
€#

MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАiНИ
вIдокрЕмлЕний структурний пIдроздIл

(ФАховиЙ шкономIчниЙ колЕджt
дЕр}ItАвного виtцого нАвчАльного зАклАду

"киiвСъкиЙ нАцIоНлльний пкономIчний унlвЁрситЕт
iMerli ВАДИМА ГЕТЬIUАНА''

lи
(К

двнз
на))

вська

Цр,

порядок

проходження атестацii

викладечiв колед2ку

Розглянуто i схвалено на засiданнi
МетодичноТ ради коледжу
Протокол J\Ъ Д вiд "Д" о3 2021

КиТв 202l



щля проходження атестацii ви кладач надае koMicii нав чал ьно-методичнi
матерiали:

- ТВорчиЙ звiт викладача за перiод вiд останньоТ атестацiТ по теперiшнiй час(за

- навч€tпьно-методичнi матерiали теоретичних занять;
- навчаJIьно-методичнi матерiали практичних занять;
- навчально-методичнi матерiали семiнарських занять (при запланованих гrо робочiй
гrрограмi ceMiHapc ьких заняттях) ;

- алгоритмд4 практичних навичок з оQновного предмету;
- методичнi розробки для самостiЙноi позааудиторноТ роботи студентiв
(запланованих в робочiй програмi);
- методичнi рекомендацiТ для студентiв з буль-якоi теми;
- методична доповiдь з актуальноТ теми на погляд викладача.

КритерiТ оцiнки роботи викладача в перiод пiдготовки до атестацiТ:

1. Оцiнка якостi навчальноТ роботи.
1.1. Якiсть складання навчальних програм, планiв роботи.
1.2. Знання предмету, професiйна пiдготовка.
1 .3. Якiсть викладання, навчально-методичне забезпечення викладання.
1.4. Якiсть знань студентiв, проведення додаткових занять, консультацiй.
1.5. Якiсть практичноi пiдготовки студентiв.

2. Оцiнка якостi виховноi роботи.
2.1. ЗДfйсненНя вихованняназаняттях, зв'язок з життям, з сучаснiстю.
2.2. Якiсть планування виховноI роботи, якiсть проведення виховних заходiв.

3. Оцiнка якостi методичноi роботи.
З.1. Участь в роботi циклових комiсiй, методичноi ради.
3.2. Проведення вiдкритих занять.
3.3. Навчально-методичне забезпечення занять.
3.4. НацисаНня рефератiв, методичних Розробок, статей, iнструкцiй, гtрограм,
навчаJIьних посiбникiв.

4,1.

4.2.

4.3.

З.5. Виступи З доповiдями, рефератами на педраДах, конференцiях i т.д.
4. Оцiнка рiвня професiйноТ пiдготовки.
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порядок складання характеристики дiяльностi педагогiчних
працiвникiв та оформлення атестацiйних листiв.

ВiДПОВiДНО ДО ПУНКТУ З.4 ТИПового положення про атестацiю педагогiчних
ПРаЦiВНИКiВ КерiВнИк навчального закладу подае до атестацiйноТ KoMiciT
характеристики дiяльностi педагогiчних працiвникiв, якi атестуються, у мiж
атестацiйний перiод. Атестацiйна комiсiя розглядас Bci наданi характеристики
та враховуе Тх пiд час заповнення атестацiйних листiв.

р,*о*.,,да цiт щодо склада н ня ха ра ктеристи ки дiял bHocTi педагогiч ного
прачiвника.

характеристика дiяльностi педагогiчного працiвника - це оцiнка досягненьта результатiв роботи педагогiчного працiвника у мiжатестацiйний перiод,
тобтО за п'ятЬ poKiB йогО роботи' яку дае керiвниК навч€tJIьНого заклаДУ. Якщо
атестусться кiлька педагогiчних працiвникiв, то характеристики дiяльностi
складають на кожного працiвника окремо.

У характеристицi дiяльностi педагогiчного працiвника керiвник
навчального закладу визнача€:

- навчальну роботу;
- органiзацiйну роботу;
- методичну роботу;F -^
- виховну i громадську роботу.

керiвник навчального закладу обов'язково пiдписус характеристику
дiяльностi педагогiчного працiвника. Педагогiчний працiвник не пiзнiше як за
десять днiв до проведення атестацii ознайомлюсться з характеристикою пiдпiдпис, Якщо педагогiчний працiвник не погоджуетьая зi змiстомхарактеристики, BiH мас право викласти своТ аргументи щодо незгоди в уснiй чиПИСЬМОВiЙ фОРМi ЯК СаМОМУ КеРiЁНику навч€L,Iьного закладу, так i членаматестацiйнот koMiciT можливе за вiдсутностi педагогiчного працiвник. щоатесту€ться i якщо BiH дав на це згоду.



3) педагогiчний працiвник вiдповiдас (rе вiдповiдас) ранiше присвоснiй

квалiфiкацiйнiЙ категорiТ (<спечiалiст>, <спецiалiст лругоi категорiТ>,

<спецiалiст першоТ категорiТ>>, <<спецiалiст вищоТ категорiТ>);

4) порушити клоПотання переД атестацiЙною коМiсiсю III рiвня шро присвоення

педагогiЧномУ прачiвникУ квалiфiкацiйноТ категорiТ <спецiалiст вищоТ

категорii> таlабо педагогiчного звання або про вiдповiднiсть працiвника ранiше

гlрисвоснiй квалiфiкацiйнiй категорii <спецiалiст вищоi категорiт>, таlабо

вiдповiднiсть працiвника ранiше присвосному педагогiчному званню;

5) педагогiчний гrрацiвник вiдповiдае (не вiдповiдае) ранiше присвосному

педагогiчному званню;
6) педагогiчний працiвник вiдповiдае займанiй шосадi за умови виконання ним

заходiв, визначених атестацiйною комiсiсю;

7) педагогiчний працiвник не вiдповiдас посадi.
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