
 

 

Додаток 1 до наказу 

МНУ імені В.О. Сухомлинського 

від 19.10.2018 № 376 

 

Графік  

проведення атестації педагогічних працівників 

Коледжу Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського 

у 2018 – 2019 навчальному році 

 

№

 

з/

п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагогічного 

працівника 

Освіта, ОКР, 

кваліфікація за 

дипломом 

Назва ВНЗ який 

закінчив,  

рік закінчення 

Посада, яку 

займає 

викладач 

Наслідки 

попередньої 

атестації, рік 

попередньої 

атестації 

Відкриті  

навчальні заняття  

та виховні заходи  

Дата 

проведення 

ПІБ та підписи 

осіб, які 

вивчають 

роботу 

викладачів 

1. Божко  

Надія 

Валеріївна 

1. Спеціаліст, повна 

вища освіта за 

спеціальністю 
«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Фізика. 
Спеціалізація 

астрономія» 

кваліфікація 
«Вчитель фізики 

астрономії і безпеки 

життєдіяльності» 

1.Миколаївський 

державний 

педагогічний 
університет, 

2001р. 

МК № 14848043 
від 30.06.2001р. 

 

 
 

 

 

Викладач вищої 

категорії 

циклової комісії 
з інформаційних 

технологій, 

математики та 
статистики 

Присвоєно 

кваліфікаційну 

категорію 
«Спеціаліст 

вищої 

категорії» та 
підтверджено 

педагогічне 

звання 
«Старший 

викладач» 

2017 р. 

Проведення відкритого 

лекційного заняття з 

дисципліни «Прикладна 
теорія цифрових автоматів» зі 

студентами третього курсу, 

групи 365 спеціальності 
«Прикладна математика» на 

тему «Перетворення чисел з 

однієї системи числення в 
іншу. Особливості операцій в 

різних системах числення.» 

Проведення круглого столу 

09.11.2018 р. 

10:00 

ауд.316 
 

 

 
 

 

 
 

 

11.12.2018 р. 

Царенко О.О. 

Литвинчук О.В. 

Цимбалиста М.І. 
 

«ПОГОДЖЕНО» 

Директор Коледжу  

МНУ імені В.О.Сухомлинського 

______________ О.О.Царенко 

«___» _______________ 2018р. 

 «ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Голова атестаційної комісії Коледжу 

МНУ імені В.О.Сухомлинського 

_______________ Н.І. Василькова  

«___» _________________ 2018р. 

 



 

 

2. Спеціаліст, друга 
вища освіта за 

спеціальністю 

«Інформаційні 
управляючі системи 

та технології» 

кваліфікація 

«Інженер-
системотехнік» 

2. Національний 
університет 

кораблебудування 

імені Адмірала 
Макарова, 

Інститут 

післядипломної 

освіти,  
12ДСК№269716 

від 30.03.2014 р. 

«Самостійна робота студентів 

– як спосіб адаптації до 
професійної діяльності у 

сучасному світі»» в рамках 

засідання ЦК 

Практичне заняття з 

дисципліни: «Комп’ютерна 

логіка» зі студентами другого 
курсу, групи 255 

спеціальності «Комп’ютерна 

інженерія» на тему: «Форми  

представлення  та  кодування  
додатних  і  від'ємних  чисел  

в  комп'ютерах» 

 

15:00 
ауд.318 

 

 
 

Лютий, 

2019р. 

 
 

 

 
 

 

 

2. Косенчук  

Сергій  

Іванович 

Спеціаліст, повна 

вища освіта за 

спеціальністю 

«Правознавство, 
кваліфікація - юрист.  

 

спеціальність 
«Фінанси», 

кваліфікація – 

спеціаліст з фінансів. 

Магістр. 
спеціальність  

«Державна служба», 

Одеський 

національний 

університет імені      

І. І. Мечникова, 
СК № 32934533 

від 05.07.2007р. 

Національний 
університет 

кораблебудування 

імені адмірала 

Макарова, 2010 р.,  
Чорноморський 

державний 

університет імені 
Петра Могили, 

2012 р., 

кваліфікація – 
магістр 

державного 

управління. 

Викладач 1 

категорії 

циклової комісії 

з управління, 
адміністрування 

та права 

Присвоєно   

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст І 
категорії», 

2016р. 

