
ЗАТВЕРДЖЕНО   

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

про атестацію предметних (циклових) комісій 

Рівненського автотранспортного коледжу НУВГП 

1. Загальні положення 

Атестація циклових (предметних) комісій здійснюється на основі 

даного положення один раз в три роки. 

Мета атестацій - забезпечення якісного проведення навчально-виховного 

процесу. 

Атестація сприяє: 

- підвищенню якості підготовки спеціалістів; 

- вдосконаленню методики викладання; 

- застосовування методів розвивального, особистісно орієнтованого навчання в 

навчально-виховному процесі; 

- вдосконаленню навчально-методичної роботи. 

Для проведення атестації наказом по коледжу складається атестаційна 

комісія, головою якої призначається заступник директора з навчальної роботи, У 

склад комісії входять методист і завідувачі відділень. За підсумками атестації 

видається наказ по коледжу.  

Результати атестації враховуються при підведенні підсумків роботи 

коледжу за навчальний рік та доводяться  до відома всіх педагогічних 

працівників. 

2. Порядок проведення атестації 

Директор коледжу, з погодженням із профспілковим комітетом, 

затверджує графік проведення атестації циклових (предметних) комісій і не 

пізніше, ніж за один місяць до початку атестації, доводить його до відома 

викладачів. 

Комісія розглядає документи, які регламентують роботу предметної 

(циклової) комісії. 

        Наказ Рівненського   

        автотранспортного коледжу 

        НУВГП 

        15 січня  2016  року 

        № 05-осн 



  



 

Додаток до положення про атестацію           

предметних (циклових) комісій 

     Рівненського автотранспортного    коледжу 

НУВГП 

 

Критерії оцінки роботи  предметних (циклових) комісій 

 
Комісія_____________________________________________________________ 

 

Голова комісії_______________________________________________________ 
 

№ 

з/п Критерії Показник 
Оцінка діяльності 

комісії Примітка 
1бал 2бали 3бали 

1. Планування 

роботи 

- своєчасність     

- дотримання рекомендацій     

- творчий підхід     

2. Результативність 

засідань ЦПК 

- оформлено протоколи     

- наявність виступів, інших 

матеріалів 
   

 

- виконання рекомендацій     

- різноманітність форм 

роботи 
   

 

- журнали 

взаємовідвідування і 

контролю навчального  

процесу головою комісії 

   

 

3. Відкриті уроки - на коледж     

- на комісію     

- конспекти відкритих 

занять 
   

 

- аналіз відкритого заняття     

4. Виховні робота -виховні години     

-декадники комісій      

-своєчасність поповнення 

сайта коледжу 
   

 

5. Участь у роботі 

методичних 

об’єднань 

області 

-відвідують предметні 

об’єднання 
   

 

-проведено методичне 

об’єднання 
   

 

6. Перспективний 

педагогічний 

досвід 

(ППД) 

- вивчався     

- пропозиція щодо 

вивчення    
 

- запозичено  досвід     



7. Друковані праці - метод посібник, 

затверджений методичною 

радою коледжу 
   

 

- метод. посібник, 

затверджений кафедрою 

чи науково-методичною 

радою НУВГП 

   

 

- публікація у пресі     

8. Узагальнення та 

систематизація 

дидактичних 

матеріалів. 

Робота 

навчальних 

кабінетів 

 

 

 

- узагальнено та 

систематизовано 

роздатковий  матеріал 
   

 

- поповнено матеріальну 

базу кабінету (поточний 

рік) 

   

 

-  атестовано кабінет     

- систематизовано  

плакати, таблиці,  

лабораторне обладнання 

   

 

9. Стан 

методичного 

куточка ЦПК  в 

методкабінеті 

- регулярність поповнення     

- зміст     

- естетика 
   

 

10. Співпраця з  

ВНЗ ІІІ – І V р.а. 

- угода     

- ситуативна співпраця     
11. Нові педагогічні 

технології, 

методи, 

програми 

- пошук     

- впровадження     

- апробація     

- авторська програма, 

технологія 
   

 

12. Наявність НМКД - навчальна програма     

- роб. навч. програма     

- курсові, дипломні роботи     

- К К Р     

- конспекти, тези лекцій     

- екзаменаційні білети     
13. Гурткова робота - плани, протоколи     

- роботи студентів     

Загальна кількість балів: 

Коефіцієнт роботи комісії розраховується за формулою:     К = 
загальна кількість балів

𝟒𝟒×𝟑
 

 

Результативність роботи комісії визначається за відповідною шкалою: 

 

К = 0,8 – 1 - високий рівень 

К = 0,6 – 0,8  - середній рівень 

К = 0,3 – 0,5  - низький рівень 


