
Методичні рекомендації 

щодо оцінки рівня професійної компетентності 

 педагогічних працівників 
 

Методичні рекомендації розроблено на підставі Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників закладів освіти (наказ від 06.10.2010  № 

930 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України   від 14 грудня 2010 р. за №  

1255/18550)  

Сучасний заклад освіти являє собою складний механізм, який об'єднує 

багато напрямків діяльності: 

- Навчальний процес; 

- Виховний процес; 

- Методичну роботу (науково-методичну роботу); 

- Експериментальну (інноваційну) діяльність: 

- Психологічне забезпечення; 

- Допоміжний напрямок (забезпечення навчально-виховного процесу 

необхідними умовами діяльності). 

Реалізація усіх напрямків діяльності освітніх закладів здійснюється 

педагогічними працівниками. Чим вище науково-теоретичний і 

загальнокультурний рівень педагогічного працівника, його професійна 

майстерність, тим ефективнішим стає навчально-виховний процес та 

результативність діяльності освітнього закладу. Виходячи з цього, особливого 

значення набуває послідовна робота адміністрації закладу освіти з 

педагогічними кадрами до якої входить і атестація педагогічних працівників. 

Керівник навчального закладу та його заступники є організаторами і 

керівниками атестаційного процесу. Їхнім обов'язком перш за все є створення у 

закладі системи атестаційної роботи.  

Атестація педагогічних працівників може виконати покладену на неї 

функцію лише за умови включення її з одного боку в систему управлінської 

діяльності, а з іншого боку в систему методичної роботи, спрямованої на 

забезпечення розвитку творчої ініціативи, підвищення рівня професійної 

майстерності та якості педагогічної праці. 

 У ході підготовки та проведення атестації педагогічних працівників 

доцільно дотримуватися наступних положень: 

-  підготовка, проведення атестації, а також її результати повинні бути 

спрямовані на утвердження високої ролі педагога, на підвищення його 

авторитету в колективі освітнього закладу, серед учнями та їх батьків. 

- усі нормативні документи, інформація про атестацію, її форми, види, 

кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників, зразки атестаційної 

документації мають бути доступними для педагогів, що атестуються, з 

порядком та терміном проведення атестаційної експертизи педагога слід 

ознайомити заздалегідь. 

-  робота атестаційних комісій повинна бути спрямована на виявлення 

успіхів та проблем у педагогічній діяльності, спрямованих на реалізацію 

педагогом цілей освіти на сучасному етапі.  

- атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням  



кваліфікаційних категорій проводиться щодо вчителів та  викладачів  

усіх спеціальностей, які мають вищу  педагогічну або іншу вищу освіту за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста  або  магістра відповідно до п. 4.1.  

Типового положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти. 

Робота з кадрами — один із напрямів діяльності заступника директора з 

навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу. І саме 

заступник директора має підтримувати прагнення педагогів до професійного 

зростання, допомагати кожному з них реалізувати на практиці наукові 

надбання, інноваційні технології, розкрити фахові здібності.  

 Конкретні, чіткі обов'язки заступника директора, виконання яких 

спрямовані на реалізацію завдань атестаційного періоду в загальноосвітньому 

навчальному закладі, мають бути визначені у посадовій інструкції заступника 

директора.  

Зокрема, такі обов'язки як:   

- вивчення та оцінка рівня кваліфікації, результатів педагогічної 

діяльності педагогів, які  атестуються;  

- створення оптимальних умов для активізації творчої діяльності 

педагогів;  

- виявлення, вивчення, узагальнення, поширення найкращого досвіду 

роботи педагогів;  

- моніторинг професійного зростання педагогів, які атестуються;  

- розроблення заходів щодо підвищення професійної майстерності 

педагогічних працівників закладу;  

- ведення документації, передбаченої нормативно-правовими актами; 

- оформлення інформаційних матеріалів з питань атестації (куточки, 

інформаційні стенди, вісники, бюлетені тощо); 

     - проведення аналізу результатів атестації педагогічних кадрів;  

- внесення пропозицій щодо заохочення педагогічних працівників, 

проведення позачергової атестації (за потреби) ;  

- внесення питань атестації педагогів у план методичної роботи.    

