
     УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ  І  НАУКИ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
вул. Козицького,  33, м. Вінниця, 21100,  тел/факс 61-16-69,  факс 53-15-02

e-mail: upr osvit  @  vin  .  gov  .  ua   ЄДРПОУ 02141271

  07  .0  9  .2015 р.     № _   224  _                    

       На №__________________

                                                                       Директорам 
                                                                         ПТНЗ та ВНЗ   

Відповідно до Типового положення про атестацію  педагогічних працівників,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р.
№ 930,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України   14.12.2010  р.  за
№1255/18550, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства  освіти і
науки,  молоді  та  спорту  України  №1473  від  20.12.2011  р.,  та  змінами
відповідно до наказу МОН України від 08.08.2013 р. № 1135, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 р. №1417/23949   направляємо Вам
для роботи алгоритм проведення атестації педагогічних працівників  у 2016-
2017 навчальному році. 

Додаток:  на 6 арк.

Інформацію необхідно надсилати ВЧАСНО  згідно зазначених термінів   на  
E-mail: nata.shulika.76@mail.ru     Навчально – методичний центр 
професійно – технічної освіти у Вінницькій області.

Заступник директора Департаменту освіти і                                                     
науки облдержадміністрації – начальник
управління професійної освіти, 
інноватики та науки                                                                    В.Бачинський  

вик. Шуліка Н.І
(0432)67-11-04
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«Алгоритм проведення атестації педагогічних працівників»               Додаток 1

Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень

- ознайом
лення 
педколективу з 
нормативно-
правовими 
документами, 
інструктивно-
методичними 
матеріалами з 
атестації 
педпрацівників;

- до 20.09.  
- видання наказу
«Про 
організацію і 
проведення 
атестації у 
навчальному 
році (створення 
атестаційної 
комісії)»;
- розробка 
плану-роботи 
атестаційної 
комісії;

- складан
ня плану-графіку
заходів з 
атестації;

- проведе
ння методичних 
заходів з 
педпрацівниками
керівниками МО
щодо атестації у 
навчальному 
році

До 10.10  .   – (Табл. 1) 

- надання списків 
педагогічних працівників,
які підлягають черговій 
атестації із зазначенням 
результатів попередньої 
атестації та строків 
проходження підвищення 
кваліфікації;

- Прийом АК заяв 
про позачергову 
атестацію, про 
перенесення строку 
атестації;

- Подання керівника
або педради закладу про 
присвоєння працівнику 
кваліфікаційної категорії, 
пед.. звання та у разі 
зниження ним рівня 
професійної діяльності
- До 20. 10   (Табл.2,табл.   
№4 ) засідання АК про 
затвердження:

а) списків педагогічних 
працівників, які 
атестуються
б) графіку роботи 
атестаційної комісії;
в) прийняття рішення щодо 
перенесення строку 
чергової атестації;
- Видання наказу 

про атестацію;
- Подання 

матеріалів до міської 
атестаційної комісії;

- Ознайомлення 
педпрацівників з графіком
проведення атестації під 
підпис;

- Індивідуальне 
консультування педагогів 
про проходження 
атестації

Атестаційна комісія (АК) відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня ,

вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються 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-

виховної роботи тощо.

- до 10.04.   – 
здійснення атестації 
педагогічних працівників
атестаційною комісією   ;

- оформлення 
документації за 
підсумками атестації 
педагогічних 
працівників;

- проведення 
методичних заходів з 
педкадрами закладу 
щодо підсумків атестації;

- аналіз 
результатів атестаційного
процесу

Засідання атестаційної комісії І рівня (за 
потребами). Питання для розгляду:

- поточні питання під час підготовки та 
проведення атестації

- проведення творчих звітів;
- до 01.03   надання до атестаційної 

комісії характеристики діяльності 
педагогічного працівника у 
міжатестаційний період

- підготовка звітної та статистичної 
документації

Проведення експертної оцінки 
рівня кваліфікації, професійної 
компетенції, професіоналізму, 
якості педагогічної діяльності 
педагогічних працівників

- ознайомлення 
педагогічних працівників з
характеристикою (під 
підпис) не пізніше як за 10
днів до засідання;

- до 01.04.   – 
(табл№2,табл. №3, 
табл№4 уточнені)

- засідання АК  І 
рівня;

- оформлення 
атестаційних листів (у 2-х
примірниках);

- повідомлення 
педпрацівнику рішення 
АК одразу  після її 
засідання (під підпис);

- вручення  
атестаційних листів під 
підпис  атестованим 
працівникам (не пізніше 
трьох днів після 
атестації);

- підготовка матеріалів 
до засідань атестаційної 
комісії         ІІІ рівня

- видання наказу 
«Про підсумки 
атестації 
педагогічних 
працівників»

Попередня 
перевірка 
відповідних 
атестаційних 
матеріалів (до 
засідання 
атестаційних 
комісій)

