
Нормативно правова база для організації проведення роботи з 

атестації педагогічних кадрів 

ВСТУП  

Атестація – це процес оцінювання професійно-педагогічної компетентності педагогічного 

працівника, продуктивності його роботи та встановлення (підтвердження, не 

підтвердження) відповідних посадових окладів (ставок заробітної плати), встановлення 

(підтвердження, не підтвердження) відповідних кваліфікаційних категорій, присвоєння 

(підтвердження, не підтвердження) відповідних педагогічних знань. 

Нормативно-правовою базою для організації та проведення в закладах освіти роботи з 

атестації педагогічних працівників є діючі документи: 

 

 

  

Конституція України  

  

Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене 

наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 . Зареєстроване 

в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550.  

  

Закон України «Про освіту» (п.1, с.54)  

  

Закон України «Про загальну середню освіту»  

  

Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)  

  

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.07.2000 р. № 1833-ІП  

  

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-ПІ.  

  

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 78 Про порядок виплати 

надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівника 

навчальних закладів і установ освіти (зі змінами, внесеними постановами КМ 

України від 25.08.2004 р. № 1089).  

  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.05. 2005 р. № 297 «Про подолання 

проявів бюрократизму в освіті» (витяг)  

  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 4 липня 2005 № 396 «Про 

визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» 

(витяг)  

  

Лист Міністерства освіти і науки України від 20.10.10 р. № 2/1-15-2352 «Щодо 

атестації педагогічних працівників»  

  

Лист Міністерства освіти і науки України від 20.01.11 р. № 1/9-34 «Про атестацію 

працівників психологічної служби системи освіти»  
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Лист Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України від 23.09.11 р. № 1/9-

727 «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників»  

 

Атестація педагогічних кадрів – одне з найважливіших й найскладніших управлінських та 

методичних питань. Атестація є суттєвим моментом як у діяльності керівника закладу 

освіти, всього педагогічного колективу, так і кожного педагогічного працівника, який 

прагне до самовдосконалення, самоствердження, до більш високого посадового статусу. 

Тому атестацію слід розглядати як складову частину педагогічної та управлінської 

діяльності закладу освіти, яка здійснюється протягом усього навчального року.  

Разом з цим виникають питання об’єктивності в оцінюванні діяльності та досвіду роботи 

педагогічного працівника, розробки єдиних вимог і критеріїв до педагогів, які 

атестуються. 

Ця робота створена з метою надати методичні рекомендації на допомогу організаторам і 

учасникам атестаційного процесу щодо ведення документації з атестації педагогічних 

працівників в закладах освіти. 

ІІ ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АТЕСТАЦІЇ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

1.  

Поняття про атестацію педагогічних працівників  

 

 

Атестація – 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 Типового положення )  

 

Атестаційний період – надзвичайно важливий етап у діяльності закладів освіти, оскільки 

атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого 

колективу. Під час атестації з’ясовуються професійні якості педагогічних працівників, їх 

сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, визначається вплив атестації на 

підвищення результативності навчально-виховної роботи, створюються оптимальні умови 

для вивчення і впровадження педагогічного досвіду найкращих педагогів закладу. Під час 

атестації вирішуються й інші завдання роботи з кадрами, а саме: підвищення рівня 

професійної педагогічної компетентності педагога, удосконалення процесу управлінської 

діяльності. 

Керівник закладу освіти та його заступники – є організаторами атестаційного процесу, 

їхній обов’язок – створити систему атестаційної роботи. 

Обов’язковою умовою організації та проведення атестації педагогічних працівників має 

стати, крім суворого дотримання законодавчих та нормативних вимог, також 

об’єктивність в оцінюванні діяльності педагога, неформальний підхід до проведення 

атестації. 
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На всіх рівнях атестації педагогічних працівників присутня організаційна робота. Її метою 

є підготовка та проведення атестації. 

2.2. Мета, завдання та принципи атестації  

 

Мета атестації:  

  

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 Типового 

положення)  

 

Завдання атестації: стимулювання підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

шляхом оцінювання професійних знань педагогів, методики викладання та виховання. 

Атестація спрямована на оцінку досягнень педагогічного працівника у його діяльності, на 

заохочення (у тому числі матеріальне) його успіхів у справі освіти, виховання, розвитку 

дітей.  

 

Принципи атестації: відкритість, колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення, 

повнота, об’єктивність, системність, обов’язковість. 

Під час підготовки та проведення атестації педагогічних працівників доцільно 

дотримуватися наступних положень: 

 

 

1.  

