
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ

ПРАЦІВНИКІВ

Поняття про атестацію педагогічних працівників
 «Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне

комплексне оцінювання їх педагогічної  діяльності,  за  якою визначаються  відповідність
педагогічного  працівника  займаній  посаді,  рівень  його  кваліфікації,  присвоюється
кваліфікаційна категорія, педагогічне звання» (п. 1.2)

«Метою  атестації  є  стимулювання  цілеспрямованого  безперервного  підвищення
рівня  професійної  компетентності  педагогічних  працівників,  росту  їх  професійної
майстерності,  розвитку  творчої  ініціативи,  підвищення  престижу  й  авторитету,
забезпечення ефективності навчально-виховного процесу» (п. 1.3).

«Атестаційна  комісія  відповідно  до  затвердженого  графіка  роботи  до  15  березня
вивчає  педагогічну  діяльність  осіб,  які  атестуються,  шляхом  відвідування  уроків,
позаурочних  заходів,  вивчення  рівня  навчальних  досягнень  учнів  з  предмета,
ознайомлення  з  даними  про  участь  педагогічного  працівника  в  роботі  методичних
об'єднань,  фахових  конкурсах  та  інших  заходах,  пов'язаних  з  організацією  навчально-
виховної роботи, тощо». (п. 3.3)

Виходячи з вимог Положення про атестацію (п.п. 1.3, 3.3, 4.3-4.6, 5.2-5.3), вивчення
професійної  діяльності  педагогічного  працівника,  який  атестується,  проводиться  за
наступними напрямками:

Організація навчального процесу(Таблиця 2,3):
o володіння  необхідними  методичними  прийомами,  педагогічними
засобами; 
o вміння працівника вирішувати педагогічні проблеми;
o використання  інформаційно-комунікаційних  технологій;  цифрових
освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі;
o володіння сучасними освітніми технологіями;
o володіння  різними  формами  позаурочної  роботи  та  якісним  їх
застосуванням;
o використання  методів  компетентнісного  орієнтованого  підходу  до
організації навчального процесу;
o володіння інноваційними освітніми методиками й технологіями; 
o володіння широким спектром стратегій навчання; 
o застосовування  нестандартних  форм  проведення  заняття;  активне
впровадження  форм  та  методів  організації  навчально-виховного  процесу,  що
забезпечують максимальну самостійність навчання студентів. 

Визначення рівня навчальних досягнень студентів (Таблиця 1):
o аналіз результатів поточних та підсумкових контрольних робіт;
o аналіз результатів моніторингу навчальних досягнень студентів;
o аналіз результатів державної підсумкової атестації;
o відслідкування динаміки (або стабільності) результатів.

Опосередковано  про рівень навчальних досягнень  свідчать  також підсумки участі
студентів у предметних конкурсах та олімпіадах, отже в даному розділі необхідно вивчати
також і відповідні результати, показані студентами впродовж міжатестаційного періоду
викладача.

Участь педагогічного працівника в методичній роботі (Таблиця 2):
o участь у роботі циклових комісії різних рівнів (від навчального закладу
до міських, регіональних та обласних);
o впровадження передового педагогічного досвіду;



o володіння технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням
особливостей навчального матеріалу і здібностей студентів;
o поширення інноваційних освітніх методик у професійному середовищі;
o вміння продукувати оригінальні, інноваційні ідеї;
o здатність  вносити  пропозиції  щодо  вдосконалення  навчально-
виховного процесу в навчальному закладі.

Стосовно  педагогічних  працівників,  щодо  яких  постає  питання  про  присвоєння
педагогічного звання, додатково враховуються наступні показники:
o систематичне  використання  та  поширення  передового  педагогічного
досвіду працівником;
o надання  педагогом  практичної  допомоги  іншим  педагогічним
працівникам;
o здійснення науково-методичної і науково-дослідницької діяльності та
отримані в міжатестаційний період результати;
o наявність  власних  методичних  розробок  працівника,  результати  їх
апробації та розгляду науково-методичними установами.



