
 

 

Графік атестаційної роботи 

вчителя зарубіжної літератури 

Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя 

Алєксєєнко Світлани Геннадіївни 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Дата 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

Підготовчий етап 

1. Ознайомлення вчителя з Типовим Положенням про 

атестацію педагогічних працівників України 

серпень  

2. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки та психології вересень-

жовтень 

 

3. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки викладання, 

знання інструктивно-методичних  листів МОН України, 

щодо викладання предмета, державних програм 

вересень  

Етап вивчення досвіду роботи 

4. Ознайомлення з календарно-тематичним плануванням 

навчальної роботи 

вересень  

5. Моделювання перспективного педагогічного досвіду. 

З'ясування теми, мети і завдання педагогічного досвіду 

жовтень  

6. Аналіз навчальної документації: класних журналів, 

поурочних планів 

жовтень - 

лютий 

 

7. Відвідування навчальних занять вересень - 

лютий 

 

8. Аналіз участі вчителя у методичних заходах: семінарах, 

конференціях, конкурсах  

протягом 

року 

 

9. Вивчення особливостей викладання зарубіжної 

літератури в класах гуманітарного профілю 

протягом 

року 

 

10. Відвідування відкритого заняття з предмету. лютий  

11. Ознайомлення з публікаціями вчителя, результатам и 

роботи за останні 5 років 

лютий  

Узагальнюючий етап 

12. Систематизація та аналіз методичних матеріалів з 

досвіду роботи вчителя 

січень  

13. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів, 

контрольних зрізів знань 

січень  

14. Подальше спостереження за роботою педагога та аналіз 

відвіданих занять 

січень - 

лютий 

 

15. Проведення анкетування серед учнів з метою 

ознайомлення з думкою учнів про вчителя 

лютий  

16. Визначення думки членів колективу про вчителя січень  

17. Презентація досвіду роботи вчителя. Творчий звіт січень  

18. Оформлення результатів досвіду лютий  

19. Складання атестаційної характеристики До 

01.03.2016 р. 

 

20. Ознайомлення вчителя, що атестується з 

характеристикою та атестаційним листом 

лютий  

 

 

Ознайомлена                                                                                       С.Г. Алєксєєнко       

 



                                                 Графік атестаційної роботи 

вчителя  української мови 

Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя 

Коткової Людмили Іванівна 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Дата 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

Підготовчий етап 

1. Ознайомлення вчителя з Типовим Положенням про 

атестацію педагогічних працівників України 

серпень  

2. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки та психології вересень-

жовтень 

 

3. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки викладання, 

знання інструктивно-методичних  листів МОН України, 

щодо викладання предмета, державних програм 

вересень  

Етап вивчення досвіду роботи 

4. Ознайомлення з календарно-тематичним плануванням 

навчальної роботи 

вересень-

січень 

 

5. Моделювання перспективного педагогічного досвіду. 

З'ясування теми, мети і завдання педагогічного досвіду 

жовтень  

6. Аналіз навчальної документації: класних журналів, 

поурочних планів 

жовтень - 

лютий 

 

7. Відвідування навчальних занять вересень - 

лютий 

 

8. Аналіз участі вчителя у методичних заходах: семінарах, 

конференціях, конкурсах  

протягом 

року 

 

9. Вивчення особливостей викладання  української мови в 

класах гуманітарного профілю 

протягом 

року 

 

10. Відвідування відкритого заняття з предмету. березень  

11. Ознайомлення з публікаціями вчителя, результатам и 

роботи за останні 5 років 

лютий  

Узагальнюючий етап 

12. Систематизація та аналіз методичних матеріалів з 

досвіду роботи вчителя 

січень  

13. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів, 

контрольних зрізів знань 

січень  

14. Подальше спостереження за роботою педагога та аналіз 

відвіданих занять 

січень - 

лютий 

 

15. Проведення анкетування серед учнів з метою 

ознайомлення з думкою учнів про вчителя 

лютий  

16. Визначення думки членів колективу про вчителя січень  

17. Презентація досвіду роботи вчителя. Творчий звіт лютий  

18. Оформлення результатів досвіду лютий  

19. Складання атестаційної характеристики До 

01.03.2016 р. 

