


 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ 
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

          ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 8 

 

вул. Руська, 198, м. Чернівці, 58023, тел. (0372) 50-61-38, 50-61-46 

E-mail: ptu8_@ukr.net   Код ЄДРПОУ 05537957 

 

 

 

 

НАКАЗ 

“_08_” вересня 2021 р.                                 № _365а_ 

   

Про проведення атестації  

педагогічних працівників 

у 2010-2022 навчальному році. 

 

  

 

Відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту», згідно з вимогами 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників України та  з 

метою активізації професійного розвитку і творчої діяльності викладачів, 

майстрів виробничого навчання, вихователів, стимулювання безперервного 

здобуття ними фахової освіти й підвищення рівня професійної 

майстерності, 

Наказую: 

1. Затвердити план роботи атестаційної комісії у 2021-2022 навчальному 

році (додаток № 1). 

2. До 10.10.2021 року атестаційній комісії сформувати список 

педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, та прийняти 

заяви від педагогічних працівників щодо проходження позачергової атестації 

(додаток № 2). 

3. До 20.10.2021 року атестаційній комісії провести засідання, на якому 

розглянути подані заяви щодо відповідності раніше присвоєним 

кваліфікаційним категоріям, встановленим тарифним розрядам, присвоєним 

педагогічним званням або присвоєння кваліфікаційних категорій, 



встановлення тарифних розрядів, присвоєння педагогічних звань з 

оформленням протоколу.  

4. Сформувати і затвердити графік проведення атестації педагогічних 

працівників у 2021-2022 навчальному році, засвідчений їх особистими 

підписами (додаток 3). 

5. Здійснити розподіл обов’язків серед членів атестаційної комісії з 

метою всебічного вивчення професійної діяльності педагогів, що підлягають 

атестації. 

6. Атестаційній комісії: 

Провести атестацію педагогічних працівників Професійно-технічного 

училища № 8 згідно додатку 2. 

6.1. Забезпечити належний контроль за проведенням атестації з метою 

запобігання формалізму в оцінюванні діяльності педагогічних працівників. 

5.2. Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації  

педагогічних працівників, що підлягають атестації, згідно плану. 

6. До 01.03.2022 року надати голові атестаційної комісії характеристики 

педагогічної діяльності педагогічних працівників, що підлягають атестації, та 

ознайомити педагогічних працівників під підпис. 

7. До 15.03.2022 року членам атестаційної комісії підготувати 

узагальнений результат вивчення роботи педагогічної діяльності кожного 

педагогічного працівника, що підлягає атестації, і надати їх секретарю 

комісії. 

8. До 20.03.2022 року методисту училища  оформити атестаційні листи у 

двох примірниках і здати голові атестаційної комісії. Забезпечити своєчасну 

підготовку необхідних документів на присвоєння (відповідність раніше 

присвоєним) кваліфікаційних категорій. 

9. До 01.04.2022 року провести підсумкове засідання атестаційної комісії, 

на якому розглянути атестаційні листи, заслухати педагогічних працівників, 

що підлягають атестації, і прийняти відповідне рішення. 



10. До 20.04.2022 року здійснити аналіз атестації педагогічних 

працівників училища, виконання обов’язків членами комісії, підготувати звіт 

про проведену атестацію. 

11. До 10.05.2022 року здійснити аналіз перебігу атестації педагогічних 

працівників училища атестаційною комісією І рівня та підготувати 

атестаційні матеріали на розгляд атестаційної комісії ІІІ рівня. 

12. Контроль за виконанням цього наказу здійснюю особисто. 

 

Директор  ПТУ № 8 ____________ Р. ЦВІРІНЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу 

__________ № ___ 

 

План роботи 

 атестаційної комісії Професійно-технічного училища № 8  

у 2021-2022 навчальному році 
 

№ 

3/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

Вересень 

1. Підготовка та видання наказу 

«Проведення атестації 

педагогічних працівників у 

2021/2022 навчальному році» 

До 

17.09.2021 

Керівник  

закладу 

 

2 Створення атестаційної 

комісії 

До 

17.09.2021 

Керівник  

закладу 

 

3 Засідання атестаційної 

комісії з розгляду питань: 

- розподіл функціональних 

обов’язків між членами 

атестаційної комісії; 

- планування роботи 

атестаційної комісії; 

- складання графіка 

засідань атестаційної 

комісії. 

