ЗВІТ
про роботу атестаційної комісії коледжу
за 2016-2017 навчальний рік
Атестація
радіоелектроніки

педагогічних
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у

Запорізькому

коледжі

національного технічного університету в

2016-2017 навчальному році проводилась відповідно вимог “Типового
положення про атестацію педагогічних працівників”, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України від 14 грудня 2010 р. за №1255/18550 зі змінами
внесеними згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
від 20.12.2011 №1473, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня
2012 р. за №14/20327, наказу № 1135 від 08.08.2013, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 16.08.2013 р. за №1417/23949 та наказу
Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від
30.08.2016р. № 0569 «Про атестацію педагогічних працівників, установ та
закладів Запорізької області у 2016-2017 навчальному році».
Процедура підготовки до атестації в навчальному закладі проходила з
дотриманням всіх строків, вказаних в Типовому положенні про атестацію
педагогічних працівників України, було видано наказ про створення
атестаційної комісії навчального закладу на 2016-2017 навчальний рік (від
05.10.2016 р. № 204/осн), в термін підготовлені списки педагогічних
працівників, які підлягають черговій атестації у 2016-2017 навчальному році,
заяви від педагогічних працівників щодо проходження позачергової атестації;
затверджено графік роботи атестаційної комісії та доведено його до відома осіб,
які атестувалися в 2016-2017 навчальному році, графік вивчення досвіду
викладачів, річний план стажування викладачів тощо.
Протягом навчального року атестаційна комісія працювала за планом
роботи, складеним на початку навчального року. На засіданнях атестаційної
комісії було розподілено обов’язки між членами по вивченню, контролю,
узагальненню результатів професійної діяльності та підвищення фахової
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компетентності педагогічних працівників, що атестуються. Затверджено графік
відкритих занять та позаурочних заходів.
Питання

організації

та

проведення

атестації

обговорювалось

на

інструктивно-методичних нарадах та засіданнях педагогічної ради коледжу. На
засіданнях циклових комісій заслуховувались творчі звіти, доповіді, які в
узагальненому вигляді розкривають досвід роботи педагога, методичні
розробки з питань організації навчально-виховного процесу.
Атестаційною комісією коледжу протягом 2016-2017 навчального року
було проведено 4 засідань, 2 з яких – організаційні.
З метою якісної підготовки до проведення атестації розроблено пакет
документів по вивченню системи роботи викладачів: творчий звіт з
інноваційної діяльності, діагностичні та методичні матеріали самооцінки
педагогічної роботи, дослідження психологічної служби коледжу, а також
картки

комплексної

оцінки

діяльності

педагогічних

працівників

за

міжатестаційний період.
Обов’язковою умовою організації та проведення атестації педагогічних
працівників крім суворого дотриманя законодавчих та нормативних вимог,
також є об’єктивність в оцінюванні діяльності педагога, неформальний підхід
до проведення атестації.
Робота атестаційної комісії коледжу в цьому році була спрямована на
комплексну оцінку рівня педагогічної майстерності викладачів, виявлення
кращого педагогічного досвіду, інновацій у педагогічній діяльності викладачів,
вивчення і поширення їх досвіду в межах навчального закладу, підвищення
авторитету викладачів в колективі серед колег, студентів та їх батьків.
Основні складові, за якими здійснювалась оцінка педагогічної діяльності
викладачів,

що

атестувались,

за

весь

міжатестаційний

період, це

–

професіоналізм, творчий потенціал, особисті якості.
В 2016-2017 навчальному році атестацію пройшли 6 педагогічних
працівників (з них 4 – проходили чергову атестацію, 2- позачергову), що
складає 12 % від загальної кількості педагогічних працівників (52).
Показники атестації в коледжі за звітній період наступні:
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1 викладачу коледжу присвоєна

кваліфікаційна категорія «спеціаліст

другої категорії» (Хабренко Д. О.);
2 викладачам коледжу присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст
першої категорії» (Бублик Л. В.; Зиль О. М.);
1 викладачу коледжу присвоєна

кваліфікаційна категорія «спеціаліст

вищої категорії» (Давидова Г.Ю.);
2 викладача коледжу атестувалися на відповідність раніше присвоєній
кваліфікаційній

категорії

«спеціаліст

вищої категорії» (Гнатків В.І.,

Маліновський О.В.);
1

викладачу

присвоєно

педагогічне

звання

«викладач-методист»

(Маліновський О.В);
1 викладач коледжу атестувався на відповідність раніше присвоєному
педагогічному званню «викладач-методист» (Гнатків В.І.).
Всі викладачі, які проходили атестацію в 2016-2017 навчальному році,
попередньо пройшли підвищення кваліфікації (стажування) на відповідних
кафедрах ВНЗ ІІІ-ІV р.а. та Запорізького обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти, що засвідчено звітами (довідками) викладачів за
підсумками підвищення кваліфікації (стажування).
Навчально-методичні матеріали, надані викладачами, що атестувалися,
атестаційній комісії включали творчий звіт, навчально-методичний комплекс
дисципліни, яка викладається, тестові завдання для попереднього контролю
знань студентів, методичні рекомендації з навчальної дисципліни, завдання та
методичні вказівки для самостійної роботи студентів, відкрите заняття чи
виховний захід тощо.
Навчально-методична документація обов'язково надавалась з рецензією
голів випускаючих циклових комісій, голів циклових комісій та кафедр вищих
навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Протягом міжатестаційного періоду викладачі, що атестувались в
поточному навчальному році, приймали активну участь у засіданнях
педагогічної та методичної рад коледжу.