 

20. Ознайомлення вчителя, що атестується з 

характеристикою та атестаційним листом 

лютий  

 

 

Ознайомлена                                                                                       Л.І. Коткова 

 

 

 



 

Графік атестаційної роботи 

вчителя  фізичної культури 

Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя 

Сипченка Федора Степановича 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Дата 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

Підготовчий етап 

1. Ознайомлення вчителя з Типовим Положенням про 

атестацію педагогічних працівників України 

серпень  

2. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки та психології вересень-

жовтень 

 

3. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки викладання, 

знання інструктивно-методичних  листів МОН України, 

щодо викладання предмета, державних програм 

вересень  

Етап вивчення досвіду роботи 

4. Ознайомлення з календарно-тематичним плануванням 

навчальної роботи 

вересень  

5. Моделювання перспективного педагогічного досвіду. 

З'ясування теми, мети і завдання педагогічного досвіду 

жовтень  

6. Аналіз навчальної документації: класних журналів, 

поурочних планів 

жовтень - 

лютий 

 

7. Відвідування навчальних занять вересень - 

лютий 

 

8. Аналіз участі вчителя у методичних заходах: семінарах, 

конференціях, конкурсах  

протягом 

року 

 

9. Вивчення особливостей викладання фізичної культури 

учням, які належать до різних груп здоров'я (основної, 

підготовчої, спеціальної) 

протягом 

року 

 

10. Відвідування відкритого заняття з предмету. квітень  

11. Ознайомлення з публікаціями вчителя, результатам и 

роботи за останні 5 років 

лютий  

Узагальнюючий етап 

12. Систематизація та аналіз методичних матеріалів з 

досвіду роботи вчителя 

січень  

13. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів, 

контрольних зрізів знань 

січень  

14. Подальше спостереження за роботою педагога та аналіз 

відвіданих занять 

січень - 

лютий 

 

15. Проведення анкетування серед учнів з метою 

ознайомлення з думкою учнів про вчителя 

лютий  

16. Визначення думки членів колективу про вчителя січень  

17. Презентація досвіду роботи вчителя. Творчий звіт січень  

18. Оформлення результатів досвіду лютий  

19. Складання атестаційної характеристики До 

01.03.2016 р. 

 

20. Ознайомлення вчителя, що атестується з 

характеристикою та атестаційним листом 

лютий  

 

Ознайомлений                                                                                         Ф.С. Сипченко  

 

 



 

Графік атестаційної роботи 

вчителя  фізичної культури 

Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя 

Щербака Павла Івановича 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Дата 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

Підготовчий етап 

1. Ознайомлення вчителя з Типовим Положенням про 

атестацію педагогічних працівників України 

серпень  

2. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки та психології вересень-

жовтень 

 

3. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки викладання, 

знання інструктивно-методичних  листів МОН України, 

щодо викладання предмета, державних програм 

вересень  

Етап вивчення досвіду роботи 

4. Ознайомлення з календарно-тематичним плануванням 

навчальної роботи 

вересень  

5. Моделювання перспективного педагогічного досвіду. 

З'ясування теми, мети і завдання педагогічного досвіду 

жовтень  

6. Аналіз навчальної документації: класних журналів, 

поурочних планів 

жовтень - 

лютий 

 

7. Відвідування навчальних занять вересень - 

лютий 

 

8. Аналіз участі вчителя у методичних заходах: семінарах, 

конференціях, конкурсах  

протягом 

року 

 

9. Вивчення особливостей викладання фізичної культури 

учням, які належать до різних груп здоров'я (основної, 

підготовчої, спеціальної) 

протягом 

року 

 

10. Відвідування відкритого заняття з предмету. квітень  

11. Ознайомлення з публікаціями вчителя, результатам и 

роботи за останні 5 років 

лютий  

Узагальнюючий етап 

12. Систематизація та аналіз методичних матеріалів з 

досвіду роботи вчителя 

січень  

13. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів, 

контрольних зрізів знань 

січень  

14. Подальше спостереження за роботою педагога та аналіз 

відвіданих занять 

січень - 

лютий 

 

15. Проведення анкетування серед учнів з метою 

ознайомлення з думкою учнів про вчителя 

лютий  

16. Визначення думки членів колективу про вчителя січень  

17. Презентація досвіду роботи вчителя. Творчий звіт січень  

18. Оформлення результатів досвіду лютий  

19. Складання атестаційної характеристики До 

01.03.2016 р. 

