Підсумки атестації у 2016-2017 н.р.
Відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», вимог Типового
положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Наказом
Міністерства освіти і науки України від 6.10.2010р. № 930 (зі змінами,
затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України від
20.12.2011р. № 1473; від 08.08.2013р. №1135), наказів директора коледжу
від 31.08.2016р. № 136-од, від 18.10.2016р. № 181-од у Коледжі транспорту
та комп’ютерних технологій ЧНТУ була проведена атестація педагогічних
працівників.
Для проведення атестації була створена атестаційна комісія І рівня у складі
7 компетентних педагогів. Робота комісії проводилася відповідно до плану
заходів щодо організації й проведення атестації педпрацівників.
У 2016-2017 н.р. у коледжі проатестовано
19 педпрацівників. 17
викладачів проходили чергову атестацію, 2 – позачергову (відповідно до
пунктів 1.8, 1.9, 5.2 Типового положення про атестацію педагогічних
працівників).
Основними завданнями, які вирішувалися в ході атестації, були
визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді, рівню
кваліфікації та стимулювання цілеспрямованого неперервного підвищення
професійного рівня педагогічних працівників.
Ефективному проведенню атестації передувала роз'яснювальна робота з
вивченням нормативних документів щодо атестації на засіданнях циклових
комісій. Першочерговими завданнями атестаційної комісії закладу було чітке
планування її роботи. На початку атестаційного періоду адміністрацією
коледжу були створені всі умови для успішного проведення атестації,
своєчасно видані необхідні накази, розроблені та затверджені заходи з
підготовки та проведення атестації, проводилися методичні наради.
Атестація розглядалася в єдиному комплексі з роботою щодо підвищення
фахового рівня та педагогічної майстерності кожного з тих, хто атестується,
через проходження курсів підвищення кваліфікації, стажування, проведення
відкритих занять, виховних заходів, підготовку матеріалів для апробації,
моніторингу рівня педагогічної майстерності викладачів.
Навчально-методичним кабінетом були надані методичні рекомендації
щодо підготовки педагогічних працівників до атестації, оцінки якості роботи
педагогів в міжатестаційний період. Позитивним є те, що не допускалось
порушень Типового положення про атестацію педагогічних працвників.
11 працівників, які атестувалися, пройшли курсову перепідготовку та
стажування. У вересні були складені індивідуальні плани роботи, в яких були
зазначені заходи щодо атестаці та згідно з якими викладачі організовували
свою роботу. У період із жовтня до березня педагоги, які підлягали атестації,
провели відкриті заняття, виховні заходи згідно з індивідуальними планами
роботи. Їхні заняття відзначалися змістовністю, оригінальністю, творчим
підходом, умілим використанням елементів інтерактивного, розвивального,

особистісно-орієнтованого
навчання,
інформаційно-комп'ютерних
технологій.
Атестаційна комісія закладу удосконалювала зміст та форми своєї роботи,
виявляла принциповість при оцінці діяльності педагогів, дотримувалася
наступності у встановленні категорій та присвоєнні педагогічних звань,
звертала увагу на результативність роботи педагогів, їхню методичну роботу,
участь у фахових конкурсах , результативність участі студентів у предметних
олімпіадах, конкурсах, підсумки апробації підготовлених навчальнометодичних посібників у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації
Чернігівської області.
Атестація педпрацівників у 2016-2017 навчальному році сприяла
удосконаленню методичної й професійної майстерності викладачів,
впровадженню в практику роботи колективу нових форм і методів роботи,
виявленню сильних і слабких сторін діяльності педагогічних працівників.
За результатами атестації комісією І рівня:
- підтверджено 11-й кваліфікаційний розряд – 1: Шевцов В.А.;
- підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» – 1:
Карпенко М.В.;
- підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» – 2:
Кравченко С.Ю., Коновець О.Є.;
- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІI категорії» – 1:
Мудрицький А.В.;
- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст I категорії» – 2:
Мазур А.Ф., Піщолка І.А., Медвідь С.А.;
- порушено клопотання перед атестаційною комісією Управління освіти
і науки Чернігівської облдержадміністрації про присвоєння
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - 3: Данилова
В.А., Губко А.П., Трохименко О.В.;
- порушено клопотання перед атестаційною комісією Управління освіти
і науки Чернігівської облдержадміністрації про підтвердження раніше
присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - 5:
Івашенцева Є.Г., Доманська О.Л., Колот П.Д., Єщенко В.Г., Судініна
Н.Б.
- порушено клопотання перед атестаційною комісією Управління освіти
і науки Чернігівської облдержадміністрації про підтвердження раніше
присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»,
педагогічного звання «викладач-методист» 2: Радченко В.М.,
Кухаренко Г.М.;
- порушено клопотання перед атестаційною комісією Управління освіти
і науки Чернігівської облдержадміністрації про присвоєння
педагогічного звання «викладач-методист» - 1: Поцелуйко І.В.
За рішенням атестаційної комісії ІІІ рівня Управління освіти і науки
Чернігівської облдержадміністрації порушені клопотання були задоволені.

Список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у
2017 – 2018 н. р.:

1

Ревко Лариса Миколаївна

2

Подгорнова Тетяна Миколаївна

3

Сарафанова Тетяна Володимирівна

4

Горбань Олександр Григорович

5

Ємець Петро Андрійович

6

Ковальова Тетяна Іванівна

7

Крисько Тетяна Олександрівна

8

Малишенко Ірина Петрівна

9

Марінець Ірина Станіславівна

10

Шумська Лілія Михайлівна

11

Смущенко Ірина Анатоліївна