Погоджено                                                                      Затверджено                        

Голова комітету профспілки                                    Директор                               
___________Половець В.І.                                            _________Никифоренко Т.В

  

План індивідуальної підготовки та здійснення атестації

1.  Прізвище, ім’я, по батькові  викладача ________________________________

2.  Освіта   _________________

3.  Спеціальність за дипломом   ______________________________

4.  Стаж безпосередньої педагогічної роботи  ________________________

5.  Місце роботи _____________________________________________________

6.  Посада  ____________________________________________________________

7.  Стаж роботи на даній посаді ________________________________________

8.  Результати попередньої атестації  ____________________________________

9.  На що претендує  ___________________________________________________

№
п/п

Зміст роботи Термін Позначка
про

виконання

1. Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію 
педагогічних працівників України.

2.  Ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками  
педагогічних працівників, для яких встановлені 
кваліфікаційні категорії.

3.  Перевірка ведення індивідуальної документації:
- комплекси навчально-методичного забезпечення 
предмета;
-  класні журнали.

4. Проведення відкритих  уроків (Тема,група,дата)

5. Проведення відкритих  виховних (поза аудиторних) 
заходів. (Тема,група,дата)

6. Робота у   педагогічній раді (Тема,дата)

7. Робота у  ЦК, семінарах (Тема,дата)



8. Робота у  МР (Тема,дата)

9. Робота у  МО(Тема,дата)

10. Участь у педагогічних читаннях( Тема, дата)

11. Участь у конкурсах(власна, підготовка студентів)

12. Участь у профорієнтаційній роботі.

13.
Інша робота (публікації, розробка методичних посібників 
та ін..)

  

 «_________» 20__ р.

Підпис  педагогічного працівника, що  атестується : ________________
Відповідальний член АК :                                             ________________



Таблиця 1.                          Визначення рівня навчальних досягнень студентів

№ з/п
Досягнення в між

атестаційний період
Досягнення в міжатестаційний період

1 Результати ККР (акредитація, самоаналіз), директорських КР %
1.1 Якість знань %
1.2 Успішність %
2 Результати підсумкового контролю: %

2.1 Якість знань %
2.2 Успішність %
3 Участь студентів в олімпіадах (творчих конкурсах, змаганнях)(вказати  рік, № наказу,  результат П.І.Б. студента)

3.1 училищних
3.2   регіональних 
3.3  обласних
3.4 всеукраїнських

                                                                                Заступник директора з навчальної роботи _____________ _____________
                                                                                                                                                       Підпис              ПІБ

                                                                                Методист                                                    ________________   ____________



                                                                                                                                                        Підпис              ПІБ
                                                                            Викладач                                                    _____________  ______________

                                                                                                                                                       Підпис              ПІБ

Таблиця 2.  Результативність  методичної роботи
№ з/п Досягнення в міжатестаційний період

1. Розробка  робочих навчальних програм дисциплін 
(Кількість,  назва  дисципліни,  назва  спеціальності  (розроблено,  доповнено
тощо)

2 Розробка завдань до:
   2.1 директорських контрольних робіт 

(Кількість,  назва  дисципліни,  назва  спеціальності  (розроблено,  доповнено
тощо)

2.2 комплексних контрольних робіт 
(Кількість,  назва  дисципліни,  назва  спеціальності  (розроблено,  доповнено
тощо)

2.3 Державного  кваліфікаційного  комплексного  екзамену,  державної  підсумкової
атестації
(Кількість,  назва  дисципліни,  назва  спеціальності  (розроблено,  доповнено
тощо)

2.4 Складання екзаменаційних білетів 
(Кількість  білетів,  назва  дисципліни,  назва  спеціальності  (розроблено,
доповнено тощо)

3 Методична підготовка і проведення відкритих занять, виховних заходів (Кількість,
назва  дисципліни,  назва  спеціальності  (розроблено,  доповнено  тощо)  назва
заняття, група

4 Якість ведення  журналу навчальних занять (зауваження)



5 Підготовка  методичних  розробок,  рекомендацій  із  впровадження,  застосування
певних педагогічних методик 
(Кількість,  назва  дисципліни,  назва  спеціальності  (розроблено,  доповнено
тощо)

6 Власні  методичні розробки,  що пройшли апробацію,  або розповсюдження (Тема,
рівень ВНЗ)

7 Робота в методичних радах ВНЗ 
(Виступи, назва виступу, член, голова тощо)

8 Робота у методичних об’єднаннях 
(Назва виступів, теми проведених відкритих занять тощо)