 

20. Ознайомлення вчителя, що атестується з 

характеристикою та атестаційним листом 

лютий  

 

Ознайомлений                                                                                         П.І. Щербак 

 

 



 

Графік атестаційної роботи 

вчителя  інформатики 

Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя 

Щербака  Олександра Павловича 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Дата 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

Підготовчий етап 

1. Ознайомлення вчителя з Типовим Положенням про 

атестацію педагогічних працівників України 

серпень  

2. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки та психології вересень-

жовтень 

 

3. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки викладання, 

знання інструктивно-методичних  листів МОН України, 

щодо викладання предмета, державних програм 

вересень  

Етап вивчення досвіду роботи 

4. Ознайомлення з календарно-тематичним плануванням 

навчальної роботи 

вересень  

5. Моделювання перспективного педагогічного досвіду. 

З'ясування теми, мети і завдання педагогічного досвіду 

жовтень  

6. Аналіз навчальної документації: класних журналів, 

поурочних планів 

жовтень - 

лютий 

 

7. Відвідування навчальних занять вересень - 

лютий 

 

8. Аналіз участі вчителя у методичних заходах: семінарах, 

конференціях, конкурсах  

протягом 

року 

 

9. Вивчення особливостей викладання інформатики в 

класах математичного профілю 

протягом 

року 

 

10. Відвідування відкритого заняття з предмету. грудень  

11. Ознайомлення з публікаціями вчителя, результатам и 

роботи за останні 5 років 

лютий  

Узагальнюючий етап 

12. Систематизація та аналіз методичних матеріалів з 

досвіду роботи вчителя 

січень  

13. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів, 

контрольних зрізів знань 

січень  

14. Подальше спостереження за роботою педагога та аналіз 

відвіданих занять 

січень - 

лютий 

 

15. Проведення анкетування серед учнів з метою 

ознайомлення з думкою учнів про вчителя 

лютий  

16. Визначення думки членів колективу про вчителя січень  

17. Презентація досвіду роботи вчителя. Творчий звіт грудень  

18. Оформлення результатів досвіду лютий  

19. Складання атестаційної характеристики До 

01.03.2016 р. 

 

20. Ознайомлення вчителя, що атестується з 

характеристикою та атестаційним листом 

лютий  

 

Ознайомлений                                                                                         О.П.  Щербак 

 

 

 



 

Графік атестаційної роботи 

вчителя  української мови 

Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя 

Сідень Світлани Миколаївни 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Дата 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

Підготовчий етап 

1. Ознайомлення вчителя з Типовим Положенням про 

атестацію педагогічних працівників України 

серпень  

2. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки та психології вересень-

жовтень 

 

3. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки викладання, 

знання інструктивно-методичних  листів МОН України, 

щодо викладання предмета, державних програм 

вересень  

Етап вивчення досвіду роботи 

4. Ознайомлення з календарно-тематичним плануванням 

навчальної роботи 

вересень  

5. Моделювання перспективного педагогічного досвіду. 

