
Графік роботи атестаційної комісії в 2022-2023 н.р. 

 

№ з\п Зміст роботи 
Дата 

виконання 

Приміт

ка 

1. Видати наказ про створення атестаційної комісії у 2022-2023 

навчальному році 

до 20.09.2022  

2. Підготувати подання ректора коледжу про присвоєння 

кваліфікаційних категорій педагогічним (науково-

педагогічним) працівникам, які підлягають черговій атестації 

до 10.10.2022  

3. Провести засідання атестаційної комісії: 

- затвердити список педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників, які атестуються у 2023 році; 

-  затвердити графік роботи атестаційної комісії (під підпис); 

- прийняти рішення щодо перенесення строку чергової 

атестації 

12.10.2022 

 

 

4. Підготувати характеристики діяльності педагогічних 

(науково-педагогічних) працівників у міжатестаційний період 

до 01.03.2023  

5. Вивчити педагогічну діяльність працівників, які атестуються 

у 2023 році, шляхом відвідування відкритих занять, 

позанавчальних заходів, ознайомитись з даними про рівень 

наукової та професійної активності у міжатестаційний період 

до 15.03.2023  

6. Ознайомити кожного педагогічного (науково-педагогічного) 

працівника з характеристикою під підпис 

до 20.03.2023  

7. Провести засідання атестаційної комісії Комунального 

закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради: 

- оформити протокол засідання атестаційної комісії; 

- ознайомити з рішенням атестаційної комісій під підпис 

22.03.2023  

8. Видати атестаційні листи під підпис педагогічним (науково-

педагогічним) працівникам, які атестувались на присвоєння 

кваліфікаційних категорій «спеціаліст другої категорії» та 

«спеціаліст першої категорії» 

до 31.03.2023  

9. Подати клопотання та атестаційні листи (у двох примірниках) 

до управління освіти і науки ВОДА 

до 01.04.2023  

10. Видати наказ ректора про затвердження рішення атестаційної 

комісії коледжу та внести зміни в оплату праці педагогічним 

(науково-педагогічним) працівникам, які атестувались на 

присвоєння кваліфікаційних категорій «спеціаліст другої 

категорії» та «спеціаліст першої категорії» (з дня засідання) 

до 03.04.2023  

11. Ознайомити з наказом ректора про затвердження рішення 

атестаційної комісії коледжу (під підпис) 

до 06.04.2023  

12. Засідання атестаційної комісії освіти і науки ВОДА:  

-  ознайомити з рішенням атестаційної комісій під підпис 

до 25.04.2023  

13. Видати атестаційні листи під підпис педагогічним (науково-

педагогічним) працівникам, які атестувались на присвоєння 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та на 

присвоєння педагогічних звань 

до 28.04.2023  

14. Ознайомити з наказом управління освіти і науки ВОДА про 

затвердження рішення атестаційної комісії  

до 05.05.2023  

15. Видати наказ ректора коледжу про затвердження рішення 

атестаційної комісії управління освіти і науки ВОДА та 

внести зміни в оплату праці педагогічним (науково-

педагогічним) працівникам, які атестувались на присвоєння 

до 05.05.2023  



кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та на 

присвоєння педагогічних звань (з дня засідання) 

16. Ознайомити з наказом ректора коледжу про затвердження 

рішення атестаційної комісії управління освіти і науки ВОДА 

(під підпис) 

до 08.05.2023  

17. Подання апеляцій з 08.05.2023  

по 15.05.2023 

 

18. Розгляд апеляцій з 15.05.2023  

по 25.05.2023 

 

      

 

 

 
 

 