Підготовка, проведення атестації, а також її результати повинні бути спрямовані на 

утвердження високої ролі педагогічного працівника, на підвищення його 

авторитету в колективі освітнього закладу та серед колег, учнів, вихованців та їх 

батьків.  

2.  

Усі нормативні документи, інформація про атестацію, її форми, види, 

кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників, зразки атестаційної 

документації мають бути доступними для педагогів, які атестуються. З порядком і 

термінами проведення атестаційної експертизи педагога слід ознайомити 

заздалегідь.  

3.  

Робота атестаційної комісії має бути спрямована на виявлення успіхів і 

прорахунків у педагогічній діяльності, які виявляються у розумінні педагогом 

цілей освіти і виховання на сучасному етапі.  

4.  

Атестація педагогічного працівника розглядається як процес, що триває протягом 



навчального року і складається з трьох складових: аналітичної, організаційної, 

методичної.  

5.  

По кожній складовій атестаційного процесу повинен здійснюватися моніторинг за 

різними показниками. Моніторингові дослідження під час підготовки та 

проведення атестації педагогічних працівників мають значення у формуванні 

системності атестації, об’єктивності її проведення, необхідності відповідних 

коригувань.  

ІІІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІ ЩОДО АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

3.1. Організаційне супроводження атестації педагогічних працівників 

Організаційна робота присутня на всіх рівнях атестації педагогічних працівників, її метою 

є підготовка та проведення атестації. 

 

 

Завданнями організаційного супроводження атестації є:  

 

  

Підготовка засідань атестаційних комісій усіх рівнів;  

  

Належне оформлення атестаційної документації;  

  

Організаційне супроводження атестації педагогічних працівників вимагає суворого 

дотримання законодавчих та нормативних документів, відповідності дій 

атестаційних комісій установленим нормам.  

 

3.2. Оформлення атестаційної документації та порядок проведення заходів з атестації 

педагогічних працівників у загальноосвітньому закладі  

До атестаційної документації належить: план-графік організації та проведення атестації, 

протоколи засідань атестаційної комісії, накази про організацію атестації і затвердження 

рішень атестаційної комісії, характеристики та атестаційні листи педагогічних 

працівників, клопотання, подання, аналітичні звітні, моніторингові матеріали за 

підсумками атестації. 

План організації та проведення атестації педагогічних працівників на поточний 

навчальний рік повинен містити такі розділи: 

 

 

1.  

Порядок і терміни організації атестації;  

2.  

План роботи атестаційної комісії;  

3.  

Графік засідань атестаційної комісії закладу або установи, узгоджений із графіком 

засідання атестаційних комісії вищого рівня;  



4.  

Список педагогічних працівників, що атестуються.  

 

Порядок і терміни організації атестації мають відповідати наведеній таблиці:  

 

 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи  

 

Термін 

виконання  

 

1.  

2.  

 

Складання плану-графіку організаційних заходів щодо атестації 

педагогів. (Додаток 1 ) 

Завчасне ознайомлення, нагадування членам педагогічного 

колективу основних педагогічних умов і вимог «Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників України» 

Закону України «Про освіту» та інших нормативних документів 

в тих частинах, в яких ці документи стосуються педагогів, що 

будуть атестуватися та повноважень членів створеної в 

загальноосвітньому навчальному закладі атестаційної комісії . 

 

 

до 20 вересня 

поточного 

року 

 

3  

 

Видання керівником закладу наказу «Про створення атестаційної 

комісії» (Додаток 2).  

 

до 20 вересня 

поточного 

року 

 

3  

 

Надання атестаційній комісії: 

- списків педагогічних працівників , які підлягають черговій 

атестації, від керівників навчальних та інших закладів 

 

  

заяв від педагогічних працівників щодо проходження 

позачергової атестації (Додаток 3)  

  

щодо перенесення строку атестації ;  

  

подання керівника або педагогічної ради закладу про 

присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, 

педагогічного звання та у разі зниження ним рівня 

професійної діяльності (п.3.1. положення про атестацію) 

(Додаток 4).  

до 10 жовтня 

поточного 

року 
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4  Підготовка до засідання атестаційної комісії:  

  

вивчення атестаційною комісією наданих документів  

 

 

5  

 

Засідання атестаційної комісії, на якому  

  

затверджуються списки педагогічних працівників, які 

атестуються;  

  

приймаються рішення з питань перенесення строку 

чергової атестації.  

  

затверджуються графіки проведення атестації, зміст яких 

доводиться до відома осіб, що атестуються, під розписку (п 

3.2 положення про атестацію).  