З'ясування теми, мети і завдання педагогічного досвіду 

жовтень  

6. Аналіз навчальної документації: класних журналів, 

поурочних планів 

жовтень - 

лютий 

 

7. Відвідування навчальних занять вересень - 

лютий 

 

8. Аналіз участі вчителя у методичних заходах: семінарах, 

конференціях, конкурсах  

протягом 

року 

 

9. Вивчення особливостей викладання  української мови  

в профільних класах 

протягом 

року 

 

10. Відвідування відкритого заняття з предмету. березень  

11. Ознайомлення з публікаціями вчителя, результатам и 

роботи за останні 5 років 

лютий  

Узагальнюючий етап 

12. Систематизація та аналіз методичних матеріалів з 

досвіду роботи вчителя 

січень  

13. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів, 

контрольних зрізів знань 

січень  

14. Подальше спостереження за роботою педагога та аналіз 

відвіданих занять 

січень - 

лютий 

 

15. Проведення анкетування серед учнів з метою 

ознайомлення з думкою учнів про вчителя 

лютий  

16. Визначення думки членів колективу про вчителя січень  

17. Презентація досвіду роботи вчителя. Творчий звіт грудень  

18. Оформлення результатів досвіду лютий  

19. Складання атестаційної характеристики До 

01.03.2016 р. 

 

20. Ознайомлення вчителя, що атестується з 

характеристикою та атестаційним листом 

лютий  

 

Ознайомлена                                                                                         С.М. Сідень 

 

 

 



 

 

Графік атестаційної роботи 

вчителя  історії 

Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя 

Мельниченко Вікторії Володимирівни 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Дата 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

Підготовчий етап 

1. Ознайомлення вчителя з Типовим Положенням про 

атестацію педагогічних працівників України 

серпень  

2. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки та психології вересень-

жовтень 

 

3. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки викладання, 

знання інструктивно-методичних  листів МОН України, 

щодо викладання предмета, державних програм 

вересень  

Етап вивчення досвіду роботи 

4. Ознайомлення з календарно-тематичним плануванням 

навчальної роботи 

вересень  

5. Моделювання перспективного педагогічного досвіду. 

З'ясування теми, мети і завдання педагогічного досвіду 

жовтень  

6. Аналіз навчальної документації: класних журналів, 

поурочних планів 

жовтень - 

лютий 

 

7. Відвідування навчальних занять вересень - 

лютий 

 

8. Аналіз участі вчителя у методичних заходах: семінарах, 

конференціях, конкурсах  

протягом 

року 

 

9. Вивчення особливостей викладання  історії в 

профільних класах 

протягом 

року 

 

10. Відвідування відкритого заняття з предмету. листопад  

11. Ознайомлення з публікаціями вчителя, результатам и 

роботи за останні 5 років 

лютий  

Узагальнюючий етап 

12. Систематизація та аналіз методичних матеріалів з 

досвіду роботи вчителя 

січень  

13. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів, 

контрольних зрізів знань 

січень  

14. Подальше спостереження за роботою педагога та аналіз 

відвіданих занять 

січень - 

лютий 

 

15. Проведення анкетування серед учнів з метою 

ознайомлення з думкою учнів про вчителя 

лютий  

16. Визначення думки членів колективу про вчителя січень  

17. Презентація досвіду роботи вчителя. Творчий звіт січень  

18. Оформлення результатів досвіду лютий  

19. Складання атестаційної характеристики До 

01.03.2016 р. 

 

20. Ознайомлення вчителя, що атестується з 

характеристикою та атестаційним листом 

лютий  

 

Ознайомлена                                                                                         В.В. Мельниченко 

 

 



 

 

 

Графік атестаційної роботи 

вчителя  хімії 

Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя 

Швидко Олени Володимирівни 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Дата 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

Підготовчий етап 

1. Ознайомлення вчителя з Типовим Положенням про 

атестацію педагогічних працівників України 

серпень  

2. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки та психології вересень-

жовтень 

 

3. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки викладання, 

знання інструктивно-методичних  листів МОН України, 

щодо викладання предмета, державних програм 

вересень  

Етап вивчення досвіду роботи 

4. Ознайомлення з календарно-тематичним плануванням 

навчальної роботи 

вересень  

5. Моделювання перспективного педагогічного досвіду. 