- відстеження 
результатів 
діяльності 
педагогічних 
працівників, які 
мають атестуватися
у наступному 
навчальному році 
(результати 
контрольних робіт, 
заліків, ЗНО, 
екзаменів тощо)

- видання наказу протягом п’яти днів після 
засідання атестаційної комісії про присвоєння 



кваліфікаційної категорії;
- доведення наказу у триденний строк до 
відома педагогічного працівника під підпис та 
надання його в бухгалтерію



                                                                                                                                                                                                                                                          ДОДАТОК 2

 

Таблиця №1

№ ПІБ Посада Педстаж Результати  поперед
атестації, дата

Термін  та
установа
проходження ПК

Вид  атестації
(чергова,
позачергова)

На що претендує

                                                                                                                                                                     Таблиця № 2

№ Прізвище,
ім’я, по-
батькові

(вказати як
що

атестується

Освіта

 

Педстаж Посада Підвищення
кваліфікації   

(вказувати
етап як що

курси не
пройдено

Рішення
попередньої
атестації, рік

Рішення
атестаційн
ої комісії
закладу

Порушено
клопотання

про…

Досягнення в роботі на 

 
За

га
л

ьн
и

й

Н
а 

за
й

м
.

Назва закладу-(директор)

                                                                                                                                                                Таблиця № 3

№ Прізвище, ім’я, по батькові
педпрацівника, посада

Тема досвіду Анотація досвіду

                                                                                                                   

                                                                                                                                                                           Таблиця № 4  



№

Назва закладу

За
га

ль
на

  к
-с

ть
 п

ед
пр

ац
ів

ни
кі

в Кількість

атестуючихся

ІІІ рівні

Вища
категорія

Вища, старший

викладач

Вища,

викладач-
методист

Методист
вищої

категорії

Майстер в/н  

ІІ    

категорії

Майстер в/н

І категорії

Ін
ш

і к
ат

ег
ор

ії

За
га

ль
на

  п
оз

ач
ер

го
во

П
ри

св
ої

ти

П
ід

тв
ер

ди
ти

П
ри

св
ої

ти

П
ід

тв
ер

ди
ти

П
ри

св
ої

ти
 с

та
рш

ий
ви

кл
ад

ач

П
ід

тв
ер

ди
ти

П
ри

св
ої

ти
ви

кл
ад

ач
- 

м
ет

од
ис

т

П
ри

св
ої

ти
  

пі
дт

ве
рд

ти

П
ри

св
ої

ти

П
ід

тв
ер

ди
ти

П
ри

св
ої

ти

П
ід

тв
ер

ди
ти

              

                                                                                                                                               

 Зразок оформлення таблиці № 2 

№ Прізвище,
ім’я, по-
батькові

(вказати
якщо

Освіта

 

Педстаж Посада Підвищення
кваліфікації   

(вказувати
етап якщо
курси не

Рішення
попередньої
атестації, рік

Рішення
атестаційн
ої комісії
закладу

Порушено
клопотання

про…

Досягнення в роботі  

 

За
га

л
ьн

и
й

Н
а 

за
й

м
.

Назва закладу- (директор)

1 Машталер 
Микола 
Григорович

Вища, 
УКРДАЗТ, 2004

11,1
1

5 викладач
спецдисци
плін

ДЕТУТ, 2016р. встановлено 
кваліфікаційну 
категорію
2011 р. В

ід
по

ві
да

є
за

йм
ан

ій
по

са
ді

присвоєння 
кваліфікаційн
ої категорії  
«спеціаліст 
вищої 

1. Підготовка
студентів  до  участі  у
конкурсі  «Кращий  за
професією»:
2012 рік – 2-е місце,

2 Літинська 
Альона 
Миколаївна

вища, Вінницький
Михайла 
Коцюбинського, 
2004р., 
Вінницький 

10р 8р   викладач 
економіки,
географії, 
біології

Аспірант, 
Київський 
національний 
університет 
імені Тараса 

Кваліфікаційна 
категорія 
«спеціаліст 
першої 
категорії»,   

В
ід

по
ві

да
є

за
йм

ан
ій

по
са

ді
. присвоєння 

кваліфікаційн
ої категорії 
«спеціаліст 
вищої 

Вступ до фаху (з грифом 
МОН): навч. посібник. – 
Вінниця: ВФЕУ. – 2014. –
252 с.
Колективна монографія 



3 Придатко 
Володимир 
Іванович
(позачергово)

Вища, ВІПТШ 
МВС СРСР

28 3 викладач
спецдисци
плін

Львівський 
ДУБЖ, 2012 р.

встановлено  
кваліфікаційну 
категорію 
«спеціаліст 
вищої 

В
ід

по
ві

да
є 

за
йм

ан
ій

  
по

са
ді

відповідність 
раніше 
присвоєної 
кваліфіка-
ційної 

2013р.-І місце у 
змаганнях з пожежно-
прикладного спорту на 4 Ткачук Ганна 

Едуардівна
Вища, спеціаліст,
Вінницький 
державний 
педагогічний 
інститут

16 р. 16
р. 