9 Робота у цикловій комісії 
(Назва виступів, теми проведених відкритих занять тощо)

10 Робота керівника групи
11 Робота в педраді та інших методичних структурах  (Назва виступів)
12 Статті (Назва статті, назва видання, дата, номер)
13 Узагальнення, апробація педагогічного досвіду: Тема досвіду

                                                                                 Заступник директора з навчальної роботи _____________ _____________
                                                                                                                                                       Підпис              ПІБ

                                                                                Методист                                                    ________________   ____________
                                                                                                                                                        Підпис              ПІБ

                                                                            Викладач                                                    _____________  ______________
                                                                                                                                                       Підпис              ПІБ



Таблиця 3.                                                  Особисті досягнення педагогічного працівника 
№ з/п Досягнення в між атестаційний період
1. Участь у  конкурсах:
1.1 училищний рівень (Назва конкурсу, зайняте місце, № наказу) 
1.2 обласний рівень (Назва конкурсу, зайняте місце, № наказу)
2. Самоосвіта  (вивчення,  впровадження  провідного  педагогічного

досвіду, сучасних інноваційних методик тощо)
4. Проходження курсів підвищення кваліфікації 

(Назва організації, дата проходження)
5. Стажування (Назва організації, дата проходження)
6   Нагороди:
6.3 Почесна  грамота   Управління  освіти  ЧОДА,  управління  охорони

здоров’я ЧОДА.
6.4 Почесна грамота  Ради директорів ВНЗ 1-2 р.а області
6.5 Училищне заохочення
6.6 інші нагороди 

                                                                               Заступник директора з навчальної роботи _____________ _____________
                                                                                                                                                       Підпис              ПІБ

                                                                                Методист                                                    ________________   ____________



                                                                                                                                                        Підпис              ПІБ
                                                                            Викладач                                                    _____________  ______________

                                                                                                                                                       Підпис              ПІБ



Міністерство освіти і науки України

Кваліфікаційні характеристики
професій (посад) педагогічних та

науково-педагогічних працівників
навчальних закладів

Київ - 2013



20. ВИКЛАДАЧІ ВСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ 

(Код КП - 2310.2)

Завдання та обов’язки.  Проводить навчання студентів  відповідно до
вимог  галузевих  стандартів  вищої  освіти  відповідного  освітньо-
кваліфікаційного  рівня.  Організовує  та  контролює  їх  самостійну  роботу,
використовуючи найбільш ефективні форми, методи і засоби навчання, нові
освітні технології, в т.ч. інформаційні. 

Сприяє  розвитку  особистості,  талантів  и  здібностей  студентів,
формуванню  їх  загальної  культури.  Розробляє  робочі  навчальні  плани  та
програми  навчальних  дисциплін  (модулів)  та  інші  матеріали,  які
забезпечують  якість  підготовки  студентів;  несе  відповідальність  за
реалізацію  їх  в  повному  обсязі  у  відповідності  з  навчальним  планом  і
графіком  навчального  процесу.  Забезпечує  досягнення  і  підтвердження
студентами відповідних рівнів освіти. 

Оцінює  ефективність  навчання  предмету  (дисципліни)  студентів,
враховуючи засвоєння ними знань, умінь, застосування отриманих навичок,
компетенцій,  розвиток  досвіду  творчої  діяльності,  пізнавальної
зацікавленості  з  використанням  комп’ютерних  технологій.  Дотримується
прав  і  свобод  студентів.  Підтримує  навчальну  дисципліну,  режим
відвідування занять; поважає людську гідність, честь та репутацію студентів.
Здійснює  контрольно-оціночну  діяльність  в  навчальному  процесі  з
використанням  сучасних  засобів  оцінювання  в  умовах  інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Вносить  пропозиції  щодо  удосконалення  навчального  процесу.  Бере
участь  у  роботі  педагогічної  (методичної)  ради  навчального  закладу,
предметних (циклових) комісій, методичних об’єднань викладачів, кафедр, у
роботі конференцій, семінарів. Виконує правила з охорони праці та пожежної
безпеки.