З'ясування теми, мети і завдання педагогічного досвіду 

жовтень  

6. Аналіз навчальної документації: класних журналів, 

поурочних планів 

жовтень - 

лютий 

 

7. Відвідування навчальних занять вересень - 

лютий 

 

8. Аналіз участі вчителя у методичних заходах: семінарах, 

конференціях, конкурсах  

протягом 

року 

 

9. Вивчення особливостей викладання  хімії в профільних 

класах 

протягом 

року 

 

10. Відвідування відкритого заняття з предмету. лютий  

11. Ознайомлення з публікаціями вчителя, результатам и 

роботи за останні 5 років 

лютий  

Узагальнюючий етап 

12. Систематизація та аналіз методичних матеріалів з 

досвіду роботи вчителя 

січень  

13. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів, 

контрольних зрізів знань 

січень  

14. Подальше спостереження за роботою педагога та аналіз 

відвіданих занять 

січень - 

лютий 

 

15. Проведення анкетування серед учнів з метою 

ознайомлення з думкою учнів про вчителя 

лютий  

16. Визначення думки членів колективу про вчителя січень  

17. Презентація досвіду роботи вчителя. Творчий звіт лютий  

18. Оформлення результатів досвіду лютий  

19. Складання атестаційної характеристики До 

01.03.2016 р. 

 

20. Ознайомлення вчителя, що атестується з 

характеристикою та атестаційним листом 

лютий  

 

Ознайомлена                                                                                         О.В. Швидко 

 



 

 

Графік атестаційної роботи 

вчителя  хімії 

Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя 

Москаленка Олега Вадимовича 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Дата 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

Підготовчий етап 

1. Ознайомлення вчителя з Типовим Положенням про 

атестацію педагогічних працівників України 

серпень  

2. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки та психології вересень-

жовтень 

 

3. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки викладання, 

знання інструктивно-методичних  листів МОН України, 

щодо викладання предмета, державних програм 

вересень  

Етап вивчення досвіду роботи 

4. Ознайомлення з календарно-тематичним плануванням 

навчальної роботи 

вересень  

5. Моделювання перспективного педагогічного досвіду. 

З'ясування теми, мети і завдання педагогічного досвіду 

жовтень  

6. Аналіз навчальної документації: класних журналів, 

поурочних планів 

жовтень - 

лютий 

 

7. Відвідування навчальних занять вересень - 

лютий 

 

8. Аналіз участі вчителя у методичних заходах: семінарах, 

конференціях, конкурсах  

протягом 

року 

 

9. Вивчення особливостей викладання  хімії в профільних 

класах 

протягом 

року 

 

10. Відвідування відкритого заняття з предмету. лютий  

11. Ознайомлення з публікаціями вчителя, результатам и 

роботи за останні 5 років 

лютий  

Узагальнюючий етап 

12. Систематизація та аналіз методичних матеріалів з 

досвіду роботи вчителя 

січень  

13. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів, 

контрольних зрізів знань 

січень  

14. Подальше спостереження за роботою педагога та аналіз 

відвіданих занять 

січень - 

лютий 

 

15. Проведення анкетування серед учнів з метою 

ознайомлення з думкою учнів про вчителя 

лютий  

16. Визначення думки членів колективу про вчителя січень  

17. Презентація досвіду роботи вчителя. Творчий звіт лютий  

18. Оформлення результатів досвіду лютий  

19. Складання атестаційної характеристики До 

01.03.2016 р. 

 

20. Ознайомлення вчителя, що атестується з 

характеристикою та атестаційним листом 

лютий  

 

Ознайомлений                                                                                         О.В. Москаленко 

 

 



 

 

 

Графік атестаційної роботи 

вчителя  біології 

Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя 

Гавій Валентини Миколаївни 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Дата 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

Підготовчий етап 

1. Ознайомлення вчителя з Типовим Положенням про 

атестацію педагогічних працівників України 

серпень  

2. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки та психології вересень-

жовтень 

 

3. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки викладання, 

знання інструктивно-методичних  листів МОН України, 

щодо викладання предмета, державних програм 

вересень  

Етап вивчення досвіду роботи 

4. Ознайомлення з календарно-тематичним плануванням 

навчальної роботи 

вересень  

5. Моделювання перспективного педагогічного досвіду. 

