
Рекомендації щодо атестації викладачів 

Під час атестації викладачів адміністрація та атестаційна комісія 

коледжу керуються такими критеріями: 

• Уся інформація про строки атестації, склад атестаційної комісії, план 

її роботи, зміст кваліфікаційних вимог повинні бути відкритими і 

доступними для атестованого. 

•  Процедура підготовки до атестації повинна бути об'єктивною, 

неупередженою, гласною, з дотриманням строків, спрямованою на 

утвердження у викладача почуття особистої гідності, на підвищення його 

авторитету не лише перед колективом викладачів, а й перед студентами. 

• Робота атестаційної комісії повинна бути спрямована на комплексну 

оцінку рівня педагогічної майстерності викладачів, виявлення 

кращого педагогічного досвіду, його вивчення і поширення в межах 

навчального закладу. 

• Викладач повинен бути ознайомлений з його правами на всіх етапах 

підготовки та проведення атестації. 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом Міністерства освіти 

України від 20.08.1993р. №310 

зі змінами та доповненнями 

Типове положення 

про атестацію педагогічних працівників України 

 (витяг) 

1.1. Атестація педагогічних працівників - це визначення їх 

відповідності зайнятій посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого та 

стажу педагогічної роботи їм встановлюється кваліфікаційна категорія, 

визначаються тарифний розряд оплати праці, присвоюється педагогічне 

звання. 

1.4.  Атестація здійснюється на основі комплексної оцінки рівня 

кваліфікації, професійної майстерності, загальної культури, результатів 

педагогічної діяльності шляхом проведення контрольних робіт, «зрізів знань 

студентів», тестування; відвідування занять, виховних заходів; здійснення 

аналізу освітнього процесу з урахуванням думки студентів та викладачів. 

 



КРИТЕРІЇ  

оцінки роботи викладача в період підготовки до атестації 

1. Оцінка якості навчальної роботи 

➢ Якість складання навчальних програм, планів роботи. 

➢ Знання дисципліни, професійна підготовка. 

➢ Якість викладання, навчально-методичне забезпечення 

дисциплін.  

➢ Якість знань студентів, проведення додаткових занять, 

консультацій.  

➢ Якість практичної підготовки студентів. 

 

ІІ. Оцінка якості виховної роботи 

➢ Здійснення виховання на заняттях, зв'язок з життям, з 

сучасністю. 

➢ Якість планування виховної роботи, якість проведення виховних 

заходів та їх результативність (ефективність). 

 

ІІІ. Оцінка якості методичної роботи 

➢ Участь у роботі циклових комісій, методичних об'єднань. 

➢ Проведення дня відкритих дверей. 

➢ Навчально-методичне забезпечення занять. 

➢ Написання рефератів, методичних матеріалів, статей, 

інструкцій, програм, створення навчальних посібників. 

➢ Виступи з доповідями, рефератами на педрадах, конференціях 

тощо. 

 

 

IV. Оцінка рівня професійної підготовки 

➢ Самоосвіта. 

➢ Відвідування занять інших викладачів, їх аналіз. 

➢ Підвищення кваліфікації, стажування. 

 

V. Оцінка якості громадської активності 

➢ Яку громадську роботу виконує. 

 

VI. Соціально-психологічний статус викладача в колективі 

 



Навчально-методичні матеріали, які повинен  

подати викладач атестаційній комісії 

 

• Творчий звіт викладача за період від останньої атестації по нинішній 

час (за зразком). 

• Навчально-методичний комплекс розділу (модуля) за робочою 

програмою: 

➢ теоретичне заняття; 

➢ практичне заняття; 

➢ лабораторне заняття; 

➢ семінарське заняття. 

• Методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи студентів 

(згідно з робочою програмою). 

 

Примітка. Навчально-методична документація подається з рецен-

зіями голови циклової комісії. 



Творчий звіт викладача 

 

Звіт викладача___________________________________________ 
                                                                   (прізвище, ім’я та по батькові) 

за час роботи в коледжі з моменту останньої атестації по _________ р. 

Дайте відповідь на нижче перераховані запитання, а також висвітліть 

ті питання, які є важливими на Ваш погляд, але не відмічені в даному 

зразку. 

Навчально-виховні функції, які Ви виконували протягом останніх 

п'яти років, які викладали дисципліни, на яких відділеннях працювали? 

Які дисципліни викладаєте на момент атестації, на яких відділеннях, 

обсяг педагогічного навантаження (з яких дисциплін, скільки годин з теорії, 

практики)? 

Як досягаєте ефективності і якості роботи? 

Які активні форми і методи навчання використовуєте: 

• для контролю знань, умінь студентів; 

• при викладанні нового матеріалу; 

• для активізації пізнавальної діяльності студентів; 

• для індивідуальної роботи зі студентами та ін.? 

Які навчально-методичні посібники підготували за звітний період: 

підручники, навчальні посібники, методичні розробки, методичні доповіді, 

реферати, програми, наукові статті тощо (вкажіть назву, рік виконання 

роботи, де друкувались, де виступали з доповідями)? 

Чи вивчається досвід Вашої роботи, на яку тему, де вивчається і 

узагальнюється, де розповсюджений? 

Яку навчально-виховну роботу виконували і виконуєте (куратор 

групи, завідувач кабінету, керівник гуртка тощо)? 

Яку громадську роботу виконуєте? 