Проведення атестації передбачає ведення цілої низки документів, 

оформлення яких, як правило, покладається на заступника директора. Зокрема, 

у методичному кабінеті ЗНЗ має бути впорядковано такі матеріали щодо 

атестації педагогічних працівників:  

- законодавчі і нормативні документи з питань атестації;  

-  перспективний план курсової перепідготовки;  

- перспективний план атестації;  

- графік проведення атестації;  

- пам'ятки, порадники для педагогів;  

- матеріали з вивчення, узагальнення досвіду роботи педагогів; 

-  аналітичні матеріали з вивчення рівня компетентності дітей;  

- аналітичні матеріали з вивчення результативності роботи педагогів 

(методична та діагностична картки педагога 

- , результати психолого – педагогічного дослідження);  

- портфоліо педагога ;  

Аналіз існуючої практики показує, що вплив атестації на рівень навчально-



виховного процесу в закладі освіти може бути як позитивний, так і негативний. 

Позитивний - можливий за умови суворого дотримання усіх нормативних 

вимог до організації та проведення атестації. Він сприяє підвищенню 

ефективності навчально-виховного процесу, покращенню його загальних 

результатів.Негативний - можливий за умови неякісної організації та 

формального проведення атестації, що призводить до конфліктів у 

педагогічному колективі і, як наслідок цього, відволікає педагогічний колектив 

від безпосередньої роботи. Цей вплив відповідно ускладнює, гальмує і знижує 

рівень навчально-виховного процесу. 

Внаслідок вище зазначеного виникає необхідність системного підходу до 

атестації педагогічних працівників, який складається з планування атестаційної 

роботи, суворого дотримання етапів проведення атестації, виконання 

нормативного режиму під час організації і проведення атестації, відпрацювання 

загальних вимог до педагогічного працівника, які дозволяють об'єктивно 

оцінювати кожного, хто атестується. 

Атестацію слід розглядати як постійний неперервний процес, тому що із 

завершенням одного атестаційного періоду розпочинається наступний. Проте 

кожний такий атестаційний період містить кілька етапів, які повторюються з 

року в рік, а саме:  

 підготовчий - теоретичні кваліфікаційні випробування (заліки, 

співбесіди, захист власного творчого звіту) в рамках проходження курсової 

перепідготовки;  

 практичний - перевірка та оцінювання практичних професійних 

умінь педагога (результативність праці в навчально-виховному процесі).  

З цією метою члени комісії відвідують заняття (не більше 2 за рік), 

проводять анкетування батьків учнями, колег та адміністрації освітнього 

закладу. Використання психолого-педагогічних методик дає змогу об'єктивно 

визначити реальний кваліфікаційний рівень педагога, його творчий потенціал.  

 підсумковий – встановлення відповідної кваліфікаційної категорії. 

 На початку навчального року заступнику директора варто зосередити 

увагу на питаннях, які дадуть змогу уникнути непорозумінь та конфліктів у 

процесі проведення атестації педагогів у загальноосвітньому  навчальному 

закладі. Зокрема, необхідно:  

- перевірити своєчасність проходження курсів підвищення кваліфікації 

педагогами, які атестуються, наявність посвідчень курсової перепідготовки;  

- подати інформацію керівнику закладу про внесення змін до 

перспективного плану атестації педагогів для підготовки наказу (за потребою);  

- перевірити точність визначення стажу безпосередньої педагогічної 

роботи педагогів, які атестуються; 

- ознайомити колектив з нормативними документами, що регламентують 

процес атестації педагогічних працівників. 