З'ясування теми, мети і завдання педагогічного досвіду 

жовтень  

6. Аналіз навчальної документації: класних журналів, 

поурочних планів 

жовтень - 

лютий 

 

7. Відвідування навчальних занять вересень - 

лютий 

 

8. Аналіз участі вчителя у методичних заходах: семінарах, 

конференціях, конкурсах  

протягом 

року 

 

9. Вивчення особливостей викладання  біології в 

профільних класах 

протягом 

року 

 

10. Відвідування відкритого заняття з предмету. лютий  

11. Ознайомлення з публікаціями вчителя, результатам и 

роботи за останні 5 років 

лютий  

Узагальнюючий етап 

12. Систематизація та аналіз методичних матеріалів з 

досвіду роботи вчителя 

січень  

13. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів, 

контрольних зрізів знань 

січень  

14. Подальше спостереження за роботою педагога та аналіз 

відвіданих занять 

січень - 

лютий 

 

15. Проведення анкетування серед учнів з метою 

ознайомлення з думкою учнів про вчителя 

лютий  

16. Визначення думки членів колективу про вчителя січень  

17. Презентація досвіду роботи вчителя. Творчий звіт лютий  

18. Оформлення результатів досвіду лютий  

19. Складання атестаційної характеристики До 

01.03.2016 р. 

 

20. Ознайомлення вчителя, що атестується з 

характеристикою та атестаційним листом 

лютий  

 

Ознайомлена                                                                                         В.М. Гавій 

 



 

 

 

Графік атестаційної роботи 

вчителя  біології 

Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя 

Кедрова Бориса Юрійовича 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Дата 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

Підготовчий етап 

1. Ознайомлення вчителя з Типовим Положенням про 

атестацію педагогічних працівників України 

серпень  

2. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки та психології вересень-

жовтень 

 

3. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки викладання, 

знання інструктивно-методичних  листів МОН України, 

щодо викладання предмета, державних програм 

вересень  

Етап вивчення досвіду роботи 

4. Ознайомлення з календарно-тематичним плануванням 

навчальної роботи 

вересень  

5. Моделювання перспективного педагогічного досвіду. 

З'ясування теми, мети і завдання педагогічного досвіду 

жовтень  

6. Аналіз навчальної документації: класних журналів, 

поурочних планів 

жовтень - 

лютий 

 

7. Відвідування навчальних занять вересень - 

лютий 

 

8. Аналіз участі вчителя у методичних заходах: семінарах, 

конференціях, конкурсах  

протягом 

року 

 

9. Вивчення особливостей викладання  біології в 

профільних класах 

протягом 

року 

 

10. Відвідування відкритого заняття з предмету. лютий  

11. Ознайомлення з публікаціями вчителя, результатам и 

роботи за останні 5 років 

лютий  

Узагальнюючий етап 

12. Систематизація та аналіз методичних матеріалів з 

досвіду роботи вчителя 

січень  

13. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів, 

контрольних зрізів знань 

січень  

14. Подальше спостереження за роботою педагога та аналіз 

відвіданих занять 

січень - 

лютий 

 

15. Проведення анкетування серед учнів з метою 

ознайомлення з думкою учнів про вчителя 

лютий  

16. Визначення думки членів колективу про вчителя січень  

17. Презентація досвіду роботи вчителя. Творчий звіт грудень  

18. Оформлення результатів досвіду лютий  

19. Складання атестаційної характеристики До 

01.03.2016 р. 

 

20. Ознайомлення вчителя, що атестується з 

характеристикою та атестаційним листом 

лютий  

 

Ознайомлений                                                                                         Б.Ю. Кедров 

 



 

 

 

Графік атестаційної роботи 

вчителя  біології та Захисту Вітчизни 

Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя 

Кузьменко Ганни Павлівни 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Дата 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

Підготовчий етап 

1. Ознайомлення вчителя з Типовим Положенням про 

атестацію педагогічних працівників України 

серпень  

2. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки та психології вересень-

жовтень 

 

3. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки викладання, 

знання інструктивно-методичних  листів МОН України, 

щодо викладання предмета, державних програм 

вересень  

Етап вивчення досвіду роботи 

4. Ознайомлення з календарно-тематичним плануванням 

навчальної роботи 

вересень  

5. Моделювання перспективного педагогічного досвіду. 

