
Як атестувати й атестуватися без примусових 

відкритих уроків, «творчих» звітів, непотрібних 

блогів і публікацій



• Першотравенський ліцей № 2, м. Першотравенськ, 

Дніпропетровської області.

• Заступниця директора з навчально-виховної роботи, 

учителька історії, біла ворона, вічна учениця.

ПРО
ЛЕКТОРА

НАТАЛІЯ ПОНЕЖА



ПЛАН
ВИСТУПУ

1. Що можна, а чого не варто вимагати від педагогічного 

працівника в рік проходження атестації.

2. Як у навчальному закладі організувати обмін досвідом 

між вчителями.

3. Сучасні підходи до поширення педагогічного досвіду в 

умовах освітніх змін.



Процес атестації:

 Учасники процесу: атестаційна комісія (+ експертна 

група п.2.15) і педагогічний працівник.

 Вивчення педагогічної діяльності.

 Оцінювання педагогічної діяльності (співвіднесення її з 

певними критеріями).

 Прийняття та оформлення рішень.

 Демонстрація досвіду та результатів.

 Надання документів, що підтверджують щорічне 

підвищення кваліфікації.



Права педагогічних 

працівників у процесі 

атестації

 Подавати заяви про підвищення кваліфікаційної категорії.

 Ознайомитися з графіком засідань комісії під підпис.

 Право на доступність і зрозумілість критеріїв оцінювання діяльності.

 Під час засідання атестаційної комісії давати усні та письмові 

пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї 

професійної діяльності (нагороди, карти активності, звіти тощо).

 Не/подавати жодних додаткових матеріалів крім тих, що 

підтверджують підвищення кваліфікації (інші – за бажанням).

 Не/проводити відкритих заходів (уроків, творчих звітів тощо).



Нормативна база

 Закон України «Про освіту»

 Закон України «Про повну загальну середню освіту»

 ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників

Наказ МОН від 06.10.2010 №930 (зі змінами 2013 року, наказ МОН 

від 08. 08. 2013 №1135)

 Постанова КМ від 23 грудня 2015 р. № 1109 Про затвердження 

переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань 

педагогічних працівників

 Щодо атестації вчителів початкових класів, які успішно пройшли 

сертифікацію Лист МОН 15.12.2020

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2015-%D0%BF#Text
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-atestaciyi-vchiteliv-pochatkovih-klasiv-yaki-uspishno-projshli-sertifikaciyu


• Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових 

класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу 

загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з 

дипломом молодшого спеціаліста)». 

• Професійний стандарт практичного психолога

• https://www.youtube.com/watch?v=0f4wjr8SR3w&t=4003s –

детальніше про законодавчу базу

Нормативна база

https://rada.info/upload/users_files/41868892/07679bad4b9af36be54148ac42826c1b.pdf
https://drive.google.com/file/d/1T7Rl28KbLGSBJ_AEm8J_UvAP5Rr2gX0P/view
https://www.youtube.com/watch?v=0f4wjr8SR3w&t=4003s


 Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників (Постанова №800 КМУ від 21.08.2019)

 Зміни до Постанови №800 від 27.12.2019

 Лист МОН № 1/9-683 від 04.11.19 року

 Лист МОН України від 04.03.2020 року №1/9-141 «Щодо 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти»

 https://www.youtube.com/watch?v=YYExzDoaWgI&t=19s –

детальніше про підвищення кваліфікації

Нормативна база

https://www.google.com/url?q=https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGqzPqNqqM07YaV17MVR3HN6IgdXw
https://www.google.com/url?q=https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2019-%D0%BF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHxKY-9u9FL6cGlBfU2nuTOWwtxyQ
http://www.google.com/url?q=http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/66556/&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGj0joc1HzJ6Znrm8e8OwxM7Ubw-g
https://drive.google.com/file/d/1UHYsmWutFdokSca0J2pJDjmf8G8k8QHn/view
https://www.youtube.com/watch?v=YYExzDoaWgI&t=19s


 п.5.2. Педагогічні звання «викладач-методист», «учитель-методист», 

«вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-

організатор-методист», «керівник гуртка-методист» можуть присвоюватися 

педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» здійснюють науково-методичну та 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.

