Атестація
педпрацівників

Нормативна база

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»

Процес атестації
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.

Права педагогічних
працівників у процесі
атестації
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.

Характеристика діяльності педагога
У характеристиці зазначається:
Дані про професійну підготовку, стаж роботи
Результати попередньої атестації
Оцінка виконання педагогічним працівником посадових
обов'язків
Оцінка творчих та організаторських здібностей
Оцінка морально-психологічних якостей
Організаційні рішення
Інформація про участь у роботі методичних об'єднань,
педагогічних спільнот
Інформація про перемоги чи призові місця у професійних та
творчих конкурсах, підготовка переможців у олімпіадах,
конкурсах, МАН, високий рівень складання учнями ЗНО тощо
Інформація про власний педагогічний досвід, методичні
розробки, електронні ресурси та цифрові матеріали тощо
Інформація про застосування інноваційних форм, методів,
прийомів навчання
Інформація про наставництво/супервізію, допомогу,
методичну підтримку молодим педагогам
Опис професійних компетентностей педагога
Інші відомості про педагогічну діяльність

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 досвідом - вимога нормативної бази

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 навчальновиховного процесу в навчальному закладі.
п.5.2 . Педагогічні звання «учитель-методист», «практичний психолог-методист», «педагогорганізатор-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)»).

Методична
робота, що
сприяє обміну
досвідом

Участь у роботі педагогічної ради (розробка документів,
рекомендацій).
Реальна та видима робота професійних учительських спільнот
(марафони, тренінги, круглі столи, воркшопи тощо).
Організація взаємовідвідування уроків/заходів.
Наставництво/ взаємонавчання
Залучення до експериментальної діяльності та професійних
конкурсів.
Участь у самооцінюванні закладу освіти.
Наповнення шкільного сайту.
Виступи під час визнання результатів підвищення кваліфікації.

Беріть участь у методичній роботи школи та міста.
Проявляйте ініціативу.
Запропонуйте свої послуги ЦПРПП. (Постанова КМ «Деякі
питання професійного розвитку педагогічних працівників» від
29.07.2020 №678)
Беріть участь у професійних конкурсах.
Залучайте учнів до творчих, дослідницьких, нукових
конкурсів.
Пишіть/апробуйте програми/підручники.
Станьте експертом.
Організуйте педагогічне партнерство.
Проходьте сертифікацію.
Ведіть блог.
Систематизуйте матеріали на Google Диску.
Створіть професійну спільноту в соціальних мережах.
Публікуйте свої розробки.
Пишіть про свій досвід (на власних сторінках в соц. мережах, у
професійних спільнотах, у шкільних групах тощо), ініціюйте
обговорення, шукайте однодумців.
Розповідайте про свій досвід (свій канал, вебінари ,
конференції
Розміщуйте матеріали для учнів ( Instagram , TikTok, YouTube)

Поширення
досвіду
педагогічним
працівником

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