З'ясування теми, мети і завдання педагогічного досвіду 

жовтень  

6. Аналіз навчальної документації: класних журналів, 

поурочних планів 

жовтень - 

лютий 

 

7. Відвідування навчальних занять вересень - 

лютий 

 

8. Аналіз участі вчителя у методичних заходах: семінарах, 

конференціях, конкурсах  

протягом 

року 

 

9. Вивчення особливостей викладання  біології в 

непрофільних класах 

протягом 

року 

 

10. Відвідування відкритого заняття з предмету. березень  

11. Ознайомлення з публікаціями вчителя, результатам и 

роботи за останні 5 років 

лютий  

Узагальнюючий етап 

12. Систематизація та аналіз методичних матеріалів з 

досвіду роботи вчителя 

січень  

13. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів, 

контрольних зрізів знань 

січень  

14. Подальше спостереження за роботою педагога та аналіз 

відвіданих занять 

січень - 

лютий 

 

15. Проведення анкетування серед учнів з метою 

ознайомлення з думкою учнів про вчителя 

лютий  

16. Визначення думки членів колективу про вчителя січень  

17. Презентація досвіду роботи вчителя. Творчий звіт грудень  

18. Оформлення результатів досвіду лютий  

19. Складання атестаційної характеристики До 

01.03.2016 р. 

 

20. Ознайомлення вчителя, що атестується з 

характеристикою та атестаційним листом 

лютий  

 

Ознайомлена                                                                                         Г.П. Кузьменко 

 



 

Графік атестаційної роботи 

вчителя  англійської мови 

Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя 

Левченко Світлани Іванівни 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Дата 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

Підготовчий етап 

1. Ознайомлення вчителя з Типовим Положенням про 

атестацію педагогічних працівників України 

серпень  

2. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки та психології вересень-

жовтень 

 

3. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки викладання, 

знання інструктивно-методичних  листів МОН України, 

щодо викладання предмета, державних програм 

вересень  

Етап вивчення досвіду роботи 

4. Ознайомлення з календарно-тематичним плануванням 

навчальної роботи 

вересень  

5. Моделювання перспективного педагогічного досвіду. 

З'ясування теми, мети і завдання педагогічного досвіду 

жовтень  

6. Аналіз навчальної документації: класних журналів, 

поурочних планів 

жовтень - 

лютий 

 

7. Відвідування навчальних занять вересень - 

лютий 

 

8. Аналіз участі вчителя у методичних заходах: семінарах, 

конференціях, конкурсах  

протягом 

року 

 

9. Вивчення особливостей викладання  англійської мови в 

профільних класах 

протягом 

року 

 

10. Відвідування відкритого заняття з предмету. жовтень  

11. Ознайомлення з публікаціями вчителя, результатам и 

роботи за останні 5 років 

лютий  

Узагальнюючий етап 

12. Систематизація та аналіз методичних матеріалів з 

досвіду роботи вчителя 

січень  

13. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів, 

контрольних зрізів знань 

січень  

14. Подальше спостереження за роботою педагога та аналіз 

відвіданих занять 

січень - 

лютий 

 

15. Проведення анкетування серед учнів з метою 

ознайомлення з думкою учнів про вчителя 

лютий  

16. Визначення думки членів колективу про вчителя січень  

17. Презентація досвіду роботи вчителя. Творчий звіт грудень  

18. Оформлення результатів досвіду лютий  

19. Складання атестаційної характеристики До 

01.03.2016 р. 

 

20. Ознайомлення вчителя, що атестується з 

характеристикою та атестаційним листом 

лютий  

 

Ознайомлена                                                                                         С.І. Левченко 

 

 

 



 

Графік атестаційної роботи 

вчителя  німецької мови 

Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя 

Сидоренко Марини Миколаївни  

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Дата 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

Підготовчий етап 

1. Ознайомлення вчителя з Типовим Положенням про 

атестацію педагогічних працівників України 

серпень  

2. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки та психології вересень-

жовтень 

 

3. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки викладання, 

знання інструктивно-методичних  листів МОН України, 

щодо викладання предмета, державних програм 

вересень  

Етап вивчення досвіду роботи 

4. Ознайомлення з календарно-тематичним плануванням 

навчальної роботи 

вересень  

5. Моделювання перспективного педагогічного досвіду. 

