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МЕТА АТЕСТАЦІЇ 

Стимулювання цілеспрямованого 

безперервного підвищення рівня  

професійної компетентності педагогічних 

працівників 

Забезпечення ефективності 

навчально-виховного 

процесу 

Росту їх професійної 

майстерності 

Розвитку творчої ініціативи, підвищення 

престижу й авторитету 



ПРИНЦИПИ АТЕСТАЦІЇ 



Атестація є 
обов´язковою. 

Атестація проводиться 
один раз на п´ять років. 

Наявність фахової 
освіти. 

Обов´язкове 
проходження курсів 

підвищення кваліфікації 
один раз на п´ять років 

Умови атестації 





 

 

 

1.Заява 

2. Позачергова атестація , мета якої підвищення 

кваліфікації 

проводять не раніше ніж через 2 роки. 

3.Обмеження в строках не поширюється на 

працівників, які: 

- підготували переможців конкурсів; 

- мають наукові ступені, вчені або почесні звання; 

Без обмежень у строках проводять позачергову 

атестацію: 

необхідно присвоїти педагогічне звання: 

перевірити на  «профпридатність»  у разі зниження 

рівня професійної діяльності 

  

 

 

 



ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ 
АТЕСТАЦІЇ 

До 20 вересня 

створити атестаційну 

комісію - наказ 

                                                                          

Затвердити списки 

і графік роботи 

атестаційної комісії 

                                                                          

Списки 

педпрацівників  

і  заяви  

                                                                          



ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ 
АТЕСТАЦІЇ 

01 березня подати 

характеристики 

діяльності 

                                                                          

15 березня вивчити 

педагогічну 

діяльність 

працівників  

                                                                          

1 квітня завершити 

роботу атестаційної 

комісії  

                                                                          



Перенесення 
термінів 
атестації 

Атестація може бути 
перенесена на 1 рік у 

випадку тривалої 
тимчасової 

непрацездатності 



Перерва у роботі 
 

 У разі поновлення на роботі педагогічного 
працівника, який раніше виконував цю 

роботу  
незалежно від тривалості перерви 

у роботі, за ним зберігаються присвоєні за 
результатами останньої атестації  

кваліфікаційні категорії та педагогічні 
звання. 

Атестація здійснюється не пізніше ніж 
через два роки після прийняття їх на 

роботу 



Документи, з якими педагог 

має ознайомитися під підпис 

Графік 
проведення 

атестації 

Характеристика 
до 01 березня 

Рішення 
атестаційної 

комісії (одразу 
після засідання) 

Отримати 
атестаційний 

лист під підпис 

Наказ про 
підсумки 
атестації  



Відвідування 

уроків 

викладачів 

Співбесіди, 

 інструктажі 

Вивчення 

досвіду роботи 

Вивчення  

нормативних 

документів  

Вивчення стану 

викладання, рівня 

знань 



Вивчення стану викладання 
рівня знань 

Рейтинг 

Анкетування 
для батьків, 

учнів 

Зрізи знань 

Педрада 



.1. Моє творче кредо. 

2. Звіт викладача в      

міжатестаційний період. 

3. Портфоліо. 

4.Опис досвіду роботи за певною 

методичною проблемою. 

5.Виступи, доповіді на педагогічній 

раді. 

6. Розробки уроків по реалізації 

вибраної проблеми 

7. Дидактичний, роздатковий, 

демонстраційний матеріал 

8. Розробки тестових завдань. 

9.Розробки предметних тижнів. 

10. Розробки позакласних заходів 

11.Результативність роботи викладача. 

12.Методична розробка. 



П -ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ 

О-ОСВІТНІ МАРШРУТИ 

Р -РОБОТА НАД СОБОЮ 

Т- ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

Ф- ФІКСУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

О- ОЦІНКА ВЛАСНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

Л- ЛЮБОВ ДО ПРОФЕСІЇ ТА ДІТЕЙ 

І- ІМПУЛЬС ДО АКТИВНОСТІ 

О- ОБ´ЄКТИВНИЙ ПОГЛЯД НА СЕБЕ 



 

 

 

 

 

СПЕЦІАЛІСТ ДРУГОЇ 

КАТЕГОРІЇ: 
 

 ВДОСКОНАЛЮЮТЬ СВІЙ  

       ПРОФЕСІЙНИЙ РІВЕНЬ; 

 ВИКОРИСТОВУЮТЬ 

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ТА 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО 

УЧНІВ; 

 ВОЛОДІЮТЬ СУЧАСНИМИ  

 ОСВІТНІМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ, 

МЕТОДИЧНИМИ ПРИЙОМАМИ; 

 ЗАСТОСОВУЮТЬ ІННОВАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ; 

 ЗНАЮТЬ ОСНОВНІ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ 

ДОКУМЕНТИ. 

 
 

 

 

 

 

 

СПЕЦІАЛІСТ ПЕРШОЇ 

КАТЕГОРІЇ: 
 

 ВИКОРИСТОВУЮТЬ МЕТОДИ 

КОМПЕТЕНТНО ОРІЄНТОВАНОГО 

ПІДХОДУ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ; 

 ВОЛОДІЮТЬ ТЕХНОЛОГІЯМИ 

ТВОРЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ; 

 ВПРОВАДЖУЮТЬ ПЕРЕДОВИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД; 

 ФОРМУЮТЬ НАВИЧКИ 

САМОСТІЙНО ЗДОБУВАТИ ЗНАННЯ 

І ЗАСТОСОВУВАТИ ЇХ; 

 УМІЮТЬ ЛАКОНІЧНО ОБРАЗНО І 

ВИРАЗНО ПОДАТИ МАТЕРІАЛ. 



Вимоги до кваліфікаційної 

категорії спеціаліст вищої 

категорії 

  Володіють інноваційними освітніми методиками й 

технологіями; 

 Володіють широким спектром стратегій навчання; 

 Вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; 

 Застосовують нестандартні форми проведення 

уроку; 

 Активно впроваджують форми та методи організації 

навчально-виховного процесу, що забезпечують 

максимальну самостійність навчання учнів; 

 Вносять пропозиції щодо вдосконалення 

навчально-виховного процесу в навчальному 

закладі. 



 

 

Старший викладач, може 

присвоюватися 

педпрацівникам, які: 

 

 Мають кваліфікаційні категорії 

«спеціаліст вищої категорії» 

або «спеціаліст першої 

категорії»; 

 Досягли високого 

професіоналізму в роботі; 

 Систематично використовують 

передовий педагогічний 

досвід; 

 Надають практичну допомогу 

іншим педагогам 

 

 

 

Педагогічне звання  

«викладач- методист» 

 

 

 Мають кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої 

категорії»; 

 Здійснюють науково- 

методичну і науково- 

дослідну діяльність; 

 Мають власні методичні 

розробки, які пройшли 

апробацію та схвалені 

науково- методичними 

установами. 

 



 Бажаю Вам  
невичерпної енергії ,  

 наснаги у вашій  
 педагогічній роботі 