До 

20.10.2021 

Керівник  

закладу 

 

4 Оформлення стенда з питань 

атестації педагогічних 

працівників 

Жовтень Заступник 

голови 

атестаційної 

комісії 

 

5 Опрацювання законодавчої, 

правової та нормативної 

документації з питань 

атестації педагогічних 

працівників 

Вересень 

Жовтень 

Голова, члени 

атестаційної 

комісії  

 

Жовтень 

6 Подання списків 

педагогічних працівників, які 

підлягають атестації у 

черговому порядку, прийом 

заяв від педагогічних 

працівників на позачергову 

атестацію 

До 

10.10.2021 

Секретар 

атестаційної 

комісії 

 

7 Засідання атестаційної До Голова АК,   



комісії з розгляду питань: 

- уточнення списків 

педагогічних працівників, 

що атестуються; 

- розгляд заяв педагогічних 

працівників   на 

позачергову атестацію 

20.10.2021 cекретар 

атестаційної 

комісії 

8  Підготовка та видання 

наказу «Про атестацію 

педагогічних працівників» 

До 

21.10.2021 

(після 

засідання 

АК) 

Голова АК,  

cекретар 

атестаційної 

комісії 

 

9 Ознайомлення педагогічних 

працівників з графіком 

проведення атестації під 

підпис 

До 

23.10.2021 

(після 

засідання 

АК) 

Секретар 

атестаційної 

комісії 

 

10 Закріплення членів 

атестаційної комісії за 

педагогами, які підлягають 

атестації, для надання 

консультативної допомоги у 

підготовці й проведення 

атестації 

До 

22.10.2021 

Голова АК  

11 Складання планів 

індивідуальної підготовки і 

проходження атестації 

педагогами, які підлягають 

атестації у 2021-2022 

навчальному році. 

 

До 

31.10.2021 

Голови МК, 

члени АК 

 

Листопад – до 15.03.2022 

12 Відвідування навчально-

виховних заходів у ході 

вивчення системи і досвіду 

роботи педагогів, що 

підлягають атестації (згідно з 

планами індивідуальної 

підготовки педагогічного 

працівника до атестації) 

11.2021 – 

до 

15.03.2022 

Члени 

атестаційної 

комісії 

 

Січень 

13 Аналіз відвідування занять та 

виховних заходів 

педагогічних працівників, які 

підлягають атестації. 

Рекомендації. 

До 

31.01.2022 

Члени 

атестаційної 

комісії, 

голови МК 

 



Лютий 

14 Проведення засідань 

методичних комісій з 

розгляду  питань  щодо 

оцінки діяльності   

педагогічних працівників, які 

підлягають атестації, на 

підставі вивчення системи і 

досвіду їхньої роботи 

До 

28.02.2022 

Голови МК  

15 Ознайомлення з даними 

щодо участі педагогічних 

працівників, які підлягають 

атестації, в роботі 

методичних комісій  та 

заходах, пов’язаних з 

організацією освітнього 

процесу, проведення творчих 

звітів. 

До 

28.02.2022 

Секретар 

атестаційної 

комісії,  

голови МК, 

члени АК 

 

Березень 

16 Надання до атестаційної 

комісії характеристик  

діяльності педагогічних  

працівників у 

міжатестаційний період 

До  

01.03.2022 

Керівник 

навчального 

закладу 

 

17 Ознайомлення педагогічних 

працівників з 

характеристиками (під 

підпис) 

До  

16.03.2022  

Секретар 

атестаційної 

комісії 

 

18 Оформлення атестаційних 

листів 

До 

25.03.2022 

Секретар 

атестаційної 

комісії 

 

19 Засідання атестаційної 

комісії навчального закладу з 

розгляду питань щодо 

прийняття рішення  про 

присвоєння кваліфікаційних 

категорій, педагогічних 

звань, встановлення 

тарифних розрядів, 

порушення клопотання перед 

атестаційними комісіями 

вищого рівня  

26.03.2022 Голова АК, 

члени АК 

 

20 Видання наказу за 

підсумками атестації 

До 

01.04.2022 

Секретар 

атестаційної 

комісії 

 

Квітень 



21 Вручення атестаційних 

листів під підпис 

педагогічним працівникам, 

які підлягали  атестації 

30.03.2022  Секретар 

атестаційної 

комісії  

 

22 Аналіз результатів 

атестаційного процесу. 

Підготовка звітної та 

статистичної документації 

Квітень  Секретар 

атестаційної 

комісії,  

члени АК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу 

__________ № ___ 

  

Графік  

проведення атестації педагогічних працівників у 2021-2022 

навчальному році 

 

№ 

з/п 
Порядок денний 

Дата 

проведення 

І засідання 

1. Обговорення заходів атестації 2021 – 2022 навчального 

року, затвердження плану роботи атестаційної комісії, 

затвердження графіка проведення атестації. 

 

 

 

 

20.10.2021 

2. Розгляд  списку та заяв педагогічних працівників,  допуск 

їх до атестації. 

 

ІІ засідання 

1. Про хід вивчення системи роботи педагогічних 

працівників, які підлягають атестації, членами атестаційної 

комісії. 