Заступнику директора варто пам'ятати, що:  

- вивчення досвіду роботи педагогічних працівників, його узагальнення та 

оформлення відповідних документів проводиться членами атестаційної комісії, 

експертних груп і працівниками управління освіти та методичного центру;  

- портфоліо заповнюється педагогом поетапно, відповідно до 



кваліфікаційного рівня; 

- педагогічний працівник, який протягом атестаційного періоду взяв участь 

у конкурсі професійної майстерності (описав досвід власної роботи, 

презентував методику роботи) і посів перше місце має право не проводити 

відкриті заходи під час атестації. 

Адміністрація закладу, готуючи характеристику педагога, який 

атестується, має дати комплексну оцінку рівню його педагогічної майстерності, 

розкривши такі її складові:  

- професійна компетентність;  

- результативність роботи (рівень компетентності дітей);  

- особистісні якості.  

 Важливим аспектом такої комплексної оцінки є аналіз показників 

діяльності педагога за весь міжатестаційний період (за п'ять років), а не лише за 

рік атестації. Планомірний аналіз діяльності кожного педагога протягом цього 

періоду дасть можливість усім учасникам освітнього процесу уникнути зайвого 

напруження та хвилювань.   

Методист повинен так побудувати методичну роботу, щоб задіяти в ній 

кожного педагогічного працівника, залучаючи до участі в різноманітних 

заходах. Таким чином педагоги матимуть змогу реалізувати свої потенційні 

можливості. У міжатестаційний період слід вивчати досвід роботи педагогів, 

узагальнювати його та подавати на розгляд, схвалення, затвердження до 

науково-методичної ради відповідного рівня, яка уповноважена здійснювати 

науково-педагогічну експертизу методичних матеріалів.  

 Методисту слід відстежувати будь-які досягнення, вести облік участі кожного 

педагогічного працівника у методичних заходах. Тому на кожного 

педагогічного працівника загальноосвітнього закладу необхідно заповнити 

методичну та діагностичну карту педагога. Такі робочі матеріали допоможуть 

дати обґрунтовану вичерпну характеристику діяльності педагога за весь 

міжатестаційний період, забезпечать об'єктивність в оцінюванні діяльності 

педагогів, дадуть змогу уникнути формалізму під час підбиття підсумків 

вивчення діяльності вихователів. 

 



Критерії 

навчально-методичної та виховної діяльності викладача   на відповідність кваліфікаційній категорії 
 

Категорія  Критерії оцінки 
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• відповідна фахова освіта;  
• 100% забезпеченість навчальних занять дидактичним матеріалом, матеріалами для проведення 

контролю знань;  

• навчально-методичне забезпечення з дисципліни та самостійної роботи учнів - не менше 50%;  

• активна участь у роботі ЦПТО №2 молодого викладача з метою підвищення педагогічної 

майстерності, в роботі циклової комісії: підготовка методичних доповідей з актуальних питань 

педагогіки, методичних матеріалів з дисципліни, участь в обговоренні питань педагогіки та 

методології;  
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• відповідна фахова освіта;  

• 100% забезпеченість навчальних занять дидактичним матеріалом, матеріалами для проведення 

контролю знань;  

• педагогічний стаж - не менше трьох років;  

• проведення відкритих занять для викладачів навчального закладу не менше 1 навчального 

заняття та одного виховного заходу;  

• підвищення педагогічної та фахової майстерності на ФПК;  

• навчально-методичне забезпечення з дисципліни та самостійної роботи учнів - 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 учнями в гуртках;  

• відвідування занять досвідчених викладачів з метою підвищення педагогічної майстерності;  
• участь у громадській роботі навчального закладу.  
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• відповідна фахова освіта;  

• педагогічний стаж - не менше п'яти років;  

• володіння сучасними активними методами навчання і застосування їх на заняттях;  

• відкриті заняття для викладачів навчального закладу (не менше двох навчальних занять та одного 

виховного заходу);  

• видавнича діяльність з дисципліни та актуальних педагогічних проблем;  

• своєчасність проходження стажування та підвищення кваліфікації на ФПК;  

• 100% забезпеченість дисципліни навчально-методичним комплексом занять та самостійної 

роботи учнів;  

• позааудиторна робота зі учнями в гуртках;  

• активна участь у роботі адміністративної, педагогічної ради навчального закладу: підготовка 

