
Атестація педагогічних працівників.      

       Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 

жовтня 2010 року № 930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

14.12.2010 року за № 1255/18550 (зі змінами), наказу департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації від 21.08.2018 № 435-к/тр «Про склад атестаційної 

комісії та проведення атестації керівних кадрів,інших педагогічних працівників 

навчальних та інших закладів у 2019 році», розпорядження  № 77-к/тр по 

Грушівській сільській раді від  10 вересня 2018 року «Про склад атестаційної 

комісії та проведення атестації керівних кадрів та педагогічних працівників 

навчальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти у 2018-2019 

навчальному  році», наказів по Грушівській загальноосвітній школі І-ІІІ 

ступенів від 10 жовтня 2018 року № 77-1-к/тр «Про склад атестаційної комісії  у 

2019 році », від 19 жовтня 2018 року № 91-1-к/тр «Про проведення атестації  

педагогічних працівників  у 2019 році » , з метою організованого, творчого і 

компетентнісного  підходу  атестаційною комісією І рівня сплановані заходи 

щодо атестації педагогічних працівників у 2019 році. 

       У 2019 році   чергову атестацію  проходять 6 вчителів , що становить 18 % 

від загальної  кількості  педагогічних працівників. 18 жовтня 2018 року 

проведено засідання атестаційної комісії  Грушівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів, рішенням якої, протокол №1 затверджено список учителів, що 

атестуються у 2019 році:   
1.Юртаєва Галина Романівна, вчитель української мови та літератури на 

відповідність займаній посаді та раніше присвоєним кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» і  педагогічному званню « вчитель-

методист». 

2.Сиволоб Лариса Володимирівна, вчитель зарубіжної літератури та 

російської мови на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії ». 

   Сиволоб Лариса Володимирівна, заступник директора з виховної роботи 

на відповідність займаній посаді. 

3.Романець Валентина Іванівна, вчитель зарубіжної літератури та 

російської мови на відповідність займаній посаді та раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії ». 

4.Дикалюк Володимир Омелянович вчитель трудового навчання на 

відповідність займаній посаді та  раніше присвоєним  кваліфікаційній  

категорії « спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання «старший 

учитель».  

5. Шишикін Микола Анатолійович, вчитель історії на відповідність 

займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст другої 

категорії»  Шишикін Микола Анатолійович, керівник туристсько - 



краєзнавчого гуртка  на відповідність займаній посаді та встановлення 11 

тарифного розряду. 

6. Легенька Ольга Миколаївна, практичний психолог навідповідність 

займаній посаді та  присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст першої 

категорії».                                                                                                                    

Легенька Ольга Миколаївна, вчитель біології  на відповідність займаній 

посаді та  присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст першої 

категорії». 

В атестаційний період продовжуємо  інтегрувати атестаційний процес  з 

Інтернет – ресурсами: використання засобів  Е – атестації, методичних 

порталів, соціальних мереж, шкільного веб – сайту, особисих блогів за 

допомогою яких учителі  демонструють результати своєї  роботи  у формі 

медіа продуктів( відео, презентації, репортажі тощо), проектів, конкурсів, 

портфоліо, майстер-класів.                                                                                                                                                                                                           

Графік проходження атестації передбачає  такі заходи і види роботи:                                      

1. Реєстрація на платформі« Електронна атестація». Самооцінювання                                            

( заповнення рейтингової форми), створення портфоліо учасника атестації.                           

2. Відкритий перегляд різних форм організації освітньої роботи на уроці.                      

10-19.12.2018                                                                                                                                                                

Мета: Моніторинг діяльності вчителя безпосередньо на уроці.                                                

3. Методичний практикум з елементами тренінгу « Можливості інноваційних 

технологій  в освітньому середовищі та їх роль у розвитку творчого 

потенціалу вчителя».  03.01.2019                                                                                                                   

Мета: розвиток  здібностей учителів на сучасному етапі змін в освіті.                    

4. Відеозапис роботи вчителя. (Фіксація учителем своєї педагогічної 

майстерності з формування ключових компетентностей і наскрізних вмінь 

учнів. Відеозапис проведеного учителем заняття чи фрагментів навчальних 

занять загальним обсягом до 20 хвилин).  До 01.02.2019                                                                                                                               

5. Участь у методичному тижні «Майстерність без меж» 04-08.02.2019                                 

Мета: популяризація педагогічних  ідей вчителів, що атестуються; мотивація 

застосовувати свій творчий потенціал для формування креативного 

середовища в закладі освіти.        

У період з 10 по 14 грудня 2018 року члени атестаційної комісії відвідували 

уроки вчителів з метою моніторингу діяльності вчителя безпосередньо на 

уроці. До роботи залучились і члени атестаційної комісії ІІ рівня відділу 

освіти виконавчого комітету Грушівської сільської ради. Всього відвідано і 

проаналізовано 10 уроків.                                                                                           

Продовжуєтся робота щодо моніторингу діяльності вчителя за такими 

напрямками:                                                                                                                      

фахова підготовленість:                                                                                                                 

– організаторські здібності, креативність; 

– знання психологічних особливостей дітей;                                                                                 



– психоемоційний стан.                                                                                                                  

організація освітнього процесу: 
– створення сприятливого мотиваційного середовища; 

– моделювання, проведення уроків; 

– використання активних ігрових методів навчання; 

– методика контролю, організація самоконтролю; 

– організованість класу, дисципліна; 

– застосування індивідуально-диференційованого підходу; 

– використання сучасних освітніх технологій; 

– культура праці учнів; 

– виконання Державних стандартів базової та повної загальної середньої  

освіти. 

розвиток учнів: 

– створення умов для самореалізації учнів; 

– створення ситуації успіху; 

– активізація пізнавальної діяльності, розвиток творчості учнів; 

– робота з обдарованими й талановитими учнями; 

– безпека життєдіяльності учнів, використання здоров’язбережувальних 

технологій в освітньому процесі;                                                                                  

документальне оформлення діяльності: 

– планування освітнього процесу; 

– ведення класного журналу.                                                                                           

соціальна активність: 
– умотивованість діяльності, дорадча активність; 

– методична активність, участь у професійних конкурсах; 

– співпраця з батьками. 

  

 

 

 

 


