
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Атестація 
педагогічних працівників – 

джерело педагогічної майстерності 
 

Найдосвіченіший педагог ніколи не повинен 
спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху 
вперед, то неминуче починається відставання 

В.Сухомлинський 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Атестація     –      це      комплексне 
оцінювання професійної діяльності 
викладача, визначення його 
відповідності займаній посаді, рівню 
кваліфікації 



 
 

 
 
 
 

Підвищення 
престижу, 
авторитету 
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діяльності 
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компетентності 

 
 
 
 
 

Забезпечення 
соціального 

захисту 
населення 

 
 
 
 

Підвищення 
відповідальності 

за результати 
навчання і 
виховання 

 
Розвиток 
творчої 

ініціативи 



Порядок здійснення атестації 
 
 
 
 
 
 

 До 20 вересня адміністрація коледжу видає 
наказ “Про створення атестаційної комісії” 

 До 10 жовтня атестаційна комісія приймає: 
- списки педагогічних працівників, які підлягають 

черговій атестації; 
- заяви від педагогічних працівників на 

позачергову атестацію; 
- заяви на відмову від атестації; 
- подання про присвоєння працівнику 

кваліфікаційної категорії, педагогічного звання; 
-  подання про присвоєння працівнику більш 

високої кваліфікаційної категорії 



 
 
 
 
 
 
 

  До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує 
списки працівників, що атестуються, графік 
роботи атестаційної комісії. Працівники 
ознайомлюються з графіком під підпис. 

  До 15 березня атестаційна комісія вивчає 
педагогічну діяльність осіб, які атестуються. 

  До 1 березня подається до атестаційної комісії 
характеристика діяльності викладача у 
міжатестаційний період. 

Порядок здійснення атестації 



 
 
 
 


-  розглядає атестаційні листи, проводить 

підсумкове засідання та ухвалює відносно 
кожного працівника рішення; 

-  протоколи завіряють 
своїми підписами всі члени атестаційної 
комісії з обов’язковим позначенням
 результатів таємного голосування; 

- на підставі рішень атестаційної комісії 
адміністрація коледжу видає наказ “ Про 
результати атестації” протягом 5 днів після 
засідання комісії. 

Порядок здійснення атестації 
До 1 квітня атестаційна комісія: 



Порядок здійснення 
атестації 



 
 

 подати заяву на відмову від чергової 
атестації,якщо на це є підстава 
 на обов’язкове ознайомлення зі змістом 

атестаційного листа не пізніше, ніж за 10 
днів до засідання атестаційної комісії 
 На обов’язкове отримання другого 

примірника атестаційного листа під 
розпис після рішення атестаційної комісії 

Педагогічний працівник має право: 
 подати заяву на позачергову атестацію 



 
 

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 здобувачів освіти; володіють 
сучасними освітніми технологіями, методичними 

прийомами, педагогічними засобами, різними формами 
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, студентів та їх 
батьків 



 
 

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 здобувачів освіти; 

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 



 
 

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 навчальних 

занять; активно впроваджують форми та 
методи організації навчально- 

виховного процесу, що  забезпечують максимальну 
самостійність навчання здобувачів 
освіти; вносять пропозиції щодо 

вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному 
закладі 



 
 
 

Педагогічні звання "викладач-методист" 
можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які 

мають кваліфікаційну 
категорію "спеціаліст вищої категорії", здійснюють 

науково-методичну і науково- 
дослідну діяльність, мають власні 

методичні розробки, які пройшли апробацію та 
схвалені науково- 

методичними установами або професійними 
об'єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих 

навчальних закладів I-II рівнів акредитації, закладів 
післядипломної освіти 



  
 

Під час атестації звертати увагу на: 
- Рівень теоретичної, методичної та професійної 

компетентності; 
- Глибину і якість навчальних досягнень студентів; 
- Використання оптимальних форм і методів на 

заняттях та в позааудиторній роботі; 
-  Методичну активність педагогів (запровадження 

інноваційних технологій у навчальну та виховну 
роботу, методичні ідеї, знахідки тощо) 



 

- Керівництво науковою роботою здобувачів 
освіти; 

- Підготовку переможців і призерів олімпіад; 
- Упровадження передового педагогічного 

досвіду; 
- Участь у роботі методичних об'єднань; 
- Роботу викладача як куратора навчальної групи; 
-  Оснащеність педагогічного процесу (кабінет, 

якість дидактичного матеріалу) 