Як підвищували свій професійний та методичний рівень за останні 

п'ять років (час і місце проходження курсів удосконалення педагогічної і 

фахової майстерності, стажування на кафедрах ВЗО, стажування на 

виробництві)? 

Яку педагогічну та методичну літературу за останні п'ять років Ви 

вивчали? 

Заняття яких викладачів коледжу відвідували з метою підвищення 

педагогічної майстерності, хто відвідував Ваші заняття, хто надавав Вам 

найбільшу допомогу в роботі? 

Скільки разів і з яких питань Вас заслуховували на засіданнях 

методичної та педагогічної ради, ОМО та циклової комісії? 

Яка навчально-методична допомога Вам потрібна? 

Ваші зауваження та пропозиції з організації навчально-методичної та 

виховної роботи в коледжі. 



 

Критерії навчально-методичної та виховної діяльності викладача на 

відповідність кваліфікаційній категорії 

Кате-

горія 
Критерії оцінки 
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• 100-відсоткова забезпеченість поточних навчальних занять 

лекційним матеріалом, матеріалами для проведення занять та контролю 

знань;  

• навчально-методичне забезпечення з дисципліни та самостійної 

роботи студентів - не менше 50%;  

• активна участь у роботі школи молодого викладача з метою підвищення 

педагогічної майстерності, в роботі циклової комісії: підготовка методичних доповідей з 

актуальних питань педагогіки, методичних матеріалів з дисципліни, участь у обговоренні 

питань педагогіки та методології;  

• підготовка та проведення відкритих занять у школі молодого 

викладача;  

• позааудиторна робота зі студентами в гуртках.  
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• педагогічний стаж - не менше трьох років;  

• проведення відкритих занять для викладачів коледжу;  

• підвищення педагогічної та фахової майстерності;  

• навчально-методичне забезпечення з дисципліни та самостійної 

роботи студентів - не менше 80%;  

• активна участь у роботі циклової комісії: підготовка методичних 

доповідей з актуальних питань педагогіки, методичних матеріалів з 

дисципліни, участь у обговоренні питань педагогіки та методології;  

 

• позааудиторна робота зі студентами в гуртках;  

• відвідування занять досвідчених викладачів з метою підвищення 

педагогічної майстерності;  

• участь у громадській роботі.  
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•  Педагогічний стаж - не менше п'яти років;  

•   володіння сучасними активними методами навчання і застосування 

їх на заняттях;  

•   відкриті заняття для викладачів коледжу;  

•  видавнича діяльність з дисципліни та актуальних педагогічних 

проблем;  

•  своєчасність проходження стажування та підвищення кваліфікації;  

•   100-відсоткова забезпеченість дисципліни навчально-методичним 

комплексом занять та самостійної роботи студентів;  

•  позааудиторна робота зі студентами в гуртках;  

•  активна участь у роботі адміністративної, педагогічної ради 

коледжу: підготовка методичних доповідей, аналіз глобальних питань 

навчально-виховного процесу в коледжі тощо;  

•  участь у громадській роботі коледжу.  

 



•  Педагогічний стаж не менше восьми років; 

•   володіння сучасними активними методами навчання і 

застосування їх на заняттях;  

•  відвідування занять інших викладачів з метою надання 

методичної допомоги;  
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•  відкриті заняття для викладачів коледжу;  

• узагальнений досвід роботи з методичними рекомендаціями, 

щодо його застосування;  

•  участь у виставці НМЦ, педагогічних конкурсах;  

•   видавнича діяльність з дисципліни та актуальних педагогічних 

проблем;  

•  своєчасність проходження стажування та підвищення 

кваліфікації на ФПК;  

•   100-відсоткова забезпеченість дисципліни навчально-

методичним комплексом занять та самостійної роботи студентів;  

•  участь у громадській роботі коледжу;  

•  проведення загальних виховних заходів;  

•   підготовка методичних вказівок для викладачів з основ 

педагогіки та методики викладання дисциплін;  

•  активна участь у роботі школи молодого викладача: підготовка 

методичних доповідей, проведення занять з молодими викладачами з 

актуальних тем педагогіки та методології;  

•   позааудиторна робота зі студентами в гуртках;  

•  активна участь у роботі адміністративної, педагогічної ради: 

підготовка методичних доповідей, аналіз питань навчально-виховного 

процесу.  

 

Педагогічне звання «старший викладач» може присвоюватись педагогічним 

працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» або 

«спеціаліст І категорії», працівникам, які досягай високого професіоналізму в роботі, 

систематично використовують прогресивний педагогічний досвід, беруть активну 

участь у його поширенні, надають практичну допомогу у становленні молодих 

педагогів, постійно працюють над своїм фаховим самовдосконаленням. 

Педагогічне звання «викладач-методист» присвоюється педагогічним 

працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 

відповідають вимогам для присвоєння звання «старший викладач», а також 

запроваджують у навчально-виховний процес найбільш ефективні форми і методи 

роботи, узагальнюють передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у 

розробці концептуальних положень освіти, діяльності професійних методичних 

об'єднань, асоціацій. 

При присвоєнні педагогічного звання «викладач-методист» педагогічний 

працівник повинен мати власні методичні розробки, які пройшли апробацію та 

схвалені науково-методичними установами відповідного рівня. 

При встановленні кожної із зазначених категорій, присвоєнні педагогічних звань 

враховуються державні нагороди, рівень моральних якостей та загальної культури 

педагогічного працівника, володіння державною мовою. 


