
 



За Типовим положенням про 

атестацію педагогічних працівників 
 

 

затвердженим наказом  

МОН України 06.10.2010 №930 та 

зареєстрованим  

у Міністерстві юстиції України  

14.12.2010 за №1255/18550. 
 



• 4 листопада 2019 оприлюднено лист МОН № 1/9-

683 "Щодо підвищення кваліфікації та атестації 

педагогічних працівників", у якому йдеться про 

мінімальні вимоги щодо кількості годин 

підвищення кваліфікації, необхідних для 

проходження чергової атестації педагогічних 

працівників у 2020-2023 роках!!! 



• Листа        від 11.09.2020 № 260 "Про організацію 

атестації педагогічних працівників у  2020-

2021  навчальному році" 
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Атестація педагогічних 
працівників -  

це система заходів,  

спрямована  на  

всебічне  комплексне  оцінювання   

педагогічної  
діяльності,  за  якою  визначаються  

відповідність  педагогічного працівника 
займаній посаді,  

рівень його кваліфікації,  

присвоюється кваліфікаційна категорія,  

присвоюється педагогічне звання. 



Метою   атестації   є 
стимулювання: 

 
• цілеспрямованого безперервного    

підвищення   рівня   професійної   
компетентності педагогічних працівників 

  
• зростання професійної майстерності 
 
• розвитку творчої  ініціативи  
 
• підвищення  престижу  й авторитету 
 
• забезпечення ефективності навчально-

виховного процесу 
 



 
– спеціаліст 
– спеціаліст другої категорії; 
– спеціаліст першої категорії; 
– спеціаліст вищої категорії; 
 
Присвоєння кваліфікаційних категорій за 
результатами атестації здійснюється 
послідовно (пункт 4.7 Типового положення № 
930). 

 

 
 

Перелік категорій і педагогічних звань 
педагогічних працівників 

визначається Кабінетом Міністрів 
України. 



Атестація  педагогічних  

працівників  є обов'язковою  
• Атестація може бути : 

• черговою 

• позачерговою 

• Чергова атестація здійснюється  

один раз на п'ять років  

З метою підвищення кваліфікаційної категорії може 
проводитися позачергова   атестація 
педагогічних працівників. Така позачергова 
атестація здійснюється не раніш як через два 
роки після присвоєння попередньої 
кваліфікаційної категорії (пункт 1.9 Типового 
положення № 930). 

 



Умовою  чергової  
атестації  є 

Щорічне підвищення кваліфікації не менше 

30-годин, починаючи з 2020 р. 

 

Для атестації у 2022 р. – кількість годин 

підвищення кваліфікації має становити  не 

менше 90 год. 

 



Позачергова атестація 
проводиться за заявою працівника з метою 

підвищення кваліфікаційної категорії 
(тарифного розряду) або за поданням керівника 

чи педагогічної ради навчального  закладу   

з метою присвоєння   

працівнику     кваліфікаційної  категорії,  
педагогічного звання та у  разі  зниження  ним  

рівня  професійної діяльності. 

 

Позачергова атестація  з  метою  підвищення   
кваліфікаційної категорії  може  проводитися  не  

раніш  як  через   

два роки після присвоєння попередньої. 
 



До  20  жовтня   

атестаційна  комісія затверджує: 

• списки педагогічних   працівників,   які   
атестуються 

    

• графік   роботи атестаційної комісії 

 

• приймає  рішення  щодо  перенесення  строку 
чергової атестації 

 

• працівники, які   атестуються,   ознайомлюються   
з   графіком  проведення атестації під підпис 

 



Атестаційна  комісія 

до 15  березня: 
• вивчає  педагогічну  діяльність  працівників,  які  

атестуються, шляхом   відвідування  уроків,  
позаурочних  заходів і т.д. 

 

• вивчення рівня навчальних досягнень учнів з 
предмета 

 

• ознайомлення з результативністю  участі 
педагогічного працівника в роботі методичних 
об'єднань, циклових комісіях, школі молодого 
педагога, фахових  конкурсах  та  інших  
заходах,  пов'язаних   з організацією навчально-
виховної роботи, тощо.  

 



Оцінювання діяльності педагогічного працівника  

(Пам’ятка педагогічним працівникам, що атестуються) 

Під час атестації зверніть увагу на: 
           1. Рівень теоретичної, методичної та професійної компетентності. 