 

до 20 жовтня 

поточного 

року 

 

6  

 

Видання наказу «Про проведення атестації педагогічних 

працівників у ______________ 
(поточному році)

 

ПРИМІТКА 

Складання плану індивідуальної підготовки й проходження 

атестації (Додаток № 5) 
(
  

 

до 20 жовтня 

поточного 

року 

 

7  

 

Вивчення роботи педагогічних працівників, що атестуються згідно 

із затвердженим графіком (п.3.3. положення про атестацію) 

 

з 20 жовтня 

до 15 березня 

поточного 

навчального 

року  

 

8  

 

Надання керівником закладу до атестаційної комісії 

характеристики діяльності педагогічного працівника (Додаток № 

6). 

Ознайомлення педагогічного працівника з характеристикою під 

підпис (не пізніше як за 10 днів до проведення атестації) 

 

 

До 01 березня  



 

9  

 

Засідання атестаційної комісії , на якому розглядаються 

атестаційні листи, заслуховуються висновки експертної групи 

(Додаток № 7) педагогічні працівники, які атестуються і 

приймається одне з рішень (перелік варіантів рішень дивись у 

розділі 3.пункту 3.9 Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників України) 

ПРИМІТКА  

 

Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному 

працівнику одразу після її засідання під підпис  

 

І рівня – до 01 

квітня 

ІІ рівня – до 

10 квітня 

ІІІ рівня – до 

25 квітня  

 

10  

 

Надання педагогічному працівнику атестаційного листа під підпис 

(Додаток № 8)  

 

не пізніше 

3-х днів після 

атестації 

 

 

11  

 

Видання наказу керівником загальноосвітнього навчального 

закладу за результатами проведення атестації педагогічних 

працівників. 

Доведення його до відома атестованого, педагогічного колективу 

та надання 1 екземпляру наказу до бухгалтерії для нарахування 

педагогічному працівникові заробітної плати згідно зі 

встановленим посадовим окладом (ставкою заробітної плати) з дня 

прийняття рішення атестаційної комісією (Додаток 9). 

Підсумки проведення атестації (Додаток № 10) 

ПРИМІТКА  

 

Право подати апеляцію на рішення атестаційної комісії вищого 

рівня  

 

протягом 5 

днів після 

засідання 

атестаційної 

комісії 

у триденний 

строк 

 

у 

десятиденний 

строк  

 

 

3.3. Аналітичне супроводження атестації педагогічних працівників 

 

Аналітична робота проводиться під час підготовки до атестації та здійснюється з метою 

моніторингу показників підвищення кваліфікації та атестації педагогічного працівника.  



 

Завдання аналітичного супроводження:  

 

  

Кількісний облік педагогічних працівників за показниками:  

o  

по районах;  

o  

за посадами;  

o  

за предметами викладання або напрямками діяльності.  

  

Визначення якісних показників:  

o  

стаж педагогічної роботи;  

o  

відповідність освіти;  

o  

дата останнього підвищення кваліфікації;  

o  

дата попередньої та наступної чергової атестації.  

  

Складання планів-графіків підвищення кваліфікації та атестації педагогічних 

працівників.  

 

 

3.4. Вивчення системи і досвіду роботи педагогічного працівника 

 

Згідно з п.3.3 Типового положення про атестацію педагогічних працівників України 

атестація в навчальному закладі або в іншій освітній установі здійснюється 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-виховного процесу . 

3.5. Види обліку результативності педагогічної діяльності 

3.5.1. Презентація портфоліо  

 

Портфоліо (від франц. porter - висловлювати, формулювати, нести і folio - лист, сторінка) 

- досьє, збори досягнень (Словник іноземних слів). 

Згідно «Новітньому словнику іноземних слів і виразів», портфоліо може бути: візитною 

карткою, тобто сукупністю відомостей про людину, організації або досьє, тобто збирання 

документів, зразків робіт, фотографій, що дають уявлення про пропоновані можливості, 

послуги фірми або фахівця. 



Поняття «портфоліо» дійшло нас із Західної Європи ХV-ХVI століть. У епоху 

Відродження архітектори представляли замовникам готові роботи і нариси своїх 

будівельних проектів в особливій теці, яку називали «портфоліо». Документи, 

представлені в цих теках, дозволяли замовнику скласти враження про професійні якості 

претендента. В даний час у сфері бізнесу «портфоліо» застосовується для показу 

досягнень фірми, а в середовищі фотографів і фотомоделей - як альбом з фотографіями. 