 

 

25.12.2021  

2. Вироблення рекомендацій для окремих категорій 

педагогічних працівників, які підлягають атестації. 

ІІІ засідання 

1. Про результативність роботи педагогічних працівників 

щодо впровадження інноваційних підходів, новітніх 

технологій у навчально-виробничий процес. 

 

 

24.02.2022  

2. Звіти педагогічних працівників з питань самоосвіти. 

ІV засідання 

1. 

2. 

Розгляд атестаційних матеріалів педагогічних працівників.  

Ухвалення рішень. 

26.03.2022  

14.00 

 

 

 



 

Додаток 2 

до наказу 

__________ № ___ 

 

С П И С О К 

педагогічних працівників Професійно-технічного училища № 8, які підлягають атестації                                                                

у 2021/2022 навчальному році 
 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, 

по батькові 

Р
ік

 

н
а
р

о
д
ж

ен
н

я
 

Стаж 

роботи 

Освіта, 

назва закладу, 

який закінчив 

Спеціальність 

за дипломом 

Посада, 

предмет, 

який 

викладає 

Рік останньої  
курсової 

перепідготовки, 
№ посвідчення 

Рік і наслідки 

останньої атестації 

На що претендує 

З
а
га

л
ь

н
и

й
 

Н
а
 п

о
са

д
і,

 з
 

я
к

о
ї 

а
т
ес

т
. 

Кваліфікаційна 

категорія 

Педагогічне 

звання 

1.  Ільчук  
Марина 
Юріївна 

1978 12  1,8 Повна вища, 
Чернівецький 
національний 

університет імені 
Юрія 

Федьковича, 
2011, 

РН № 41045034 
 

Неповна вища, 
Чернівецький 

торговельно-
економічний 

інститут КНТЕУ, 
2018 

В18 № 010089 
від 28.02.2018 
№ 281/2018 

 

Неповна вища, 
Чернівецький 

державний 
комерційний 

технікум,  
2006 

РН № 28428582 
від 15.03.2006 

Економіка 
підприємства, 
спеціаліст з 

економіки 
підприємства 

 
 
 
 

Харчові 
технології та 

інженерія, 
Технології в 

ресторанному 
господарстві, 

бакалавр 
 
 
 

Технології 
харчування, 

технік-технолог 

Майстер 

виробничого 

навчання 

- 2016 р., 

встановлено  

14 тарифний розряд  

На  

відповідність раніше 

встановленому 14 

тарифному розряду 

На  

присвоєння 

педагогічного звання 

«майстер виробничого 

навчання другої 

категорії» 

2.  Карабін  
Ірина Юріївна 

1971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        31 1,2 Неповна вища, 
Чернівецький 

технікум 
радянської 

Технологія 
приготування 

їжі, 
технік-технолог 

Майстер 

виробничого 

навчання 

Навчається,  

Львівський торговельно-

економічний університет, 

ІІ курс 

Не 

 атестувалася.  

2019 р., встановлено  

11 тарифний розряд        

На  

встановлення  

12 тарифного розряду 

- 



торгівлі 
1990 

ПТ № 670591 

від 28.02.1990 

3.  Криган 
Валентина 
Олександрівна 

1966 12 12 Неповна вища,  
Чернівецький 
національний 

університет імені 
Юрія 

Федьковича, 

2020 
В20 № 212819 
від 30.06.2020 

 

Неповна вища, 
Чернівецький 

кооперативний 
технікум, 

1986 
КТ № 675309  
від 28.06.1986 

Соціальна 
робота, 

соціальна 
педагогіка, 
бакалавр 

 

 
 
 
 

Правознавство, 
юрист 

Вихователь НМЦ ПТО  

та ПК ІПП у Хм. обл. 

ПК 22771726/000653-17  

від 24.01.2017 

Не атестувалася На  

відповідність займаній 

посаді 

- 

4.  Скрипничук 
Лариса 
Василівна 

1969 28 20 Повна вища, 
Чернівецький 

державний 
університет імені  

Юрія 

Федьковича,  
1993 

ЦВ № 625398 
від 22.06.1992 

 

Повна вища, 
Тернопільський 

державний 

педагогічний 
університет імені 

Володимира 
Гнатюка, 

1999 
ДСК № 014303  
від 24.06.1999   

Російська мова і 
література, 

філолог, 
викладач 

 

 
 
 
 
 

Українська мова 
та література, 

учитель 

української мови 
та літератури 

Викладач 

зарубіжної 

літератури 

ІППО ЧО 

СЕ № 02125697/7403-2020 

від 29.10.2020 – 30 годин 

 

