
Підсумки атестації у 2020-2021 н.р. 

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про фахову передвищу 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 01.09.2020р. № 96-од, 
від 19.10.2020р. № 126-од у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий 
коледж транспорту та комп’ютерних технологій Національного університету 
«Чернігівська політехніка»  24.03.2021р. була проведена атестація педагогічних 
працівників. 

Для проведення атестації була створена атестаційна комісія І рівня у складі 7 
чоловік. Робота комісії проводилася відповідно до плану заходів              щодо організації й 
проведення атестації. Основними завданнями, які вирішувалися у ході атестації, були 
визначення відповідності працівника займаній посаді, рівню кваліфікації та 
стимулювання цілеспрямованого неперервного підвищення професійного рівня. 

Чергову  атестацію пройшли  7 педагогічних працівників коледжу. 

Атестація розглядалася в єдиному комплексі з роботою щодо підвищення 
фахового рівня та педагогічної майстерності кожного з тих, хто атестується, через 
проходження курсів підвищення кваліфікації, проведення відкритих занять, 

виховних заходів, моніторингу рівня педагогічної майстерності викладачів. 

  Порушень Типового положення про атестацію педагогічних працівників не 
допускалося. 

Атестаційна комісія коледжу при прийнятті рішень щодо атестації педагогічних 
працівників виявляла принциповість при оцінці діяльності педагогів, звертала увагу 
на результативність навчальної роботи, методичну, виховну роботу, участь у 
семінарах, конференціях, показники рейтингового оцінювання педагогічної 
діяльності, рейтингову позицію за оцінкою студентів. 

За результатами атестації комісією І рівня: 

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» - 4: Гуз Ю.В., 
Зуйковій О.В., Крапиві В.І.; Нехаю В.В.; 

- порушено клопотання перед атестаційною комісією Управління освіти і 
науки Чернігівської облдержадміністрації про присвоєння кваліфікаційної категорії 
«спеціаліст вищої категорії» - 1:  Смущенко І.А.; 

- порушено клопотання перед атестаційною комісією Управління освіти і 
науки Чернігівської облдержадміністрації про відповідність раніше присвоєній 
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 2: Раємській О.Ю., Харченко 
С.А.; 

- порушено клопотання перед атестаційною комісією Управління освіти і 
науки Чернігівської облдержадміністрації про відповідність раніше присвоєному 
педагогічному званню «викладач-методист» - 1: Харченко С.А.; 

- порушено клопотання перед атестаційною комісією Управління освіти і 
науки Чернігівської облдержадміністрації про відповідність раніше присвоєному 
педагогічному званню «старший викладач» - 1: Раємській О.Ю. 

За рішенням атестаційної комісії ІІІ рівня Управління освіти і науки Чернігівської 
облдержадміністрації (наказ від 21.04.2021р. № 80) порушені клопотання були 
задоволені. 