методичних доповідей, аналіз глобальних питань навчально-виховного процесу в навчальному 

закладі тощо;  

•  участь у громадській роботі навчального закладу.  
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• відповідна фахова освіта;  

• педагогічний стаж не менше восьми років;  

• володіння сучасними активними методами навчання і застосування їх на заняттях, розробка кейс-

технологій;  

• відвідування занять інших викладачів з метою надання методичної допомоги;  

• відкриті заняття для викладачів (не менше 3 навчальних занять та двох загально-виховних 

заходів; 

• узагальнений досвід роботи з методичними рекомендаціями, щодо його застосування;  

• видавнича діяльність з дисципліни та актуальних педагогічних проблем;  

• своєчасність проходження стажування та підвищення кваліфікації на ФПК;  

• 100% забезпеченість дисципліни навчально-методичним комплексом занять та самостійної 

роботи учнів;  



• участь у громадській роботі навчального закладу;  

• підготовка методичних вказівок для викладачів з основ педагогіки та методики викладання 

дисципліни;  

• активна участь у роботі ЦПТО №2 молодого викладача: підготовка методичних доповідей, 

проведення занять з молодими викладачами з актуальних тем педагогіки та методології;  

• позааудиторна робота зі учнями в гуртках;  

• активна участь у роботі адміністративної, педагогічної ради: підготовка методичних доповідей, 

аналіз питань навчально-виховного процесу.  
 
 

 

 
 

 

 

  



Карта вивчення творчої діяльності викладача під час атестації 

Склад діагностичних блоків 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Науково-теоретична підготовка 

1.1 Знання теоретичних основ науки і дисципліни, яка викладається. 

1.2 Знання методів науки з дисципліни, яка викладається. 

1.3 Знання історії розвитку науки і сучасних її досягнень. 

       

2 Методична підготовка 
2.1 Знання змісту освіти з навчальної дисципліни 
2.2 Знання методів і прийомів навчання. 

2.3 Знання форм організації навчання. 

2.4 Знання засобів навчання. 

       

3 Психолого - педагогічна підготовка 
3.1 Знання психологічних особливостей учнів. 

3.2 Знання психологічної закономірності навчання, виховання, розвитку 

учнів 

3.3 Знання теоретичних основ педагогіки. 

3.4 Знання педагогічних технологій. 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 



4 Навчально-виховний аспект 
4.1 Оптимальність змісту інформації (глибина, логічність, 

структурування, вміння виділити головне ). 
4.2 Вибір прийомів навчання, заохочення учнів до активної розумової 

діяльності самостійності, творчості ( створення проблемних 

ситуацій, пізнавальних пошуків, виконання творчих завдань) 
4.3 Використання творчих новацій у доборі матеріалу, в методах, 

засобах і прийомах навчання. 

4.4 Співпраця і співтворчість (педагогічний такт, уміння вести діалог, 

культура спілкування, вміння створити ситуацію успіху і т.п.) 

4.5 Педагогічно виправданий контроль і облік знань учнів,умінь, 

навиків. 

4.6 Поведінка учнів : пізнавальна активність , зацікавленість , 

комфортність, взаємодопомога. 

       

4.7 Поведінка викладача : вміння володіти собою, культура мови, 

темпоритміка, зовнішній вигляд, організованість, розумна 

вимогливість. 

4.8 Ведення навчально-методичної документації. 

       

5 Виховний аспект 

5.1 Планування позакласної роботи. 

5.2 Організація позааудиторної роботи 

5.3 Проведення НДРС з учнями. 

       

6 Громадсько-педагогічний аспект 

6.1. Громадські доручення. 

6.2 Соціальний статус педагога 

6.3 Особисті якості 

       

Примітка: оцінка діяльності викладача 5 бальна. Загальна оцінка складається з оцінок кожного експерта і являється 

середньо математичною цифрою. 