З'ясування теми, мети і завдання педагогічного досвіду 

жовтень  

6. Аналіз навчальної документації: класних журналів, 

поурочних планів 

жовтень - 

лютий 

 

7. Відвідування навчальних занять вересень - 

лютий 

 

8. Аналіз участі вчителя у методичних заходах: семінарах, 

конференціях, конкурсах  

протягом 

року 

 

9. Вивчення особливостей викладання  німецької мови  в 

профільних класах 

протягом 

року 

 

10. Відвідування відкритого заняття з предмету. жовтень  

11. Ознайомлення з публікаціями вчителя, результатам и 

роботи за останні 5 років 

лютий  

Узагальнюючий етап 

12. Систематизація та аналіз методичних матеріалів з 

досвіду роботи вчителя 

січень  

13. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів, 

контрольних зрізів знань 

січень  

14. Подальше спостереження за роботою педагога та аналіз 

відвіданих занять 

січень - 

лютий 

 

15. Проведення анкетування серед учнів з метою 

ознайомлення з думкою учнів про вчителя 

лютий  

16. Визначення думки членів колективу про вчителя січень  

17. Презентація досвіду роботи вчителя. Творчий звіт грудень  

18. Оформлення результатів досвіду лютий  

19. Складання атестаційної характеристики До 

01.03.2016 р. 

 

20. Ознайомлення вчителя, що атестується з 

характеристикою та атестаційним листом 

лютий  

 

Ознайомлена                                                                                         М.М. Сидоренко 

 

 

 



 

 

Графік атестаційної роботи 

вчителя  математики 

Ніжинського ліцею Ніжинської міської ради при НДУ ім. М. Гоголя 

Варущик Наталії Павлівни 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Дата 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

Підготовчий етап 

1. Ознайомлення вчителя з Типовим Положенням про 

атестацію педагогічних працівників України 

серпень  

2. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки та психології вересень-

жовтень 

 

3. Індивідуальні бесіди з питань педагогіки викладання, 

знання інструктивно-методичних  листів МОН України, 

щодо викладання предмета, державних програм 

вересень  

Етап вивчення досвіду роботи 

4. Ознайомлення з календарно-тематичним плануванням 

навчальної роботи 

вересень  

5. Моделювання перспективного педагогічного досвіду. 

З'ясування теми, мети і завдання педагогічного досвіду 

жовтень  

6. Аналіз навчальної документації: класних журналів, 

поурочних планів 

жовтень - 

лютий 

 

7. Відвідування навчальних занять вересень - 

лютий 

 

8. Аналіз участі вчителя у методичних заходах: семінарах, 

конференціях, конкурсах  

протягом 

року 

 

9. Вивчення особливостей викладання  математики в 

профільних класах 

протягом 

року 

 

10. Відвідування відкритого заняття з предмету. лютий  

11. Ознайомлення з публікаціями вчителя, результатам и 

роботи за останні 5 років 

лютий  

Узагальнюючий етап 

12. Систематизація та аналіз методичних матеріалів з 

досвіду роботи вчителя 

січень  

13. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів, 

контрольних зрізів знань 

січень  

14. Подальше спостереження за роботою педагога та аналіз 

відвіданих занять 

січень - 

лютий 

 

15. Проведення анкетування серед учнів з метою 

ознайомлення з думкою учнів про вчителя 

лютий  

16. Визначення думки членів колективу про вчителя січень  

17. Презентація досвіду роботи вчителя. Творчий звіт березень  

18. Оформлення результатів досвіду лютий  

19. Складання атестаційної характеристики До 

01.03.2016 р. 

 

20. Ознайомлення вчителя, що атестується з 

характеристикою та атестаційним листом 

лютий  

 

Ознайомлена                                                                                         Н.П. Варущик 

 


