АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА
ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ

Головам циклових комісій

!

Звераємо увагу на правильне оформлення, повноту змісту атестаційних
листів, об’єктивність в оцінці педагогічної діяльності відповідно заявленому
статусу.

!

На передбаченому місці підписів членів АК коледжу необхідно надрукувати
наступне:

Голова атестаційної комісії: ___________ Левківський М.І.
Члени комісії: ___________ Козаченко О.М.
___________ Гармаш А.С.
___________ Дяченко В.Б.
___________ Кононенко Т.М.
___________ Корилюк С.І.
___________ Коцегуб Н.В.
___________ Марюхніч Т.В.
___________ Рибалко Н.В.
___________ Скорик С.В.
___________ Торяник А.І.
___________ Худолій І.І.

!

Врахувати: за умови атестації члена АК його підпис у власному
атестаційному листі не зазначається.
Для викладачів, що претендують на встановлення (підтвердження)
кваліфікаійної категорії «спеціаліст вищрої категорії» та педагогічних звань:
2.2. Атестаційний лист на електронному носії (диск)
2.3. Оформити Додатки до атестаційного листа:
- копія посвідчення, довідки про підвищення кваліфікації
- документи, що засвідчують результативність педагогічної діяльності (копії
грамот, дипломів студентів, які брали участь в олімпіадах, предметних
конкурсах, змаганнях):
- наявність друкованих матеріалів (на сторінках педагогічної та місцевої
преси) за формою:
ПІБ викладача
№
пор.

Назва статті

Голова атестаційної комісії

Назва видання

Рік, місяць,
число

Сторінки

М. І. Левківський

Додаток
Аграрний коледж управління і права ПДАА
АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
1. Загальні дані
1. Педагогічний працівник, що атестується ________________________
(прізвище, ім’я, по батькові )
врахувати можливу зміну прізвища для жінок протягом останніх 5 років. Наприклад: Лихогод
(Іванова) Ніна Григорівна
2. Дата народження — (вказати число, місяць, рік) 31 грудня 2011 року
3. Освіта — освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його
закінчення
4. Спеціальність за дипломом 5. Спеціальна педагогічна підготовка – професійне навчання (галузь знань, напрям підготовки),
магістр з правом викладання, навчальний заклад, рік
6. Місце роботи — навчальний заклад( повна назва)
7. Посада, яку займає педагогічний працівник –
8. Стаж роботи на займаній посаді на час атестації –
9. Загальний стаж педагогічної діяльності — повних років на момент написання заяви
10. Стаж роботи на виробництві за фахом 11. Дисципліна з якої атестується викладач 12. Викладає інші дисципліни 13. Державні нагороди, вчене звання (науковий ступінь) — якщо є, то вказати які і рік
присвоєння
14. Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років — рік та місце проходження підвищення
кваліфікації, номер посвідчення, додаток до атестаційного листа - копія посвідчення
15. Стажування –– вказати терміни, місце стажування, накази на стажування, загальний період
стажування не менше 1 місяця (від 1 до 10 місяців).Стажування проводиться на сучасному
виробництві з метою ознайомлення з новітніми технологіями, на кафедрах освітніх установ вивчення педагогічного досвіду за індивідуальним планом, де враховується спеціальність
викладача. Результат стажування –звіт, впровадження нового в навчально-виховний процес
(Положення про стажування викладачів. Наказ МОН України №132 від 11.05.1993р.).
16. 16. Дата та результати попередньої атестації —
17. Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період
Навчальна робота
1. Оцінка професійної діяльності, загальної культури, моральних якостей —
Характеристика виконання посадових обов’язків, загальної і професійної культури. Поряд з усіма
характеристиками вказати результативність: абсолютний і якісний показник успішності з
дисципліни, участь студентів в олімпіадах, конкурсах тощо і результат участі. В додаток
прикласти копії документів, що засвідчують (дипломи, нагородні листи, накази тощо)
2. Які використовує в своїй роботі інтенсивні технології навчання —
Організаційна робота
1. Участь в роботі циклової комісії, педагогічної ради ВНЗ; навчально-методичної комісії з
напряму підготовки, засіданнях круглих столів, майстер-класів, семінарів, конференцій тощо,
що проводились на рівні МОН України, МінАП України, НМЦвказати дату, місце
проведення, тему виступу.
2. Особиста участь у Всеукраїнських конкурсах, конкурсах, організованих НМЦ – вказати
назву, рік, результат участі.
3. Особистий рейтинг викладача у ВНЗ –
Методична робота
1. Участь у розробці ГСВО, навчальних планів, програм, освітньо-професійних програм,
фондів комплексних кваліфікаційних завдань тощо – вказати рік і назву роботи
2. Розроблено навчальних програм, робочих зошитів, посібників, підручників, відеофільмів
тощо:
а) у навчальному закладі ________(к-сть) б) представлено у НМЦ___________(к-сть)
в) видано НМЦ ________(вказати назви, рік)