 

№ 

з/п 

Параметри оцінювання навчально-виховного процесу і результатів педагогічної діяльності 

педагога 

В
а
г
о
м

іс
т
ь

 

0 Наявна кваліфікаційна категорія  

1 Рівень організації навчальних занять, позакласної роботи  

1.1 Аналіз, самоаналіз навчальних занять (уроків, виховних заходів)  

1.2 Проведення відкритих занять  

1.3 
Реалізація принципів особистісно-орієнтованого навчання, індивідуального та диференційованого 

підходів (індивідуальна робота зі студенами) 
 

2 Результати навчально-педагогічної діяльності  

2.1 Відслідкування динаміки якості освіти з навчального предмета  

2.1.1 
Результати моніторингу навчальних досягнень учнів, здобутих компетентностей і компетенцій з 

навчального предмета (дисципліни), відслідкування динаміки змін 
 

2.1.2 Результати річного оцінювання, Державної підсумкової атестації  

2.1.3 Результати Зовнішнього незалежного оцінювання (якщо є)  

2.2 Результативність роботи з обдарованими учнями  

2.2.1 Підсумки участі учнів у внутрішніх олімпіадах, конкурсах  

2.2.2 Підсумки участі учнів у  регіональних, обласних конкурсах, олімпіадах   

2.2.3 Підсумки участі учнів у інших конкурсах, змаганнях  

3 Результати участі педпрацівника в методичній роботі.  

3.1 Участь у заходах поширення передового педагогічного досвіду  

3.1.1 
Конкурс "Викладач року",  конкурс педагогічної майстерності, Фестиваль педагогічних ідей і 

знахідок: особиста участь, або підготовка учасника тощо 
 

3.1.2 
Заходи міжатестаційного періоду обласного, всеукраїнського рівнів: науково-практичні 

конференції, семінари, форуми, круглі столи, чати, майстер-класи 
 

3.1.3 Інші показники (за рішенням атестаційної комісії)  



 

  

3.2 Підготовлені продукти навчально-методичної, дослідницько-пошукової діяльності  

3.2.1 
Власні методичні розробки, апробовані та схвалені науково-методичними установами (участь в 

авторському колективі) 
 

3.2.2 

Статті у різних виданнях, збірках матеріалів науково-методичних конференцій.  

Публікації в періодичних виданнях, наявність персонального сайту працівника з власними 

методичними розробками (з  відгуками фахівців методичної служби).  

Виступи на засіданнях педради, методичної комісії, участь у роботі творчих груп тощо 

 

3.2.3 Інші підготовлені матеріали (за рішенням атестаційної комісії)  

4 
Рівень професійно-особистісного зростання протягом міжатестаційного періоду за 

формальною, неформальною, інформальною складовими неперервної освіти 
 

4.1 Результати проходження курсів підвищення кваліфікації  

4.1.1 Курси підвищення кваліфікації (за КМС)  

4.1. 2 Курси підвищення кваліфікації (очно-дистанційні)  

4.1. 3 Курси підвищення кваліфікації (традиційні)  

4.2 Інші форми підвищення кваліфікації  

4.2.1 

Отримання (наявність) наукового ступеня, звання. Отримання (наявність) другої вищої освіти, 

навчання в аспірантурі, навчання у Відкритому університеті інноваційної педагогіки. Проходження 

курсів спеціалізації з інших дисциплін. 

 

5 Додаткові результати  

5.1 Результати позакласної роботи з навчального предмету (дисципліни)  

5.2 
Участь у роботі над методичною темою закладу освіти в складі творчих груп, кооперативна творча 

діяльність 
 

5.3 Робота класного керівника  

5.4 Інші показники (за рішенням атестаційної комісії)  

 



№ Параметри оцінювання навчально-виховного процесу і результатів педагогічної діяльності  

методиста МК 

В
а
г
о
м

іс
т
ь

 

0 Наявна кваліфікаційна категорія  

1 Рівень організації роботи з підвищення професійної майстерності педпрацівників за 

профілем діяльності методиста 

 

1.1 Рівень організації освітнього процесу (кількість і якість проведених заходів міжатестаційного 