Ідея використовування портфоліо у сфері освіти виникла у середині 80-х років в 

Сполучених Штатах Америки. В кінці минулого століття ідея застосування «портфоліо» в 

школі стає популярною у всьому світі, у тому числі і в Україні.  

У сучасних школах все більш популярною стає ідея створення портфоліо, який дозволить 

перейти від адміністративної системи обліку результативності педагогічної діяльності до 

системи оцінювання успішності вчителя як в урочній, так і в позаурочній роботі. 

Портфоліо - одна з автентичних, тобто найнаближених до реального стану, форм 

оцінювання, яка орієнтована на процес самооцінювання. 

Сучасна школа повинна створювати умови, які б забезпечували «запуск» механізмів 

самоосвіти, самопізнання і самоактуалізації осіб. Одним з таких засобів може стати 

портфоліо вчителя, який може розглядатися як альтернативна форма оцінки його 

професіоналізму і результативності роботи при проведенні експертизи на відповідність 

заявленої кваліфікаційної категорії. 

Комунікативна культура педагога оцінюється експертами додатково за наслідками 

співбесіди, анкетування адміністрації школи, вчителів, що вчаться і їх батьків.  

 

Портфоліо вчителя оформляється в теці-накопичувачі з файлами (швидкозшивачі). 

Кожен окремий матеріал, включений в портфоліо, повинен датуватися. Склад портфоліо 

залежить від конкретних задач, які ставить перед собою сам вчитель. 

Портфоліо для атестації доцільно вести паралельно по декількох розділах. 

 

 

Розділ 1. «Загальні відомості про вчителя» 

Даний розділ включає матеріали, що відображають досягнення вчителя в різних областях: 

• прізвище, ім'я, по батькові, рік народження; 

• освіта (що і коли закінчив, одержана спеціальність і кваліфікація по диплому); 

• загальний педагогічний стаж, стаж роботи в даному загальноосвітньому навчальному 

закладі; 

• підвищення кваліфікації (місяць, рік курсової перепідготовки, назва закладу, при якому 

пройдені курси, для якої категорії проводились курси, їх проблематика); 

• копії документів, підтверджуючих наявність вчених і почесних звань ступенів; 

• державні нагороди, грамоти; 
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• дипломи різних конкурсів; 

• інші документи на розсуд педагога. 

Цей розділ дозволяє судити про процес індивідуального розвитку педагога.  

 

Розділ 2. «Результати педагогічної діяльності» 

Складові розділу: 

• матеріали моніторингових досліджень якості навчання з предмету, що викладається; 

• порівняльний аналіз діяльності педагогічного працівника за 5 років на підставі: 

діагностичних та поточних контрольних робіт; підсумки участі учнів в шкільних, міських, 

всеукраїнських, міжнародних інтелектуальних олімпіадах, конкурсах; 

• результати річної та державної підсумкової атестації учнів; 

• наявність медалістів; 

• вступ до вузів випускників навчального закладу за фахом, пов’язаним з предметом, що 

викладається тощо. 

Матеріали даного розділу повинні давати уявлення про динаміку результативності 

педагогічної діяльності вчителя за певний період. 

 

 

Розділ 3. «Науково-методична діяльність» 

У цей розділ поміщаються методичні матеріали, що свідчать про професійну 

компетентність педагога: 

• матеріали, в яких обґрунтовується вибір педагогом освітніх технологій, які 

впроваджуються ним у навчально-виховний процес; 

• матеріали, що містять обґрунтування застосування педагогом в своїй практиці тих або 

інших засобів педагогічної діагностики для оцінки освітніх результатів; 

• використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, 

технологій навчання дітей з проблемами розвитку і т.п.; 

• робота в методичному об'єднанні, співпраця з міським методичним кабінетом, обласним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти, вузами і іншими установами; 

• участь в професійних і творчих педагогічних конкурсах; 

• організація і проведення семінарів, «круглих столів», майстер-класів і тощо; 

• проведення наукових досліджень; 

• розробка авторських програм; 
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• підготовка творчого звіту, реферату, доповіді, статті; 

• інші документи. 

 

 

Розділ 4. «Позаурочна діяльність по предмету» 

Розділ містить документи: 

• список учнівських творчих робіт, рефератів, навчально-дослідницьких робіт, проектів, 

виконаних тими, що вчаться по предмету; 

• список переможців та призерів олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів 

та ін.; 

• сценарії позакласних заходів, фотографії і відеокасети із записом проведених заходів; 

• програми гуртків і факультативів; 

• інші документи.  