4

Викладачем Бублик Л. В. в міжатестаційний період були розроблені та
прорецензовані
університету

на

кафедрах

Запорізького

національного

технічного

методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та

самостійної роботі з дисципліни «Метрологія та вимірювальна техніка». Також
викладач

Бублик

Л.

В.

кожного

року

проводить

конкурси

з

розробив

та

електрорадіовимірювальної та електрорадіомонтажної практик.
Викладач
прорецензував

Гнатків
на

В.І.

кафедрах

за

міжатестаційний

Запорізького

період

національного

технічного

університету методичні рекомендації для виконання практичних робіт з
дисципліни “Економіка промисловості” для спеціальності “Конструювання,
виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки”;
методичну розробку по виконанню курсового проекту з дисципліни “Економіка
промисловості” для спеціальності “Конструювання, виготовлення та технічне
обслуговування виробів електронної техніки”. Василь Іванович бере активну
участь у роботі педагогічної та методичної рад коледжу, науково-практичних
конференціях, є головою циклової комісії соціально-економічних дисциплін.
Щорічно під керівництвом

викладача проводяться круглі столи за участю

викладачів і студентів ІІІ і ІV курсів, де розглядаються політико-економічні
проблеми України і світу. Основними проблемними питаннями, над якими
працює викладач є: порівняльна економіка, економічний патріотизм, виховання
критичного мислення.
Викладачем Давидовою Г.Ю. за міжатестаційний період були розроблені
та прорецензовані на кафедрах Запорізького національного технічного
університету методичні рекомендації до практичних робіт та самостійної
роботи з дисципліни “Обчислювальна техніка та програмування”, розроблено
базовий варіант тестових завдань до практичних робіт, оновлено конспект
лекцій з дисципліни. На заняттях викладач використовує інтернет-ресурси,
підручники, проводить роботу щодо свідомого засвоєння студентами матеріалу,
поєднує фронтальні, групові та індивідуальні форми роботи.
Викладачем Зиль О.М. за міжатестаційний період були розроблені та
прорецензовані

на

кафедрах

Запорізького

національного

технічного

5

університету методичні рекомендації до практичних робіт з дисципліни
“Системи управління базами даних”. Викладач є керівником комплексного
курсового

проекту

спеціальності

“Обслуговування

комп’ютеризованих

інтегрованих і робототехнічних систем”, для підвищення якості виконання
якого також розроблені методичні рекомендації. Викладач Зиль О.М. творчо
підходить до організації навчально-виховного процесу, застосовує нестандартні
форми проведення навчальних занять, активно працює над завданнями для
самостійної роботи студентів.
Викладачем Малиновським О.В. за міжатестаційний період були
розроблені та прорецензовані на кафедрах Запорізького національного
технічного університету методичні розробки: “Методика планування та
проведення занять з баскетболу для студентів ІІ курсу”, “Самостійні заняття з
фізичного виховання”, “Використання засобів лікувальної фізичної культури
при захворюваннях на скаліоз та остеохондроз” та “Самоконтроль у фізичному
вихованні студентів”. Викладач Маліновський О.В. забезпечує високу якість
заняття шляхом ретельного відбору сучасних форм і методів навчання, чіткої
організації та взаємозв’язку всіх типів заняття, розумного використання
спортивного інвентарю та обладнання.
Викладач Хабренко Д.О. за міжатестаційний період розробив та
прорецензував

на

кафедрах

Запорізького

національного

технічного

університету методичні рекомендації за темами: «Основи роботи в текстовому
редакторі MS Word», «Додаткові можливості текстового редактору MS Word».
Викладач Хабренко Д.О . володіє добрими організаторськими здібностями, уміє
і любить працювати в обстановці, яка потребує проявлення ініціативи, не
зупиняється перед труднощами, наполегливо й енергійно йде до наміченої
мети.
Аналіз підсумків атестації педагогічних працівників свідчить про те, що
вона стала чинником професійного зростання педагогів коледжу. Цьому
сприяла ціла низка обставин, у тому числі різноманітність форм методичної
роботи, спрямованої на виявлення, вивчення, пропаганду та поширення
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оригінального та інноваційного досвіду через виставки педагогічних ідей,
конференції, семінари, творчі звіти тощо.
За підсумками атестації запропоновано наступні рекомендації:
Головам циклових комісій більш предметно займатися практичною
допомогою тим, хто атестується в даному навчальному році, аналізувати
результати їх роботи, узагальнювати досвід; активно впроваджувати у роботу
всього педагогічного колективу досвід організації навчального процесу та
методичні розробки, підготовлені до атестації.
Підсумки проведення атестації педагогічних працівників, а також
перспективний

план

підвищення

кваліфікації

і

проходження

атестації

викладачами коледжу у 2016-2017 н.р. мають стати предметом обговорення на
засіданнях відповідних циклових комісій коледжу, а також педагогічної ради
коледжу за підсумками навчального року.
Голова атестаційної комісії

О.К. Баршай
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