періоду, наявність та якість планів, програм) 

 

1.2 Наявність інноваційних розробок методиста у системі безперервної освіти (планування власної 

системи роботи, науково-методичний супровід професійного зростання педагогічних працівників у  

міжатестаційний  період 

 

1.3 Супровід реалізації індивідуальних освітніх траєкторій педагогічних працівників (індивідуальна, 

консультативна робота з педагогічними працівниками у  міжатестаційний  період) 

 

2 Результати навчально-методичної та організаційної діяльності  

2.1 Відслідкування динаміки якості безперервної освіти  

2.1.1 Результати освітнього процесу  

(результати професійного самовдосконалення педагогічних працівників у  міжатестаційний період) 

 

2.1.2 Результати соціологічного моніторингу якості безперервної освіти стосовно особистої участі 

методиста  

(консультативна діяльність, надання методичної допомоги педагогічним працівникам) 

 

2.1.3 Вплив системи безперервної освіти на результати атестації педагогічних працівників  

2.2 Результативність участі в реалізації соціально-педагогічних проектів, комплексних цільових 

програм 

 

2.2.1 Підсумки участі учнів в олімпіадах, конкурсах  

2.2.2 Показники моніторингових досліджень за профілем діяльності  



3 Результати участі в науково-методичній роботі  

3.1 Організаційна діяльність щодо поширення передового педагогічного досвіду  

3.1.1 Організаційно-методичне забезпечення конкурсів фахової майстерності. Результати підготовки 

учасників до конкурсів. Результати особистої участі методиста у фахових конкурсах. 
 

3.1.2 Участь у підготовці та проведенні заходів міжкурсового періоду (науково-практичні конференції, 

семінари, форуми, круглі столи, чати, майстер-класи). Рівень організації міських заходів. 

Результати участі в обласних заходах. 

 

3.1.3 Вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду. Експертна діяльність.  

3.2 Підготовлені продукти науково-методичної, дослідницько-пошукової діяльності  

3.2.1 Науково-методичні комплекси, дидактичні матеріали, медіатеки, укладання методичних посібників  

(у тому числі у складі авторського колективу) 
 

3.2.2 Статті у виданнях, збірках матеріалів науково-практичних конференцій. Публікації в періодичних 

виданнях, супровід сайту. 

 

3.2.3 Продукти роботи творчих груп  

4 Рівень професійно-особистісного зростання протягом міжатестаційного періоду за 

формальною, неформальною, інформальною складовими неперервної освіти 

 

4.1 Результати проходження курсів підвищення кваліфікації  

4.1.1 Курси підвищення кваліфікації (за КМС)  

4.1. 2 Курси підвищення кваліфікації (очно-дистанційні)  

4.1. 3 Курси підвищення кваліфікації (традиційні)  

4.2 Інші форми підвищення кваліфікації  

4.2.1 Отримання (наявність) наукового ступеня, вченого звання. Навчання в аспірантурі. Підсумки 

самоосвітньої діяльності в міжатестаційний період. 

 

5 Додаткові параметри  

5.1 Ефективність організаційно-методичної діяльності куратора  

5.2 Застосування ІКТ в професійній діяльності  

5.3 Рівень аналітико-експертних компетенцій  



 

 

 



АНАЛІЗ ПЕРЕВІРКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІІ 

Викладач____________________________________________________ 

Дисципліна__________________________________________________ 

Навчальний заклад______________________________________________________ 

Дата перевірки 

документації_________________________________________________ 

 

Заходи Види оцінки Дата 

аналізу 

Результат 

1.Програма 

атестації 

Відповідність освіти, кваліфікації 

дисципліни з якої атестується, 

наявність педагогічної освіти, 

стажування, дата попередньої 

атестації, педагогічний стаж.,  

  

2. Навчальна 

програма 

Відповідність новим ДС та ДС 

ПТО, годинам навчального плану. 

Мова складання.  

