
Міністерство освіти і науки України 
Державний навчальний заклад 

«Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу»*

Н А К А З

« ________2017р. м. Одеса

Про проведення у 2017-2018 навчальному році 
атестації педагогічних працівників 
ДНЗ «Одеське вище професійне училище 
морського туристичного сервісу»

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічним 
працівників (зі змінами та доповненнями), затвердженого наказоїД 
Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого >| 
Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550, з метокя 
стимулювання якісної педагогічної діяльності, розвитку творчої ініціативи,* 
забезпечення об’єктивності в оцінці роботи педагогічних працівників і

НАКАЗУЮ: І

1. Провести у 2017-2018 навчальному році атестацію педагогічний
працівників ДНЗ «Одеське вище професійне училище морського! 
туристичного сервісу» (додаток № 1). '

2. Затвердити план роботи атестаційної комісії на 2017-2018 навчальний 
рік (додаток № 2).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. ' \

№



Додаток № 1

Список педагогічних працівників ДНЗ «ОВПУ МТС», які підлягають атестації у 2017-18 навчальному році

№
№з
/п

П.І.Б. посада Попередня
атестація
(рік)

Результат попередньої 
атестації

Присвоєння чи підтвердження 
кваліфікації, педагогічного звання, 
розряду

1. Ващенко Тамара 
Олександрівна

Викладач 
предмету 
«Професійна 
етика та 
психологія»

2013 спеціаліст вищої категорії Спеціаліст 
вищої категорії 
(підтвердження)

2. Дуде Тетяна Миколаївна Викладач 
предмету 
«Іноземна мова

2012 спеціаліст вищої категорії спеціаліст вищої категорії 
(підтвердження)

3. Наливайко Лариса 
Степанівна

Викладач
спецдисциплін

2013 спеціаліст вищої категорії спеціаліст вищої категорії 
(підтвердження)

4. Садовська Олена 
Дмитрівна

Викладач
спецдисциплін

2013 спеціаліст вищої категорії спеціаліст вищої категорії 
(підтвердження

5. Ємильянов Володимир 
Михайлович

Майстер в/н 2012 Майстер виробничого 
навчання

Майстер виробничого навчання 
(підтвердження)

6. Непомняща Наталія 
Михайлівна

Майстер в/н вперше Присвоєння педагогічного звання
«Майстер в/н II
категорії»

7. Заднєпровська Вікторія 
Борисівна

бібліотекар вперше Відповідність займаній посаді, 
присвоєння 9 тарифного розряду

8 Федотова Олена 
Анатоліївна

вихователь^^^оі
/у*  ;$|Нр| 

------------/  Iі

Н Відповідність займаній посаді, 
«спеціаліст 1 категорії» (підтвердження)

Директор, голова атестаційної комісії
рч» — а  %> ■ ШШІ \ , і

її < s  щ 5 Ш 1 і н 1
to  *  . .v  .© і ,

У

І Л 1  *

С.П. Білоконенко

*t«о



Додаток 2

жено

01 КОМ ІСІЇ

оконенко

План роботи атестаційної комісії 
іавчального закладу «Одеське вище професійне училище 

морського туристичного сервісу» у 2017-2018 навчальному році

№
№
з/п

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмі
тка
про
викон
ання

Підготовка та видання наказу 
«Про проведення атестації 
педагогічних працівників у 
поточному навчальному році»

До 28 
вересня

Білоконенко С.П.

Створення атестаційної комісії До 28 
вересня

Білоконенко С.П.

Засідання атестаційної комісії 
з розгляду питань:

Розподіл 
функціональних 
обов’язків між членами 
атестаційної комісії;

- Планування роботи 
атестаційної комісії;

- Складання графіка 
засідання атестаційної 
комісії

Білоконенко С.П.

Оформлення стенда з питань 
атестації педагогічних 
працівників_____________

вересень Степурко Г .П.

Опрацювання законодавчої, 
правової та нормативної 
документації з питань 
атестації педагогічних 
працівників

Вересень Білоконенко С.П., 
члени
атестаційної
комісії

Подання списків педагогічних 
працівників, які атестуються в

і



заяв від педагогічних 
працівників та по

м  1

7 Засідання атестаційної комісії 
із розляду питань:

- Уточнення списків 
педагогічних 
працівників, що 
атестуються;

- Розгляд заяв 
педагогічних 
працівників та подання 
адміністрації 
(педагогічній раді) 
закладу освіти на 
позачергову атестацію.

До 20.10 Білоконенко С.П. 
Лашкул І.Ю.

8 Підготовка та видання наказу 
«Про атестацію педагогічних 
працівників»

До 20.10.
(після
засідання
атестацій
ної
комісії)

Білоконенко С.П. 
Лашкул І.Ю.

9 Закріплення членів 
атестаційної комісії за 
педагогами, які атестуються, 
для надання консультативної 
допомоги у підготовці й 
проведенні атестації

До 20.10. Білоконенко С.П.
'

І
10 Складання планів 

індивідуальної підготовки 
проходження атестації 
педагогами, що атестуються

До ЗОЛО Білоконенко С.П. 
Лашкул І.Ю. 
Керівники кафедр

11 Відвідування освітніх закладів 
в ході вивчення системи і 
досвіду роботи педагогів, що 
атестуються, (згідно з планами 
індивідуальної підготовки 
педагогічних працівників до 
атестації)

Листопад 
-до 15 
березня

Члени
атестаційної
комісії

12 Засідання атестаційної комісії 
(за потребою)

Листопад
-березень

Білоконенко С.П. 
Лашкул І.Ю.

13 Проведення засідання 
педагогічних рад, виробничих 
нарад з розгляду атестаційних 
матеріалів

січень Білоконенко С.П.

1
г



14 Проведення засідань кафедр з 
розгляду питань оцінки 
діяльності педагогів, які 
атестуються, на підставі 
вивчення системи і досвіду їх 
роботи__________________

березень Білоконенко С.П. 
Члени 
атестаційної 
комісії

15 Оформлення атестаційних 
листів, ознайомлення 
педагогічних працівників з 
характеристиками_______

До 01.03 Члени
атестаційної 
комісії, керівники 
кафедр________

16 Засідання атестаційної комісії 
1 рівня з розгляду питань 
прийняття рішень про 
присвоєння кваліфікаційних 
категорій (відповідальність 
раніше присвоєним 
кваліфікаційним категоріям), 
присвоєння педагогічних 
звань, порушення клопотання 
перед атестаційними 
комісіями вищого рівня_____

До 001.04 Білоконенко С.П. 
Лашкул І.Ю. 
Члени 
атестаційної 
комісії

17 Остаточне оформлення 
атестаційних листів за 
підсумками засідання 
атестаційної комісії

квітень Лашкул І.Ю.

18

І9

Аналіз підсумків атестації 
педагогічних кадрів_____

травень Білоконенко С.П.

Підготовка звітної та 
статистичної документації за 
підсумками атестації 
поточного навчального року.

травень Лашкул І.Ю.

Директор, голова атестаційної комісії С.П. Білоконенко

і
І І


