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                         ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 
              про атестацію педагогічних працівників 



 1.4. Основними  принципами   атестації   є   відкритість   та  колегіальність, 
гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного  працівника,  повнота, 
об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності. 

1.5. Атестація  педагогічних  працівників навчальних та інших закладів є 
обов'язковою. 

1.7. Атестація може бути черговою або  позачерговою.  Чергова атестація 
здійснюється один раз на п'ять років.  

1.9. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою 
підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за  поданням  керівника, 
 педагогічної ради навчального закладу чи відповідного   органу   управління   освітою  
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. 



 3.1. Щороку  до  10  жовтня  керівники  навчальних закладів подають  до відповідних 
атестаційних  комісій   списки   педагогічних   працівників,   які підлягають  черговій атестації, із 
зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації. 

У цей самий строк до атестаційних комісій подаються   заяви   педагогічних   
працівників  про   позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника 
або педагогічної    ради    закладу    про    присвоєння  працівнику кваліфікаційної категорії, 
педагогічного звання та у разі зниження ним  рівня  професійної діяльності.

Працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації,  мають право 
подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння  більш  високої  кваліфікаційної  категорії  
(тарифного розряду). 

Заява складається у довільній формі на адресу Голови атестаційної комісії І рівня Василя 
ПЕТРОВИЧА. 



Заява

Прошу атестувати мене у 2022-2023 навчальному році у черговому/позачерговому порядку  з метою  зазначити мету атестації
Зазначити в заяві:
рік та результати попередньої атестації, 
рівень освіти, 
педагогічний стаж та стаж роботи на посаді а коледжі
рік та кількість годин (кредитів) курсів підвищення кваліфікації (додати копії свідоцтв, сертифікатів), 
викласти досягнення та іншу інформацію про результативність педагогічної діяльності за міжатестаційний період (з останньої атестації)

За міжатестаційний період:
Підготувала переможців у предметних олімпіадах та конкурсах: (копії дипломів здобувачів або наказу про результати)
І місце (2019) в І етапі Всеукраїнської олімпіади з програмування (ACM/ICPC)-2019; 
ІІІ місце (2020) у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з математикиза 11 клас;
ІІ та ІІІ місце (2020) у Всеукраїнському конкурсі «Акробатика з математики». 
Підготувала команду, яка здобула відзнаку «За нестандартні підходи до кодування» у конкурсі Малої академії наук України «(Видатні математики)3» (2021)
   
Розробила методичні розробки (копії протоколів засідання науково-методичної ради /рецензії про схваленняї): 

Диференційований контроль навчальних досягнень учнів на уроці математики (2017)
Нові форми та методи  використання ІТ- технологій  у навчальному процесі (2016)
Розробила роздатковий дидактичний матеріал для діагностики навчальних досягнень учнів з математики за 7 темами
Записала відеоурок «Первісна. Основна властивість» 

Маю публікації у фахових періодичних виданнях за 2015, 2017 роки (копії публікацій)
В 2017 році виступила на «Вернісажі педагогічної творчості»  та засіданні  міської «Школи педагогічного становлення молодого педагога»  на тему «Використання предметного сайту для активізації навчальної 
діяльності учнів з математики»  (https://sites.google.com/site/studymathem/)
Виступила з доповіддю «Тема» на  математичній науковій конференції «Повна назва конференції» (копія сертифіката, публікації тез доповіді). 

 ________ 2022      _____________            В. І. Суділовська 

Голові атестаційної комісії І рівня                
Василю ПЕТРОВИЧУ                                 
викладача математики (повністю посада,
при подвійній атестації відповідно тій, за якою  атестуєтеся)  
Суділовської Вероніки Ігорівни (як в паспорті)

https://sites.google.com/site/studymathem/


Атестація на присвоєння педагогічного звання викладач-методист

 В умовах змішаного та дистанційного навчання застосовую асинхронні та синхронні 
інструменти онлайнової взаємодії (зазначити грамотно) 