          2. Глибину і якість навчальних досягнень учнів. 

           3. Використання оптимальних форм і методів на уроках та в 

позаучилищній роботі. 

           4. Методичну активність ( запровадження  інноваційних технологій 

у навчальну та виховну роботу, методичні ідеї, знахідки тощо). 

           5. Керівництво науковою роботою учнів. 

           6. Підготовку переможців конкурсів та олімпіад. 

           7. Участь у роботі методичних та циклових комісій (виступи, 

доповіді) 

           8. Роботу педагога як класного керівника. 

           9. Обладнання педагогічного процесу ( кабінет, якість дидактичного 

матеріалу). 

 



Чергова атестація: 
• ВІРА Ігор Володимирович –  старший майстер - 

відповідність займаній посаді 

• МАРТИН Ірина Ігорівна –  методист - відповідність 

займаній посаді 

• ДИКА Марія Миколаївна–  бібліотекар -
відповідність займаній посаді , підтвердження 

кваліфікаційної категорії  “спеціаліст другої категорії” 

• БОСИЙ Борис Данилович – підтвердження 

кваліфікаційної категорії  “спеціаліст першої категорії”  

• КЕБАС Світлана Павлівна – підтвердження 

кваліфікаційної категорії  «спеціаліст вищої категорії», 
педзвання “викладач методист” 

• КУХАРИК Світлана Йосипівна – присвоєння 

кваліфікаційної категорії  “спеціаліст другої категорії”  

 
 

 



• МАРТИН Ірина Ігорівна –  

підтвердження кваліфікаційної категорії  «спеціаліст  першої 

категорії»,  

• ПЕТРУШИНА Тетяна Вячеславівна –  Присвоєння  

кваліфікаційної категорії  «спеціаліст вищої  категорії»,  

• КОПИЧИН Леся Романівна – 
підтвердження 14 тарифного розряду 

 



 
 

Позачергова атестація:  

 

 

 

• ВІРА Ігор Володимирович–  

присвоєння кваліфікаційної категорії “спеціаліст ІІ категорії” 

 

 

 
 

 

 



 
Загальні вимоги до кваліфікаційних 

категорій і педагогічних звань 

• Спеціаліст, Перша категорія, яка присвоюється із 

закінченням навчального закладу. 

Підтверджується при атестації тим педагогічним 

працівникам, які професійно компетентні, 

забезпечують нормативні рівні й стандарти 

навчання та виховання. 

• Спеціаліст 2 категорії. Педагог виявляє достатній 

рівень професіоналізму, використовує сучасні 

форми й методи навчання та виховання, досяг 

вагомих результатів у педагогічній діяльності. Стаж 

безперервної педагогічної роботи – не менше 

трьох років. 

 



Загальні вимоги до кваліфікаційних 
категорій і педагогічних звань 

• Спеціаліст 1 категорії Педагогічний працівник 

має ґрунтовний рівень професіоналізму, добре 

володіє ефективними формами й методами 

педагогічної діяльності, досяг значних результатів у 

розв'язанні навчально-виховних завдань. Стаж 

безперервної педагогічної діяльності – не менше 

п'яти років.  

• Спеціаліст вищої категорії Педагог має високий 

рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, 

досконало володіє методикою навчально-

виховного процесу, забезпечує високі результати 

праці. Безперервний педагогічний стаж – не 

менше восьми років. 



 

   

  Для проходження атестації на присвоєння і 

підтвердження І категорії викладач подає в 

атестаційну комісію з дисципліни один із 

перелічених матеріалів: варіант індивідуальної 

програми навчання учня з однієї із тем курсу для 

обдарованих або неуспішних у навчанні учнів; опис 

елементів передового педагогічного досвіду і 

новаторського досвіду (форми, методи), які він 

використовує у своїй роботі. 



 Для проходження атестації на присвоєння і 

підтвердження вищої категорії викладач подає в 

атестаційну комісію з дисципліни один із 

перелічених матеріалів: авторську програму 

навчання з дисципліни; публікацію в науково-

методичному журналі; збірник дидактичних 

матеріалів або інший навчальний посібник (власний); 

розробки занять, пов'язаних з освоєнням нового 

змісту і нових технологій навчання. 

 



Дякую за увагу ! 
Творчих успіхів ;) 

 