Обмін досвідом – вимога 

нормативної бази



 п.5.3. Педагогічні звання «старший викладач», «старший учитель», 

«старший вихователь» можуть присвоюватися педагогічним працівникам, 

які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» або 

«спеціаліст першої категорії» та досягли високого професіоналізму в роботі, 

систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть 

активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим 

педагогічним працівникам. (Типове положення про атестацію педагогічних

працівників)

Обмін досвідом – вимога 

нормативної бази



 п.4.6. Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» 

присвоюється працівникам, які …володіють інноваційними освітніми

методиками й технологіями, активно їх використовують і поширюють у  

професійному середовищі; …вносять пропозиції щодо вдосконалення

навчально-виховного процесу в навчальному закладі. (Типове

положення про атестацію педагогічних працівників).

 ч.7 Орієнтовний опис професійних компетентностей учителя відповідно 

до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників.

(Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів 

закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної 

середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого 

спеціаліста)»).

Обмін досвідом – вимога 

нормативної бази



Приклади з професійного 

стандарту:



Методична робота що 

сприяє обміну досвідом

 Участь у роботі педагогічної/ методичної ради (розробка 

документів, рекомендацій).

 Реальна та видима робота професійних учительських спільнот 

(марафони, тренінги, ярмарки, круглі столи, воркшопи, мозкові 

штурми).

 Організація взаємовідвідування уроків/заходів.

 Наставництво/взаємонавчання.

 Залучення до експериментальної діяльності та професійних 

конкурсів.

 Участь у самооцінюванні закладу освіти.

 Наповнення шкільного сайту.

 Виступи під час визнання результатів підвищення кваліфікації.

Максимальна активізація практичної діяльності педагогів



Поширення досвіду 

педагогічним працівником

 Беріть участь у методичній роботи школи та міста.

 Проявляйте ініціативу.

 Запропонуйте свої послуги ЦПРПП. (Постанова КМ «Деякі 

питання професійного розвитку педагогічних працівників» від 

29.07.2020 №678)

 Беріть участь у професійних конкурсах.

 Залучайте учнів до творчих конкурсів.

 Пишіть/апробуйте програми/підручники.

 Співпрацюєте з ГО.

 Станьте експертом.

 Організуйте педагогічне партнерство (інтеграція, 

співучителювання).

 Проходьте сертифікацію.



Поширення досвіду не 

виходячи з дому

 Ведіть блог.

 Систематизуйте матеріали на Google Диску.

 Створіть професійну спільноту в соціальних мережах.

 Публікуйте свої розробки.

 Пишіть про свій досвід (на власних сторінках в соц. мережах, у 

професійних спільнотах, у шкільних групах тощо), ініціюйте 

обговорення, шукайте однодумців.

 Розповідайте про свій досвід (свій канал, вебінари, конференції тощо).

 Розміщуйте матеріали для учнів (Instagram, TikTok, YouTube).

 https://www.youtube.com/watch?v=crX7D_kskls – трішки порад про 

соціальні мережі.

https://www.youtube.com/watch?v=crX7D_kskls


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ЧЕКАЮ НА ВАШІ

ЗАПИТАННЯ В ЧАТІ



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Бажаєте стати лектором?

Не хочете пропустити вебінар?

Заповніть форму

Реєструйтесь завчасно

naurok.com.ua/page/contact-us

Звертайтесь до Служби підтримки:

Залишилися запитання?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFnAjnuI-JhMSpkfWbZRmo3vskUBp1L9ydIS1qw1D5pgIi2A/viewform
https://naurok.com.ua/webinar
https://naurok.com.ua/page/contact-us