ДЗВО  

«УМО» ЦІППО  

НАПН України  

СП 35830447/0521-20 

від 25.04.2020 

2017 р.,  

відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» 

та присвоєно педагогічне 

звання «викладач-методист» 

На 

 відповідність раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

На  

відповідність раніше 

присвоєному 

педагогічному званню 

«викладач-методист» 

5.  Товкач 
Ірина 
Володимирівна 

1977 20 20 Повна вища, 
Полтавський 
державний 

педагогічний 
університет імені  
В. Г. Короленка,  

2000 
ТА № 12758241 
від 23.06.2000 

Педагогіка і 
методика 

середньої освіти, 
трудове 

навчання 
(обслуговуюча 

праця), 
прикладна і 

технічна 

творчість, 
вчитель 

Викладач 

спеціальних 

дисциплін 

ДЗВО  

«УМО» ЦІППО  

НАПН України  

 

2017 р.,  

присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої 

категорії» 

На  

відповідність раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

На  

присвоєння 

педагогічного звання 

«старший викладач» 



трудового 
навчання 

(обслуговуючої 

праці, 
креслення, БЖД, 

прикладної і 
технічної 
творчості 

6.  Токар  
Тетяна 

Миколаївна 

1980 19 16 Повна вища, 
Чернівецький 

національний  
університет імені  

Юрія 
Федьковича,  

2002 
РН № 21238857  
від 29.06.2002  

Мова та 
література 

(англійська), 
філолог, 
викладач 

англійської мови 
та літератури 

Викладач 

англійської 

мови 

ІППО ЧО 

СЕ № 02125697 

 від 06.10.2020 – 30 годин 

 

EU4Skills 

Сертифікат від 23.12.2020 

– 12 годин 

 

2017 р.,  

відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» 

та присвоєно педагогічне 

звання «старший викладач»  

На 

 відповідність раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

На  

присвоєння 

педагогічного звання 

«викладач-методист» 

7.  Цвірінько 

Роман 
Степанович 

1961 27 27 Повна вища, 

Чернівецький 
державний 

університет імені 
Юрія 

Федьковича,  
1992 

ЦВ № 625859 від 
30.06.1992  

 

Повна вища, 
Центральний 

інститут 
післядипломної 

педагогічної 
освіти, 
2008 

КВ № 33393759 
від 16.05.2008 

Історія, 

викладач історії  
 
 
 
 
 
 
 
 

Управління 
навчальним 
закладом, 
керівник 

навчального 
закладу, магістр 

Викладач  

історії 

ДЗВО  

«УМО» ЦІППО  

НАПН України  

 

2017 р.,  

відповідає раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» 

та присвоєно педагогічне 

звання «викладач-методист» 

На  

відповідність раніше 

присвоєній 

кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

На  

відповідність раніше 

присвоєному 

педагогічному званню 

«викладач-методист» 

8.  Ютиш  
Наталія  
Василівна 

1981 21 15 Повна вища, 
Чернівецький 
національний 
 університет 

імені 
Юрія 

Федьковича,  
2014 

РН № 47223651  
від 30.06.2014 

 

Неповна вища, 
Чернівецький 

кооперативний 

економіко-
правовий 

Менеджмент 
організації і 

адміністрування, 
магістр з 

менеджменту 
організацій і 

адміністрування, 
менеджер 

(управителя) 
організації  

 

Виробництво 
харчової 

продукції, 

технік-технолог 
з технології 

Викладач 

загально 

технічних 

дисциплін 

ДЗВО  

«УМО» ЦІППО  

НАПН України  

Сертифікат  

№ 942/21-ВУ 

від 15.04.2021 – 30 годин 

 

ТОВ «КІНТ» 

Сертифікат 

1081-4ВП/2021 

від 19.02.2021 – 7 годин 

 

ТОВ «КІНТ» 

Сертифікат 

1636/2021 

від 27.04.2021 – 30 годин 

 

НБУ, 

2017, 

присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої 

категорії» 

На  

присвоєння 

кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст 

вищої категорії» 

- 



коледж, 
2019 

Е19 № 010000 

від 01.03.2019  
 

Професійно-
технічна, 

Професійно-
технічне 

училище № 8 
м. Чернівці, 

1999 
ГМ № 900962 
від 24.06.1999 

 

Неповна вища,  
Чернівецький 

державний 
технікум 

технологій 
виробництва та 

економіки, 
2002  

РН № 17450066 
від 31.01.2002 

харчування, 
молодший 
спеціаліст 

 
 

Швачка  
третього розряду 

 
 
 
 

 
 
 
 

Швейне 
виробництво, 

технік-технолог 

Сертифікат тренера 

фінансової грамотності 

Від 05.04.2021 

 

 

 

Директор                                                                                                                    Р. Цвірінько 