 

Розділ 5. «Навчально-матеріальна база» 

Розділ містить документи: 

• список словників і іншої довідкової літератури по предмету; 

• перелік наочності (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети та ін.), дидактичного 

матеріалу; 

• інформацію про наявність технічних засобів навчання (телевізор, відеомагнітофон, 

музичний центр, діапроектор і ін.), наявність комп'ютера і програмних засобів навчання, 

аудіо і відеодопомоги; 

• вимірники якості навченості учнів; 

• інші документи на розсуд вчителя.  

 

Процедура презентації портфоліо 

Портфоліо представляється педагогом в експертну групу до 20 березня поточного року. 1-

2 експерти, призначені головою експертної групи, розглядають представлені матеріали і 

пишуть рецензію. У рецензії указується: відповідність наданого матеріалу вимогам на 

заявлену кваліфікаційну категорію; повнота розкриття професійних досягнень і 

ефективності педагогічної діяльності педагога; позитивні сторони і недоліки професійної 

діяльності; оцінка роботи; інші питання по розсуд рецензентів. 

 

 

Захист портфоліо проводиться публічно на відкритому засіданні експертної групи у 

декілька етапів: 



1. Презентація портфоліо. 

2. Відповідь на питання за змістом наданих документів. 

3. Ознайомлення педагога з рецензіями на роботу. 

4. Пояснення педагога по зауваженнях рецензентів. 

5. Обговорення результатів захисту членами експертної групи. 

6. Доведення до педагога висновків і рекомендацій експертної групи.  

 

Презентації - (уявлення, пред'явлення) - офіційне представлення знов створеного 

підприємства, фірми, проекту, продукції, товару кругу запрошених осіб, публічна 

демонстрація чого-небудь (Словник іноземних слів).  

 

Презентація портфоліо - форма атестаційного випробування, в ході якого педагог 

представляє експертній групі свідоцтва свого професіоналізму і результатів педагогічної 

діяльності у формі структурованого портфоліо. Презентація може проходити у вигляді 

виставки навчально-методичних матеріалів, слайд-шоу, доповіді, супроводжуваної 

комп'ютерним показом за допомогою майстра презентацій Power Point і інших.  

Для презентації методичного портфоліо педагогу відводиться 25-30 хвилин. В ході 

презентації педагог повинен обґрунтувати, як представлені матеріали свідчать про його 

професійну компетентність. Презентація - це нескорочений виклад розділів портфоліо. 

Основна мета презентації - в короткий час представити основні результати виконаної 

роботи за певний період часу. 

 

 

Якість презентації при захисті портфоліо оцінюється за наступними показниками: 

1) відповідність змісту презентації змісту портфоліо; 

2) виділення основних результатів діяльності педагога; 

3) якість викладу матеріалу. 

Вважається, що презентація була успішною, якщо вона відповідала змісту портфоліо, в 

ній представлені основні результати, одержані автором, якість володіння матеріалом 

вільна. 

Членами експертної групи задаються питання по суті представлених в портфоліо 

матеріалів (не більш 5-7. питання). Педагог відповідає на питання, ілюструючи свою 

відповідь (при необхідності) матеріалами з портфоліо. Відповіді на питання повинні бути 

короткими і торкатися тільки суті поставленого питання. 

Головою експертної групи зачитуються рецензії на представлений педагогом портфоліо. 

Автор дає пояснення по зауваженнях рецензентів. 
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Обговорення результатів захисту членами експертної групи проводиться на закритому 

засіданні без присутності автора портфоліо. В ході засідання обговорюються представлені 

педагогом матеріали і визначається ступінь їх відповідності кваліфікаційним категоріям. 

3.5.2. Творчий звіт  

 

Творчий звіт - це кваліфікаційне випробування, яке претендує на новизну і 

оригінальність форми і результату, що дозволяє в комплексі оцінити цілісну систему 

діяльності педагога.  

 

Творчий звіт повинен включати: 

• виступ педагога, який розкриває досвід його роботи; 

• відкритий урок або позакласний захід щодо предмету (або його відеозапис); 

• демонстрацію навчально-методичного комплексу, що наочно відображає систему 

роботи. 

 

 

Вимоги до творчого звіту: 

• назва повинна відображати основну ідею досвіду; 

• у виступі повинна бути обґрунтована актуальність і практична значущість досвіду для 

підвищення якості навчально-виховного процесу; 

• наукове обґрунтування досвіду (теоретична база); 

• опис суті досвіду, аналіз теоретичних і методичних знахідок педагога з питань 

організації, змісту, форми, прийомів, методів педагогічної діяльності; 

• одержані результати, умови застосування, знайдені труднощі; 

• тривалість апробації досвіду. 

