальності (розроблено, доповнено тощо)

2.4 Складання екзаменаційних білетів 

(Кількість білетів, назва дисципліни, назва спеціальності (розроблено, доповнено тощо)

3 Методична  підготовка і  проведення відкритих  занять,  виховних  заходів (Кількість,  назва
дисципліни, назва спеціальності (розроблено, доповнено тощо) назва заняття, група

4 Якість ведення  журналу навчальних занять (зауваження)

5 Підготовка  методичних  розробок,  рекомендацій  із  впровадження,  застосування  певних
педагогічних методик 

(Кількість, назва дисципліни, назва спеціальності (розроблено, доповнено тощо)

6 Власні  методичні  розробки,  що пройшли апробацію,  або розповсюдження (Тема,  рівень



ВНЗ)

7 Робота в методичних радах ВНЗ 

(Виступи, назва виступу, член, голова тощо)

8 Робота у методичних об’єднаннях 

(Назва виступів, теми проведених відкритих занять тощо)

9 Робота у цикловій комісії 

(Назва виступів, теми проведених відкритих занять тощо)

10 Робота керівника групи

11 Робота в педраді та інших методичних структурах  (Назва виступів)

12 Статті (Назва статті, назва видання, дата, номер)

13 Узагальнення, апробація педагогічного досвіду: Тема досвіду

                                                                                 Заступник директора з навчальної роботи _____________    _____________
                                                                                                                               Підпис                ПІБ

                                                                                Методист                                                       _______________      ______________
                                                                                                                              Підпис                 ПІБ

                                                                     Викладач                                                    ________________      ______________
                                                                                                                                Підпис                 ПІБ

Таблиця 3.                                                  Особисті досягнення педагогічного працівника 

№ з/п Досягнення в між атестаційний період 2016- 2017- 2018- 2019- 2020-



2017 2018 2019 2020 2021

1. Участь у  конкурсах:

1.1 училищний рівень (Назва конкурсу, зайняте місце, № наказу) 

1.2 обласний рівень (Назва конкурсу, зайняте місце, № наказу)

2. Самоосвіта  (вивчення,  впровадження  провідного  педагогічного
досвіду, сучасних інноваційних методик тощо)

4. Проходження курсів підвищення кваліфікації 

(Назва організації, дата проходження)

5. Стажування (Назва організації, дата проходження)

6   Нагороди:

6.3 Почесна  грамота   Управління  освіти  ЧОДА,  управління  охорони
здоров’я ЧОДА.

6.4 Почесна грамота  Ради директорів ВНЗ 1-2 р.а області

6.5 Училищне заохочення

6.6 інші нагороди 

                                                                               Заступник директора з навчальної роботи _____________ _____________



                                                                                                                                                       Підпис              ПІБ

                                                                                         Методист                                                    ________________   ____________

                                                                                                                                                        Підпис              ПІБ

                                                                            Викладач                                                ________________  ______________

                                                                                                                                                       Підпис              ПІБ




