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Закон України «Про освіту»
Закон України «Про повну загальну середню освіту »
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників
Наказ МОН від 06.10.2010 № 930 зі змінами 2013 року, наказ МОН від 08.08.
2013 №1135)
Постанова КМ від 23 грудня 2015 р. № 1109 Про затвердження переліку
кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників
Щодо атестації вчителів початкових класів, які успішно пройшли
сертифікацію Лист МОН 15.12.2020
Професійний стандарт за професіями « Вчитель початкових класів
закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної
середньої освіти», « Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого
спеціаліста)»
Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково
педагогічних працівників (Постанова №800 КМУ від 21.08.2019)
Зміни до Постанови №800 від 27.12.2019
Лист МОН № 1/9 683 від 04.11.19 року
Лист МОН України від 04.03.2020 року №1/9 141 «Щодо підвищення
кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої
освіти»

Норма���на ба�а



Про�ес а�ес�а�ії

Учасники процесу: атестаційна комісія і педагогічний
працівник.

Вивчення педагогічної діяльності.

Оцінювання педагогічної діяльності (співвіднесення
 її з певними критеріями).

Надання документів, що підтверджують щорічне
підвищення кваліфікації.

Демонстрація досвіду та результатів.

Прийняття та оформлення рішень.



Пра�а �е�а�о�ічн�х
�ра�і�н��і� у �ро�есі

а�ес�а�ії

Подавати заяви про підвищення кваліфікаційної категорії.

Подавати заяви про позачергову атестацію.

Ознайомитися з графіком засідань атестаційної комісії.

Право на доступність і зрозумілість критеріїв оцінювання
діяльності.

Під час засідання атестаційної комісії давати усні та
письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо
своєї професійної діяльності (нагороди, карти активності,
звіти тощо), підтвердження щорічного підвищення
кваліфікації

Проводити відкриті заходи (уроків, творчих звітів тощо)
лише за власним бажанням.



�ані �ро �рофесі�ну �і��о�о��у, с�а� робо��
Ре�у���а�� �о�ере�н�ої а�ес�а�ії
О�ін�а ���онання �е�а�о�ічн�м �ра�і�н��ом �оса�о��х
обо�'я��і�
О�ін�а ��орч�х �а ор�ані�а�орс���х ��ібнос�е�
О�ін�а мора��но-�с�хо�о�ічн�х я�ос�е�
Ор�ані�а�і�ні рі�ення
Інформа�ія �ро учас�� у робо�і ме�о��чн�х об'є�нан�,
�е�а�о�ічн�х с�і��но�
Інформа�ія �ро �еремо�� ч� �р��о�і міс�я  у �рофесі�н�х �а
��орч�х �он�урсах, �і��о�о��а �еремо��і� у о�ім�іа�ах,
�он�урсах, МАН, ��со��� рі�ен� с��а�ання учням� ЗНО �о�о
Інформа�ія �ро ��асн�� �е�а�о�ічн�� �ос�і�, ме�о��чні
ро�роб��, е�е��ронні ресурс� �а ��фро�і ма�еріа�� �о�о
Інформа�ія �ро �ас�осу�ання інно�а�і�н�х форм, ме�о�і�,
�р��омі� на�чання
Інформа�ія �ро нас�а�н����о/су�ер�і�і�, �о�омо�у,
ме�о��чну  �і��р�м�у мо�о��м �е�а�о�ам
О��с �рофесі�н�х �ом�е�ен�нос�е� �е�а�о�а
Ін�і �і�омос�і �ро �е�а�о�ічну �ія��ніс��

Характеристика діяльності педагога
У характеристиці зазначається:

Характеристика діяльності
педагогічного працівника -

це оцінка досягнень та
результатів роботи

педагога у
міжатестаційний період,

тобто за 5 років його
роботи. яку дає керівник

закладу освіти



Обмін �ос�і�ом - ��мо�а норма���ної ба��
           Типове положення про атестацію педагогічних працівників:
           п.4.6 . Кваліфікаційна категорія « спеціаліст вищої категорії » присвоюється працівникам , які
володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують і
поширюють у професійному середовищі; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-
виховного процесу в навчальному закладі.
            п.5.2 . Педагогічні звання «учитель-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-
організатор-методист», «керівник гуртка-методист» можуть присвоюватися педагогічним працівникам,
які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», здійснюють науково-методичну та
науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені
науково-методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів професійно технічних
та вищих навчальних закладів I-ІI рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти.
           п.5.3. Педагогічне звання «старший учитель» може присвоюватися педагогічним працівникам, які
мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст першої категорії» та
досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний
досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним
працівникам.

            ч.7 Орієнтовний опис професійних компетентностей учителя відповідно до кваліфікаційних
категорій педагогічних працівників (Професійний стандарт за професіями « Вчитель початкових
класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», « Вчитель з
початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)»).



 
Учас�� у робо�і �е�а�о�ічної ра�� (ро�роб�а �о�умен�і�,
ре�омен�а�і�).

Реа��на �а ����ма робо�а �рофесі�н�х уч��е��с���х с�і��но�
(марафон�, �ренін��,  �ру��і с�о��, �ор��о�� �о�о).

Ор�ані�а�ія ��аємо�і��і�у�ання уро�і�/�ахо�і�.

Нас�а�н����о/ ��аємона�чання

За�учення �о е�с�ер�мен�а��ної �ія��нос�і �а �рофесі�н�х
�он�урсі�.

Учас�� у самоо�ін��анні �а��а�у ос�і��.

На�о�нення ��і��но�о са��у.

В�с�у�� �і� час ���нання ре�у���а�і� �і����ення ��а�іфі�а�ії.

Ме�о��чна
робо�а, �о
с�р�яє обміну
�ос�і�ом



Бері�� учас�� у ме�о��чні� робо�� ��о�� �а міс�а.
Проя��я��е іні�іа���у.
За�ро�ону��е с�ої �ос�у�� ЦПРПП. (Пос�ано�а КМ «�ея�і
���ання �рофесі�но�о ро�����у �е�а�о�ічн�х �ра�і�н��і�» �і�
29.07.2020 №678)
Бері�� учас�� у �рофесі�н�х �он�урсах.
За�уча��е учні� �о ��орч�х, �ос�і�н�����х, ну�о��х 
 �он�урсі�.
П��і��/а�робу��е �ро�рам�/�і�ручн���.
С�ан��е е�с�ер�ом.
Ор�ані�у��е �е�а�о�ічне �ар�нерс��о.
Прохо���е сер��фі�а�і�.
Ве�і�� б�о�.
С�с�ема���у��е ма�еріа�� на Google ��с�у.
С��орі�� �рофесі�ну с�і��но�у � со�іа��н�х мере�ах.
Пуб�і�у��е с�ої ро�роб��.
П��і�� �ро с�і� �ос�і� (на ��асн�х с�орін�ах � со�. мере�ах, у
�рофесі�н�х с�і��но�ах, у ��і��н�х �ру�ах �о�о), іні�і���е
об�о�орення, �у�а��е о�но�ум�і�.
Ро��о�і�а��е �ро с�і� �ос�і� (с�і� �ана�, �ебінар� ,
�онферен�ії
Ро�мі�у��е ма�еріа�� ��я учні� ( Instagram , TikTok, YouTube)

По��рення
�ос�і�у
�е�а�о�ічн�м
�ра�і�н��ом



https://school-71.zp.ua/node/682