3.6. Методичний супровід атестації педагогічних працівників 

 

 

Відкритий урок або позакласний захід щодо предмету дозволяють змоделювати 

фрагмент педагогічної або виховної діяльності педагога, одержати уявлення експертам 

про його професійну компетенцію. Цілі відкритого уроку (позакласний захід щодо 

предмету) повинні відповідати темі творчого звіту. Форми, методи і педагогічні 

технології, використані на уроці (позакласному заході) повинні вибиратися з таким 

розрахунком, щоб зафіксувати увагу експертів на основних елементах педагогічного 

досвіду, що представляється.  

 

У зміст виставки навчально-методичного комплексу можуть входити: 

• варіанти авторських програм, статті, доповіді; 



• розробки окремих тим, поурочні плани; 

• авторські зразки дидактичного матеріалу, таблиці; 

• творчі роботи дітей тощо. 

Для захисту творчого звіту повинне відводитися не менше 1 години часу. 

 

 

Самоаналіз діяльності 

Зразкова схема самоаналізу діяльності вчителя, який атестується. 

1. Заявлена тема. 

2. Цілі і задачі навчання, виховання, розвитку і їх психолого-педагогічне обґрунтування. 

3. Особливості відбору матеріалу, його перетворення і пред'явлення. 

4. Засоби навчання. 

5. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів: 

• способи мотивації; 

• способи організації навчально-пізнавальної діяльності; 

• способи управління навчально-пізнавальною діяльністю, організаційні форми. 

6. Способи вимірювання результатів навчання, виховання, розвитку учнів. 

7. Педагогічні результати. 

 

 

Рекомендації до написання самоаналізу 

Оцініть якість умов, процесу і результату своєї діяльності. Пишіть у вільній формі. 

1. Моє педагогічне кредо. Головна мета моєї діяльності (як я її розумію). Задачі, які я 

вирішую. 

2. Оцініть якість умов діяльності. Вона визначається: 

• якістю матеріально-технічної бази (чи є навчальний кабінет, обладнання, прилади, 

технічні засоби, комп'ютер і т.д.; як Ви самі оцінюєте стан МТБ); 

• якістю методичного забезпечення, створеного Вами (авторські програми, завдання для 

контролю, тести, дидактичний матеріал і т.д.); 



• якістю підвищення кваліфікації з моменту останньої атестації (де, коли, в якій формі, з 

якої проблеми, наявність посвідчень); 

• позицією керівництва (чи розуміє керівництво необхідність створення умов для Вашої 

діяльності, чи все робить для їх створення, чи зацікавлена адміністрація в підвищенні 

якості Вашої праці, як часто відвідують Ваші заняття і дають корисні рекомендації, 

заохочують, хвалять тощо). 

3. Оцініть якість навчально-виховного процесу, який Ви організовуєте (що Ви розумієте 

під процесом високої якості навчання, які концептуальні ідеї реалізуєте в ньому; які 

форми, методи, засоби використовуєте при представленні інформації, організації 

навчальної діяльності, спілкуванні; як відстежуєте якість навчально-виховного процесу, 

отримуєте інформацію про те, що учні розуміють і приймають Вас, їм цікавий Ваш 

предмет; чи проводите анкетування, тестування, перевірку досягнень учнів тощо). 

4. Оцініть якість результатів Вашої діяльності (які з поставлених цілей досягаються і 

в чому конкретно це відобразилося; досягнення учнів за підсумками зовнішнього 

оцінювання, участь в олімпіадах, конференціях, конкурсах, результати державної 

підсумкової атестації, вибір предмету під час вступу до вузів; результати особистих 

досліджень і методичних знахідок та ін. 

5. Що ще Ви хотіли б додати (пишіть у вільній формі). Узагальніть Ваш самоаналіз: 

• сильні сторони моєї діяльності, особи; 

• слабкі сторони моєї діяльності, особи; 

• можливі поліпшення моєї діяльності; 

• тривоги; перешкоди.  

 

Експертиза результатів освітньої діяльності педагога,  

 

який атестується  

 

Результат - кінцевий висновок, ради якого здійснюється яка-небудь дія, показник чого-

небудь (Словник української мови).  

 

Результати освітньої діяльності педагога (продуктивність його педагогічної діяльності) 

оцінюються на основі: 

• аналізу результатів освітньої діяльності; 

• аналізу проведених позакласних (позашкільних) заходів; 

• ознайомлення з підсумками моніторингових досліджень якості освіти з базових 

дисциплін . 

