
 



   Згідно з  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. 
 



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. 



Чергова атестація: 
• ВІРА Ігор Володимирович –  старший майстер - 

відповідність займаній посаді 

• МАРТИН Ірина Ігорівна –  методист - відповідність 

займаній посаді 

• ДИКА Марія Миколаївна–  бібліотекар –згідно 

поданої заяви атестація перенесена на 2020-2023 н.р. 

• БОСИЙ Борис Дмитрович –  викладач 

спецдисциплін – підтверджено кваліфікаційну категорію 

“спеціаліст першої категорії”  

• КЕБАС Світлана Павлівна – викладач 

спецдисциплін -підтверджено кваліфікаційну 

категорію  «спеціаліст вищої категорії», педзвання 

“викладач методист” 

 

 

 

 



• КУХАРИК Світлана Йосипівна – викладач 

спецдисциплін - присвоєно кваліфікаційну категорію  

“спеціаліст другої категорії”  

• МАРТИН Ірина Ігорівна –  викладач 

спецдисциплін- підтверджено кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст  першої категорії»,  

• ПЕТРУШИНА Тетяна Вячеславівна –  викладач 

історії – Присвоєно кваліфікаційну категорію  «спеціаліст 

вищої  категорії»,  

• КОПИЧИН Леся Романівна – майстер в/н -  
      підтверджено 14 тарифний розряд 

 

 



 
 

Позачергова атестація:  

 

 

 

• ВІРА Ігор Володимирович –  викладач 
спецдисциплін  присвоєно кваліфікаційну категорію 
“спеціаліст другої категорії” 

 

 

 
 

 

 



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 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 ;) 

 