3. Рецензовано навчальних програм, робочих зошитів, посібників, підручників, відеофільмів
тощо
а) у навчальному закладі _________________(к-сть) б) представлено у НМЦ________ (к-сть)
в) видано НМЦ ________(вказати назви, рік)
4. Видано під грифом МОН України, МінАП України підручники, посібники – (вказати: назву,
рік, автор, співавтор, рецензент (потрібне підкреслити))
Для викладачів- авторів метод розробок виданих поза НМЦ прикласти в додатку копії сторінок
видань, які засвідчують видавництво (перша, друга сторінки, зміст, або інші сторінки видання де
зазначено тему і авторські права на друковану роботу
5. Виступ на сторінках ПЕДАГОГІЧНОЇ преси — назва видання, тема виступу (бажано на
теми: методичне забезпечення, профорієнтаційна робота, організація навчально-виховного
процесу, педагогічний досвід тощо), дата, рік
6. Участь у Виставці відділу педагогічного досвіду і творчості молоді НМЦ :
а) розділ “Обмін досвідом” – (вказати кількість, рік)
б) конкурсні роботи – (вказати назву, рік)
в) занесено в каталог кращих робіт – (вказати назву, рік)
г) переможці конкурсу (вказати номінацію, місце, назву, рік)
7. Проведено відкритих занять –
а) для молодих викладачів б) за участю представників адміністрації ВНЗ –
в) за участю представників МінАП, викладачів інших ВНЗ тощо –
8. Наставництво, обмін педагогічним досвідом - вказати чий досвід вивчався або хто вивчав
Виховна і громадська робота
1. Проведено відкритих виховних заходів, тематичних вечорів –
2. Форми позааудиторної роботи 3. Випущено куратором академічних груп –
4. Рейтинг групи по ВНЗ –
5. Участь в громадській роботі ІІ. Результати атестації педагогічного працівника
Рішення атестаційної комісії: як приклад - відповідає займаній посаді,
За результатами атестації: порушити клопотання перед атестаційною комісією Мінагрополітики
України про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої
категорії»
Результати голосування: кількість голосів: за______, проти_____,утримались___
Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів, за умови виконання яких працівник
вважається таким, що відповідає займаній посаді)_________________________________
Голова атестаційної комісії: ___________ Левківський М.І.
Члени комісії: ___________ Козаченко О.М.
___________ Гармаш А.С.
___________ Дяченко В.Б.
___________ Кононенко Т.М.
___________ Корилюк С.І.
___________ Коцегуб Н.В.
___________ Марюхніч Т.В.
___________ Рибалко Н.В.
___________ Скорик С.В.
___________ Торяник А.І.
___________ Худолій І.І.
Дата атестації (число, місяць, рік)______________________________
З рішенням комісії ознайомлений ________ (підпис працівника, який атестується)
М.П.
ХТО

ІІІ. Результати атестації атестаційною комісією ІІ (ІІІ) рівня
(найменування установи, органу освіти)
Рішення атестаційної комісії
________________________________________________________________________________
(відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”, присвоїти
кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”, присвоїти педагогічне звання)
Результати голосування: кількість голосів: за______, проти_____,утримались___
Голова атестаційної комісії: (підпис) ___________ прізвище, ініціали _________
Члени комісії: (підпис) ___________ прізвище, ініціали _________
(підпис) ___________ прізвище, ініціали _________
(підпис) ___________ прізвище, ініціали _________
(Атестаційний лист підписують всі члени комісії)
Дата атестації (число, місяць, рік)______________________________
З рішенням атестаційної комісії ознайомлений ________(підпис працівника, який атестується)
М. П.
( Заповнюється у разі атестації на відповідність раніше присвоєній категорії “спеціаліст вищої
категорії”, присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії” та педагогічного
звання)
ІV. Результати розгляду апеляцій на рішення атестаційної комісії І рівня
Результати голосування: кількість голосів: за______, проти_____,утримались___
Голова атестаційної комісії: (підпис) ___________ прізвище, ініціали _________
Члени комісії: (підпис) ___________ прізвище, ініціали _________
(підпис) ___________ прізвище, ініціали _________
(підпис) ___________ прізвище, ініціали _________
(Атестаційний лист підписують всі члени комісії)
Дата атестації (число, місяць, рік)______________________________
З рішенням атестаційної комісії ознайомлений ________(підпис працівника, який атестується)
М.П.

Примітка: 1. Атестаційні листи подаються на паперовому (1 екземпляр) та електронному носіях.
Вказати ПІБ голови циклової комісії та контактний телефон (робочий або мобільний).