 Веду предметний блог (покликання)
 Підготувала переможців предметних олімпіад та конкурсів: ІІ та ІІІ місця (листопад 

2020), І місце (березень 2021), І, ІІ та ІІІ місця (травень 2021), ІІ та ІІІ місця (листопад 
2021) у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На Урок»; ІІІ місце (2021) у Всеукраїнському 
конкурсі «Traditions and Culture of Great Britain» (копії)

 Здійснюю науково-методичну діяльність.
 Розробила:
 тестові завдання «Збірник лексико-граматичних тестів з англійської мови»(2018) та 

методичні рекомендації з англійської мови для агентів з організації туризму «English for 
travel agent» (2019), що були схвалені Науково-методичною радою НМК ПТО у м.Києві, 
протокол від 25.02.20 № 1. (копії протоколів/рецензії)

 Видала робочий зошит «Smart English Grammar» (2020) у співавторстві з викладачами 
факультету іноземної філології НПУ ім. М.Драгоманова (примірник)



ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 
              про атестацію педагогічних працівників 

   IV. Умови та порядок присвоєння             
кваліфікаційних категорій 

  V. Умови та порядок присвоєння 
педагогічних звань 



 3.3. Атестаційна комісія відповідно до  затвердженого графіка роботи до 15  березня  
вивчає  педагогічну  діяльність  осіб,  які атестуються,   шляхом  відвідування  уроків  
(навчальних  занять), позаурочних (позанавчальних) заходів,  вивчення  рівня  навчальних 
досягнень учнів,   студентів,   курсантів,   слухачів,  вихованців (далі - учні) з предмета 
(дисципліни),  що  викладає  педагогічний працівник,  ознайомлення з навчальною 
документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових обов'язків, його 
участі у роботі  методичних об'єднань,  фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з 
організацією навчально-виховної роботи, тощо

3.5. Керівник  навчального  та  іншого  закладу  до 1 березня подає до атестаційної   
комісії   характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період. 
Характеристика повинна містити оцінку виконання  педагогічним працівником  посадових  
обов'язків,  відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські  здібності,  
ініціативність, компетентність, організованість,   морально-психологічні   якості, дані про 
участь у  роботі  методичних  об'єднань,  інформацію  про виконання рекомендацій, наданих 
попередньою атестаційною комісією, тощо.

Вимоги останніх років: рівень цифрової грамотності, володіння інструментами онлайн-
взаємодії та технологіями дистанційного навчання, синхронного/асинхронного навчання, 
відеоуроки, використання соцмереж тощо, сучасні засоби діагностування рівня знань, сучасні 
інструменти проведення контрольного оцінювання. Якщо завідуючий кабінетом, додати заходи 
по роботі кабінету (результативність участі у конкурсах).



Надати до атестаційної справи завірені в установленому порядку копії документів (в якісному електронному та 
паперовому вигляді):

до 03.10.2022

1) копії документів про освіту (для всіх педагогічних працівників)

2) копії документів про підвищення кваліфікації (150 годин за останні 5 років, але вебінари не більше 30 годин; для 
викладачів загальноосвітньої підготовки щорічне ПК  не менше 30 год)

3) копії документів, що підтверджують робітничу кваліфікацію (для майстрів виробничого навчання, кваліфікація майстра 
має бути вища ніж випускна кваліфікація учнів групи)

4) копії довідок про стажування на підприємстві, навчально-практичних центрах (для майстрів виробничого навчання із 
зазначенням рівня відповідної робітничої кваліфікації, та викладачів професійної теоретичної підготовки із зазначенням 
профілю стажування)

5) копії документів про стаж роботи на займаній посаді та педагогічний стаж (для всіх педагогічних працівників) (перша, 
запис про прийняття на посаду та остання сторінки трудової книжки)

до 01.02.2023

6) характеристика діяльності педагогічного працівника за підписом голови методичної комісії та керівника структурного 
підрозділу  

7) плани-конспекти проведених відкритих уроків, занять, інших заходів із заповненими  бланками аналізів

8) атестаційне портфоліо для засідання атестаційної комісії
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