
 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Т.в.о.директора  

Київського професійного ліцею транспорту 

_______________ Олена ЯРЕМЕНКО 

“___”______  20__ р. 

ГРАФІК 

проведення атестації педагогічних працівників 

Київського професійного ліцею транспорту у 2020- 2021 н.р. 

 

№ 

з.

п. 

Прізвище, 

ім”я, по-

батькові 

педагогічно

го 

працівника

, що 

атестується 

Кваліфіка-

ційна 

категорія 

Педаго-

гічне 

звання 

Атестац

ія 

у 20__-

20__ 

н.р. 

(категор

ія, 

звання) 

ЗАХОДИ 

підпис 

Відкритий урок 
Методична 

розробка 
Доповідь на МК 

Позакласний 

захід 

Інш

е 

1 Бігун 

Катерина 

Григорівна 

 

 

 

Майстра 

виробничог

о навчання 

«ІІ 

категорія» 

14 

тарифний 

розряд 

Майстра 

виробничо

го 

навчання 

«ІІ 

категорія» 

2020 -   

2021н.р. 

 

23.09.2020. 

Група:105 

Урок виробничого 

навчання : « Різання 

металу.» 

До 29.12.20. 

«Впровадження 

інновацій в 

діяльність 

закладу 

професійної 

(професійно-

технічної 

освіти.» 

20.02.2021. 

« Впровадження 

дистанційного 

навчання в 

професійно- 

технічній освіті.» 

22.01.2021. 

Група  105 

Виховна година: 

«День 

Соборності 

України.» 

  

2 Задоя 

Олена 

Володимир

івна 

Спеціаліст 

«І 

категорії» 

 2020 -   

2021н.р. 

 

31.01.2020. 

Група 101 

Технологія 

приготування їжі: 

«Сучасні і 

традиційні способи 

теплової обробки 

До 29.12.2020. 

«Сучасний стан 

професійної 

діяльності 

майбутніх 

кухарів у 

20.02.2021. 

«Формування 

професійної 

компетентності у 

процесі підготовки 

фахівців.» 

11.11.2020 

Група  101 

Виховна година: 

« Кібербулінг- 

агресія в 

інтернеті.» 

  



продуктів в 

українській кухні.»» 

процесі 

підготовки.» 

3 Зубрицьки

й 

Олександр 

Володимир

ович 

 

 

 

Спеціаліст 

«вищої 

категорії» 

«старший 

викладач» 
2020 -   

2021н.р. 

 

31.01.2020. 

Група 309 

Будова автомобіля: 

«Будова та робота 

системи живлення 

карбюраторного 

двигуна» 

До 29.12.2020. 

«Використання 

нових 

матеріалів, 

електронного 

управління в 

турбодизелях 

сучасних 

автомобілів - це 

динаміка, 

плавність і 

безшумність 

роботи, 

збільшення 

потужностей, 

економічність,зн

иження 

шкідливих 

викидів в 

атмосферу.» 

20.02.2020. 

«Використання 

енергії 

відпрацьованих 

газів для 

підвищення ККД 

двигуна на сучасних 

автомобілях.» 

21.01.2020. 

Група 309 

Виховна година: 

«Електромобілі 

транспорт 

майбутнього.» 

  

4 Капиця 

Євген 

Михайлови

ч 

 

 

13 

тарифний 

розряд 

 2020 – 

2021 

н.р. 

 

Група 109 

Урок виробничого 

навчання :« 

Кривошипно-

шатунний та 

газорозподільчий 

механізм. 

Розбирання та 

складання КШМ і 

ГРМ.» 

До 29.12.2020. 

Тести – шлях до 

вдосконалення 

викладання 

предмету (тема). 

20.02.2020. 

Тести – шлях до 

вдосконалення 

викладання 

предмету. 

20.02.2020. 

Група ІІІ  курс 

Виховна година: 

«Пожежі та 

боротьба з 

ними.» 

  

5 Савченко 

Неля 

Майстра 

виробничог

о навчання 

Майстра 

виробничо

го 

2020 – 

2021 

н.р. 

23.12.2020. 

Група 309 

До 29.12.2020. 

 

 

20.02.2020. 

 

 

27.02.2021. 

Група 301  курс 

Ток - шоу: 

  



Миколаївн

а 

 

 

«ІІ 

категорія» 

14 

тарифний 

розряд 

навчання 

«ІІ 

категорія» 

 «Нетрадиційне 

використання 

спецій(оформлення 

малюнків)» 

«Креативний 

кухар» 

6  

Тертичний 

Анатолій 

Миколайов

ич 

13 

тарифний 

розряд 

 2020 – 

2021 

н.р. 

 

10.02.2020 

Група 309 

Урок виробничого 

навчання: «Ремонт 

двигунів» 

До 29.12.2020. 

«Впровадження 

виробничих 

технологій у 

навчально-

виробничий 

процес» 

20.02.2020 

«Використання не 

стандартних уроків 

виробничого 

навчання.» 

22.12.2020. 

Група 123 курс 

Виховна година: 

«День 

автомобіліста і 

дорожника.» 

  

7 Усенко 

Світлана 

Андріївна 

 

 

 

13 

тарифний 

розряд 

 2020 – 

2021 

н.р. 

. 

 

12.03.2020 

Група 305 

«Свердління 

циліндричних 

отворів»». 

До 29.12.2020. 

Тестові завдання 

«Токар» та їх 

використання 

при 

тематичному 

контролі. 

20.02.2020 

«Технологічні 

засади 

компетентнісного 

підходу до 

підготовки 

кваліфікованих 

робітників». 

Лютий 

Група 110 

Виховна година: 

«Твоє майбутнє 

залежить від 

тебе.» 

  

Методист________________________ 