Оцінка ефективності праці педагога виробляється на основі порівняльного аналізу 

документально зафіксованих результатів внутрішньошкільного контролю. 

При експертизі результатів освітньої діяльності оцінюються: 

http://www.refs.in.ua/miloserdya-i-dobrota--lyudstva-dva-krila.html


• виконання освітніх програм (за якою програмою працює); 

• володіння педагогом засобами диференціації і індивідуалізації навчання; 

• уміння вчителя активізувати пізнавальну діяльність учнів; 

• робота з розвитку ключових компетентностей учнів; 

• порівняльний аналіз результативності діяльності педагогічного працівника за 5 років на 

підставі документів, завірених адміністрацією, контрольних зрізів знань, проведених 

експертами, результатів особистої участі педагога і його вихованців при атестації 

освітньої установи; 

• наявність медалістів; 

• вступ до вузів випускників навчального закладу за фахом, пов'язаним з предметами, що 

викладаються; 

• індивідуальні досягнення учнів (у олімпіадах, оглядах, конкурсах, марафонах, 

фестивалях, пошуково-дослідницькій, проектній діяльності і ін.). 

В ході експертної оцінки продуктивності освітньої діяльності педагога можуть 

враховуватися результати, отримані в ході підготовки школи до атестації і акредитації і 

при проведенні даних процедур.  

 

Результати освітньої діяльності педагога оцінюються позитивно, якщо вчитель 

використовує на уроках різні методи і форми роботи, враховує при взаємодії з учнями їх 

індивідуальні особливості, знає сучасні технології навчання і методи діагностики рівня 

інтелектуального і особового розвитку учнів та впроваджує їх в навчально-виховний 

процес; пізнавальна активність учнів висока, вони показують стійкі позитивні результати 

за підсумками перевірки рівня навченості, беруть участь в шкільних, міських, обласних, 

всеукраїнських, міжнародних олімпіадах, турнірах, конкурсах, змаганнях. 

Завданнями методичного супроводження атестації є: 

 

 

  

створення сприятливих умов та планування проходження атестації педагогічним 

працівником;  

  

об’єктивність вивчення системи і досвіду роботи педагогічного працівника, який 

підлягає атестації;  

  

визначення загальних критеріїв оцінювання педагогічного працівника.  

 

3.7. Моніторинг атестації педагогічних працівників 

У процесі атестації педагогічних працівників здійснюється моніторинг за такими 

показниками: терміни атестації, якісні результати атестації. 

http://www.refs.in.ua/tema-meta-na-osnovi-znane-sposterejene-ta-samostijno-provedeni.html
http://www.refs.in.ua/tema-meta-na-osnovi-znane-sposterejene-ta-samostijno-provedeni.html
http://www.refs.in.ua/osoblivosti-navchannya-uchniv-v-umovah-zdorovyazberejuvalenoyi.html


Терміни атестації передбачають узгодження дати попередньої та наступної атестації та 

визначаються термінами «чергова атестація» і «позачергова атестація». 

Якісні результати атестації відображають підвищення чи підтвердження кваліфікаційних 

категорій, педагогічних звань під час чергової або позачергової атестації.  

Моніторинг проходження атестації доцільно здійснювати за підсумками атестації шляхом 

ведення відповідної картотеки із урахуванням таких даних:  

Прізвище, ім’я та по батькові педагогічного працівника  

 

Атестація  

 

Дата  

 

25.03.1999  

 

25.03.2004  

 

22.03.2007  

 

24.03.2011  

 

Черговість  

 

чергова  

 

чергова  

 

позачергова  

 

чергова  

 

Результати  

 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

другої 

категорії»  

 

Підтверджено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

другої 

категорії»  

 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію 

«Спеціаліст 

першої 

категорії» 

 

 

Встановлено 

кваліфікаційну 

категорію «Спеціаліст 

вищої категорії» 

 

Відстеження термінів і результатів атестації дозволяють зробити висновки щодо 

дотримання дати проходження чергової атестації (не пізніше дня попередньої), а також 

динаміки зростання кваліфікаційних категорій. 

Після закінчення атестації педагогічних працівників необхідно проводити аналіз, 

узагальнення її підсумків та відповідно до цього коригування бази даних кількісно-

якісного складу педагогічних працівників.  
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 Затверджено начальник міського відділу освіти О.М.Герасименко 09 .09.2011-

2012н. р. 

 

План – графік організаційних заходів  

 

Жданівського міського відділу освіти  

 

щодо атестації вчителів в 2011 – 2012 н.р.  