Повинен знати: пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі України;
закони України та інші нормативно-правові акти, які регламентують освітню
діяльність;  зміст  навчальних  програм  і  методи  організації  навчання  з
предмета  (дисципліни);  основні  технологічні  процеси  на  посадах  в
організаціях та установах відповідно до профілю підготовки,  а також основи
екології,  основи  економіки,  організації  виробництва  та  управління;
педагогіку,  психологію;  сучасні  педагогічні  технології  навчання,  реалізації
компетентнісного підходу, розвиваючого навчання; встановлення контактів
зі  студентами,  основи  роботи  з  текстовими  редакторами,  електронними



таблицями, електронною поштою, мультимедійним обладнанням; правила з
охорони праці та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Викладач вищої категорії: повна вища освіта
(магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою викладача вищого навчального
закладу І-ІІ рівнів акредитації І категорії - не менше 2 років.

Викладач  І  категорії: повна  вища  освіта (магістр,  спеціаліст).  Стаж
роботи  за  посадою  викладача  вищого  навчального  закладу  І-ІІ  рівнів
акредитації ІІ категорії - не менше 2 років.

Викладач ІІ  категорії: повна вища освіта (магістр,  спеціаліст).  Стаж
роботи за посадою викладача (спеціаліста) вищого навчального закладу І-ІІ
рівнів акредитації - не менше 1 року.

Викладач: повна вища освіта (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу
роботи.

Положення про атестацію (п.п.  4.3-4.6) .
4.2. За результатами атестації педагогічним працівникам присвоюються

кваліфікаційні  категорії:  «спеціаліст»,  «спеціаліст  другої  категорії»,
«спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії». 

4.3. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст» присвоюється педагогічним
працівникам  з  повною  вищою  освітою,  діяльність  яких  характеризується:
здатністю  забезпечувати  засвоєння  учнями  навчальних  програм;  знанням
основ  педагогіки,  психології,  дитячої  та  вікової  фізіології;  знанням
теоретичних  основ  та  сучасних  досягнень  науки  з  предмета,  який  вони
викладають;  використанням  інформаційно-комунікаційних  технологій,
цифрових  освітніх  ресурсів  у  навчально-виховному  процесі;  вмінням
вирішувати педагогічні проблеми; вмінням установлювати контакт з учнями
(вихованцями),  батьками,  колегами  по  роботі;  додержанням  педагогічної
етики, моралі.

Випускникам  вищих  навчальних  закладів,  які  отримали повну  вищу
освіту,  при  прийомі  на  роботу  встановлюється  кваліфікаційна  категорія
«спеціаліст».

4.4.  Кваліфікаційна  категорія  «спеціаліст  другої  категорії»
присвоюється  педагогічним  працівникам,  які  відповідають  вимогам,
встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», та
які  постійно  вдосконалюють  свій  професійний  рівень;  використовують
диференційований та індивідуальний підхід до учнів;  володіють сучасними
освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами,
різними  формами  позаурочної  (позанавчальної)  роботи  та  їх  якісним
застосуванням;  застосовують інноваційні технології у навчально-виховному
процесі; знають  основні  нормативно-правові  акти  у  галузі  освіти;
користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.

4.5.  Кваліфікаційна  категорія  «спеціаліст  першої категорії»
присвоюється  педагогічним  працівникам,  які  відповідають  вимогам,



встановленим  до  працівників  з  кваліфікаційною  категорією  «спеціаліст
другої  категорії»,  та  які  використовують  методи  компетентнісно-
орієнтованого  підходу  до  організації  навчального  процесу;  володіють
технологіями  творчої  педагогічної  діяльності  з  урахуванням  особливостей
навчального  матеріалу  і  здібностей  учнів;  впроваджують  передовий
педагогічний  досвід;  формують  навички  самостійно  здобувати  знання  й
застосовувати їх на практиці;  уміють лаконічно,  образно і  виразно подати
матеріал;  вміють  аргументувати  свою  позицію  та  володіють  ораторським
мистецтвом. 

4.6.  Кваліфікаційна  категорія  «спеціаліст  вищої  категорії»
присвоюється  працівникам,  які  відповідають  вимогам,  встановленим  до
працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії», та
які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно
їх  використовують  та  поширюють у  професійному середовищі;  володіють
широким  спектром  стратегій  навчання; вміють  продукувати  оригінальні,
інноваційні  ідеї;  застосовують  нестандартні  форми  проведення  уроку
(навчальних  занять);  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.