Проведення відкритого 

семінарського заняття з 

дисципліни «Цивільне та 

сімейне право» для студентів 
3 курсу, групи 315 на тему: 

«ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ» 

 
Доповідь в науково-

практичному семінарі на базі 

МОІППО «Формування 

культури прав людини в 
умовах сучасного освітнього 

простору» 

 
Проведення відкритого 

лекційного заняття з 

дисципліни «Цивільне та 
сімейне право» для студентів 

3 курсу, групи 215 на тему: 

«ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО» 

 

05.12.2018р. 

10.00 

ауд. 320 
 

 

 
 

17.12.2018 

 

 
 

 

 
 

Лютий-

березень 2019 

Царенко О.О., 

Божко Н.В., 

Пернатій Л.В. 

 
 

 

 
 

Шуляр І.І. 

Царенко О.О. 

Гнатуша Н.В. 
 

 

 
Царенко О.О., 

Божко Н.В. 

Пернатій Л.В. 
 

 

3. Половко 
Альона 

Спеціаліст, повна 
вища освіта за 

Одеський 
національний 

Викладач 1 
категорії 

Присвоєно  
кваліфікаційну 

Проведення відкритого 

практичного заняття зі 
02.11.2018р. 

11.50 
Царенко О.О., 
Божко Н.В., 



 

 

Олегівна спеціальністю 
«Правознавство», 

кваліфікація - юрист. 

університет імені 
І. І. Мечникова,  

СК № 28138976 

від 05.07.2005р. 

циклової комісії 
з управління, 

адміністрування 

та права 

категорію 
«Спеціаліст І 

категорії», 

2016р. 

студентами 315 групи 
спеціальності «Право»  з 

дисципліни «Конституційне 

право України» на тему: 
«Народне волевиявлення: 

вибори, референдум» зі 

студентами спеціальності. 

Проведення відкритого 

виховного заходу: лекція-

бесіда спільно з кіберполіцією 

на тему «Безпека дитини в 
інтернеті» із студентами 215 

групи  спеціальності «Право» 

Проведення відкритої 
кураторської години на 

тему: «Стоп-булінг! Я маю 

свої права!» із студентами 

групи 415 
Проведення відкритого 

лекційного заняття з 

дисципліни «Трудове право», 
зі студентами третього курсу, 

групи 315 спеціальності 

«Право» на тему «Загальна 
характеристика та особливості 

принципів трудового права». 

Виступ на педагогічній раді 
на тему: «Особливості 
здійснення правоосвітньої та 

правовиховної роботи в 

Коледжі МНУ імені 
В.О.Сухомлинського» 

ауд. 320 
 

 

 
 

 

 

14.12.2018р. 
14.50 

ауд. 320 

 
 

 

12.11.2018р. 
11.40 

ауд. 309 

 

 
Лютий, 

2019р. 

 
 

 

 
 

 

Лютий, 

2019р. 

Пернатій Л.В. 

4. Русецька  

Юлія 

Леонідівна 

Спеціаліст, повна 

вища освіта за 

спеціальністю 
«Правознавство», 

кваліфікація - юрист. 

Уральська 

державна 

юридична 
академія,  

ЭВ № 799699 від 

Викладач 1 

категорії 

циклової комісії 
з управління, 

адміністрування 

Присвоєно  

кваліфікаційну 

категорію 
«Спеціаліст І 

категорії», 

Проведення відкритого 

лекційного заняття з 

дисципліни «Теорія держави 
та права» зі студентами 215 

групи спеціальності «Право» 

26.10.2018 

08.30 

ауд.317 
 

 

Царенко О.О., 

Божко Н.В., 

Пернатій Л.В. 



 

 

25.06.1996р. та права 2016р. на тему: «Механізм держави. 
Структура та принципи 

діяльності апарату держави»  

 
Проведення відкритої  

кураторської години на 

тему: «Совість, чому її 

потрібно виховувати ?» 

Виступ на педагогічній раді 

на тему: «Використання 

викладачами коледжу 
сучасних інноваційних форм і 

методів при викладанні 

правових дисциплін, робота с 
державними реєстрами 

загального доступу при 

проведенні підсумкового 

контролю знань студентів» 

Проведення відкритого 

семінарського заняття з 

дисципліни «Теорія держави і 
права» зі студентами 2 курсу 

215 групи спеціальності 

«Право» на тему: 
«Тлумачення норм права»  

 

 
 

 

 
7.12.2018р. 

13.30 

215 група 

 
Лютий, 

2019р. 

 
 

 

 
 

 

 

 
Березень 

2019р. 

 

 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи 

Коледжу МНУ імені В.О.Сухомлинського                                                                                                  Н.В. Божко 