викладач 
фізики та 
інформати
ки

2016 р., НМЦ 
ПТО, викладач 
фізики, 
астрономії та 
інформатики,   
2016р., НМЦ 
ПТО, курси  
викладачів 
спецдисциплін 
ПТНЗ, 
№114794

Встановлено 
кваліфікаційну 
категорію 
«спеціаліст 
вищої 
категорії» та 
педагогічне 
звання 
«старший 
викладач», 

2011 р

В
ід

по
ві

да
є 

за
йм

ан
ій

 п
ос

ад
і

відповідність 
раніше 
присвоєної 
кваліфіка-
ційної 
категорії 
«спеціаліст 
вищої 
категорії» 
присвоїти
пед.  звання
«викладач  –
методист»

Підготувала фіналіста IV 
Всеукраїнської науково-
технічної виставки 
молодіжних інновацій та 
творчих проектів 
«Майбутнє України» - 
2013р. У дистанційній 
дослідницькі олімпіаді з 
радіотехніки ДДОРТ - 
2015 в рамках проведення
ІІ туру Всеукраїнської 
студентської олімпіади з 
радіотехніки – ІІ місце. 
Всеукраїнський конкурс 
"Панорама творчих 
уроків - 2013"    

5 Дідик 
Анатолій 
Іванович

Вища, 
Хмельницький 
технологічний 
інститут 
побутового 
обслуговування, 

1985р. 

 

30 30 Викладач 
охорони 
праці та 
спец-
дисциплін

Курси 
підвищення 
кваліфікації в
ЦІППО ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту 
освіти»
«Викладачі 
коледжів», 
довідка 
№269/03-16 від 
03.03.2016р.

  Відповідає 
раніше 
присвоєній 
кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст 
вищої 
категорії», 
2011р.

В
ід

по
ві

да
є 

за
йм

ан
ій

 п
ос

ад
і

відповідність 
раніше 
присвоєної 
кваліфіка-
ційної 
категорії 
«спеціаліст 
вищої 
категорії»

У 2013 році виступав з 
доповіддю на тему: 
«Охорона праці в 
дипломному 
проектуванні» на 
обласному методичному 
об’єднанні викладачів 
безпеки життєдіяльності та
охорони праці.У2014 році 
провів відкрите практичне 
заняття з охорони праці в 
галузі на тему:  

6 Дзюма 
Ярослав 
Йосипович

Вінницький
державний
педагогічний
інститут  імені

48 35 Викладач Вінницький
національний
технічний
університет,

підтвердженора
ніше присвоєну
кваліфікаційну 
категорію В

ід
по

ві
да

є
за

йм
ан

ій
по

са
ді

відповідність 
раніше 
присвоєної 
кваліфіка-

2011 р. І місце – міські 
змагання з тенісу.
2012 р.  І місце – обласні 



Миколи
Островського,
1969р.

стажування при
кафедрі
фізичного
виховання  та
фізичної
культури 10.02-
10.03.2015  

спеціаліст 
вищої категорії 
та присвоєно 
педагогічне 
звання старший
викладач, 2011 
р.

ційної 
категорії 
«спеціаліст 
вищої 
категорії» та 
педагогічного
звання 
«старший 
викладач»

змагання з тенісу.
2013 р. І місце – міські 
змагання з тенісу.
І місце – студентська ліга 
серед студенів I-IV рівня.
2014 р. І та ІІ місце – 
обласні змагання з тенісу.
2015 р. І місце – 
студентська ліга  серед 
студенів I-IV рівня.
І місце – спартакіада 
міста.

7 Домінський 
Олег 
Станіславо-вич

Вінницький
державний
педагогічний
інститут  імені
Миколи
Островського,196
4р.

51 33 викладач Комунальний
вищий
навчальний
заклад
«Вінницька
академія
неперервної
освіти».   

11.12.2015 р.  

підтверджено
кваліфікаційну
категорію 

спеціаліст
вищої  категорії
та  ідтверджено
педагогічне
звання
викладач-
методист,  2011
Р

В
ід

по
ві

да
є 

за
йм

ан
ій

 п
ос

ад
і

відповідність 
раніше 
присвоєної 
кваліфіка-
ційної 
категорії 
«спеціаліст 
вищої 
категорії»та 
педагогічного
звання «  
викладач - 
методист»

2012 р. І місце – обласна 
олімпіада з фізики: 
Довгань Олександра.
2013 р. І місце – обласна 
олімпіада з фізики: Галяга
Владислав, Махновецька 
Наталія.
2014 р. ІІ та ІІІ місце – 
обласна олімпіада з 
фізики: Василенко 
Микола,  Дубик 
Олександр.

2015 р.    


	На №__________________