 

 

 

№  

 

Термін  

 

Заходи  

 

Комісія відділу освіти  

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець  

 

Документ  

 

1.  

 

14 вересня  

 

Інструктивно-методична 

нарада з питань 

проведення атестації з 

головами атестаційних 

комісій закладів освіти та 

відповідальними за 

 

Джиоєва 

І.П.,завідувач 

методичного 

кабінету  

 

Плани,графіки  



організацію атестації  

 

2.  

 

15 вересня  

 

Створення атестаційної 

комісії відділу освіти  

 

Герасименко 

О.М.,начальник 

міського відділу 

освіти  

 

Наказ  

 

3.  

 

22 вересня-  

 

10 жовтня 

(п.п.1.8, 

3.15, 3.16)  

 

Подання заяв працівників 

про позачергову 

атестацію, про 

перенесення строку 

атестації  

 

голова 

атестаційної 

комісії  

 

Заяви працівників  

 

4.  

 

21 вересня  

 

Засідання атестаційної 

комісії відділу світи : 

1.Розподіл обов»язків 

членів атестаційної 

комісії 

2.Складання плану роботи 

атестаційної комісії  

 

голова 

атестаційної 

комісії  

 

Протокол 1  

 

6.  

 

6 жовтня  

 

Співбесіди із 

заступниками директорів 

закладів освіти щодо 

організаційно-

методичного супроводу 

атестації педпрацівників  

 

Джиоєва 

І.П.,завідувач 

методичним 

кабінетом  

 

Рекомендації  

 

7.  

 

з 22 вересня 

до 08 

жовтня 

 

Перевірка наявності 

документів 

педпрацівників, які 

атестуються  

 

 

 

Ксерокопії 

документів  

 

8.  

 

18 жовтня  

 

(п.3.2)  

 

Засідання атестаційної 

комісії :  

1.  

Затвердження 

списку атестації 

(чергова,позачерго

ва )  

2.  

Затвердження 

графіку атестації 

 

Голова 

атестаційної 

комісії  

 

Протокол 2  



(подальше 

ознайомлення з 

ним 

педпрацівників під 

підпис)  

3.  

Затвердження 

планів 

індивідуальної 

роботи атестатів  

4.  

Розподіл членів 

АК за 

педпрацівниками  

5.  

Розгляд клопотань 

закладів освіти 

(перенесення 

строку атестації на 

1 рік)  

 

9.  

 

01 

листопада 

 

Засідання експертної 

групи 

Розподіл експертів за 

атестантами 

 

 

Голова 

атестаційної 

комісії  

 

Протокол експертної 

групи  

 

10. 

 

01 

листопада-

15 резня  

 

Вивчення професійної 

діяльності атестантів  

 

Голова 

атестаційної 

комісії  

 

Пртоколи, аналітичні 

матеріали,відгуки  

 

11. 

 

1 

листопада-

10 березня  

 

Діяльність експертної 

групи ( за окремим 

планом )  

 

Голова 

експертної група  

 

Експертні висновки  

 

 

 

19-23 

грудня  

 

Прийом атестаційних 

матеріалів щодо роботи 

педпрацівників, які 

атестуються обласною 

атестаційною комісією  

 

секретар 

атестаційної 

комісії  

 

Атестаційні 

матеріали  

 

 

 

до 01 

березня 

 

Надання характеристики 

професійної діяльності на 

педагогічного працівника 

 

Керівник 

навчального 

закладу  

 

Характеристика  



(п.3.4)  до атестаційної комісії  

 

12. 

 

20-30 

березня  

 

Прийом атестаційних 

документів (атестаційні 

листи ,подання )  

 

Секретар міської 

атестаційної 

комісії  

 

Атестаційні 

документи  

 

13. 

 

6 квітня  

 

Засідання міської 

атестаційної комісії : 

1. Розгляд подань закладів 

освіти ( вища категорія, 

педагогічні звання ) 

 

 

Голова міської 

атестаційної 

комісії  

 

Подання  

 

14. 

 

7 квітня  

 

Реалізація рішень 

атестаційної комісії щодо 

атестації педагогів  

 

Герасименко 

О.М.,начальник 

відділу освіти  

 

Наказ  

 

15. 

 

3-20 

травня  

 

Аналіз підсумків , 

підготовка звітної та 

статистичної документації 

 

Джиоєва І.П., 

завідувач 

методичним 

кабінетом  

 

Аналітичні 

матеріали  

Додаток 2 

 

  

 

У К Р А Ї Н А  