Відповідність структури складання  

навчальної програми  

  

3. Робоча 

навчальна 

програма 

Дата затвердження  заступником 

директора з навчально-

виробничоїроботи. Ким і коли 

розглянута. Відповідність змісту 

навчальної програми.  Мова 

складання.  Відповідність 

структури складання  робочої 

програми наказу . 

  

4. Заняття з 

дпредмету, що 

викладається 

Кількість годин за навчальним 

планом. Відповідність тем занять 

темам робочої програми.  Мова 

написання.  

  

5.Інструкціїї щодо 

виконання 

практичних і 

лабораторних 

робіт 

Кількість годин за навчальним. 

планом. Відповідність тем робіт  

темам робочої програми. Наявність 

питань ТБ. Мова написання. Ким і 

коли розглянуті. Оформлення 

титульних листів згідно 

Стандартів. 

  

6.Плани занять Наявність планів до кожного 

заняття. Мова написання. 

Послідовність розкриття ходу 

заняття та належних до кожної 

частини заняття атрибутів. 

  

7.Аналізи занять Кількість відвіданих занять за 

міжатестаційний період. Вміння 

робити аналіз, висновки, 

пропозиції. Мова написання. 

  

8. Завдання до Відповідність тем самостійної   



самостійної 

роботи учнів 

роботи темам робочої програми. 

Методи контролю самостійної 

роботи учнів.Дидактичні і 

методичні матеріали 

9.Комплексні 

контрольні 

роботи 

(директорські) 

Відповідність складеного пакету 

ККР вимогам МОНУ. Кількість 

карток завдань. Дата затвердження  

заступником директора з 

навчально-виробничої роботи. Ким 

розглянуто, дата. Наявність зразка 

виконання роботи. 

  

10. Засоби 

діагностики 

Наявність тестів, карток завдань до 

кожної теми, модулю, блоку, Їх 

характеристика 

  

11.Прикладні 

комп’ютерні 

програми 

Наявність контролюючих, 

розвиваючих, навчаючих 

комп’ютерних програм. Кількість. 

Теми. 

  

12.Екзаменаційні 

білети 

Кількість білетів. Дата 

затвердження заступником 

.директора з навчально-виробничої 

роботи. Форма та мова складання. 

Відповідність структури складання  

робочої програми . 

  

13.Методичні 

вказівки до 

виконання 

письмових 

екзаменаційних і 

творчих робіт 

Кількість годин за навч. планом. 

Мова написання. Дата затв. заст.. 

директора з навчально-виробничої  

роботи, ким і коли розглянуті.  

  

14. 

Індивідуальний 

план роботи 

викладача 

Виконання методичної, навчальної, 

організаційної роботи протягом 

міжатестаційного періоду, дата 

затвердження індивідуального 

плану, ким розглянутий та 

схвалений. 

  

15.Методичні 

розробки, 

вказівки, 

рекомендації 

Кількість за міжатестаційний 

період. Мова складання 

методичного матеріалу. 

Актуальність тем. Ким 

використовуються . 

  

16. Статті Назва видання.   

17. Журнал 

навчальних занять  

Якість, успішність знань за 

підсумками атестації тощо 

  

Підпис                                                           П.І.Б. експерта 

ВИСНОВОК  

про результати оцінки 

 діяльності педагогічного працівника  



 

             ___ 
(ПІБ) 

             __ 
(посада, предмет) 

             __ 
(заклад освіти) 

який атестується на  

             __ 

             __ 

(відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії (педагогічному званню)/,присвоєння ) 

Прізвище, ім’я по батькові експерта:          

На підстав вивчення  наданих матеріалів встановлено:       

               

             

Зауваження: 

               

Висновки: 

               

Експерти:  

______________________  _______________________   ____________________ 

(посада експерта)                   (підпис)                         (ІПІБ) 

 

______________________  _______________________   ____________________ 

(посада експерта)                   (підпис)                         (ІПІБ) 

 

Заступник  директора з навчально-виробничої роботи _____________________   О.Е.Єфіменко 

 

Методист___________________________________________________________                            О.В.Алатаєва 

 

«______» ________________20____року 

 

 

 


