
                                                                                                   

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ директора Департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації 

від 03.07.2020 №  172 - од 

 

Рішення № 3 

колегії Департаменту освіти і науки 

Хмельницької облдержадміністрації 

 

30.06.2020                                                                                    протокол № 2 

 

Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2020 році 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ,,Про підсумки атестації 

педагогічних працівників у 2020 році”, колегія відзначає, що Департаментом 

освіти і науки облдержадміністрації, місцевими органами управління освітою, 

закладами освіти області проводиться системна робота по виконанню Законів  

України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійну (професійно-технічну) 

освіту», «Про фахову передвищу освіту» в частині організації та проведення 

атестації педагогічних працівників. Вчасно затвердженні списки педагогічних 

працівників, які атестувалися в поточному навчальному році,  графіки роботи 

атестаційних комісій, приймалися рішення щодо перенесення строку чергової 

атестації. Проводилася організаційна робота,  яка була спрямована на 

виконання заходів, передбачених Типовим положенням про атестацію 

педагогічних працівників. Місцевими органами управління освіти, 

методичними службами, проведено інструктивно-методичні наради для 

керівників закладів та їх заступників, забезпечувалась роз’яснювальна та 

консультативна  робота з питань атестації; вироблялись методичні рекомендації 

щодо практичного застосування Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, рекомендації щодо складання характеристики 

діяльності педагогічних працівників, оформлення атестаційних листів тощо; 

вчасно були подані матеріали вчителів, які претендували на присвоєння 

педагогічного звання «вчитель-методист» до ХОІППО. 

       Атестаційними комісіями усіх рівнів у 2020 році було атестовано  4251  

особу, що становить близько 19 відсотків від загальної кількості педагогічних 

працівників.  З них атестовано: на відповідність раніше присвоєній категорії: 

«спеціаліст» - 46, «спеціаліст другої категорії» - 529, «спеціаліст першої 

категорії» - 345, «спеціаліст вищої категорії» - 844; на відповідність раніше 

встановленому розряду – 323; на присвоєння кваліфікаційної категорії:  

«спеціаліст другої категорії» - 454, «спеціаліст першої категорії» - 506,  



«спеціаліст вищої категорії» - 790; на встановлення розряду – 129; на 

відповідність займаній посаді  - 285 керівників закладів освіти; на відповідність 

раніше присвоєному званню: «учитель-методист» - 263,  «вихователь-

методист» - 86, «педагог-організатор-методист» 2, «керівник гуртка-методист» 

- 6, «практичний психолог-методист» - 1, «старший учитель» - 441, «старший 

вихователь» - 16; на присвоєння педагогічного звання: «учитель-методист» - 

101, «вихователь-методист» - 22, «педагог-організатор-методист» - 1, «керівник 

гуртка-методист» - 8, «практичний психолог-методист» - 2, «старший учитель» 

- 244. Перенесено термін чергової атестації на 1 рік - 16 педагогам (відповідно 

до поданих заяв). 

Разом з тим, встановлено ряд порушень в роботі атестаційних комісій 

усіх рівнів це - порушення  Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, саме в частині організації проведення атестації. Не вчасно 

затверджені списки осіб, що атестуються; не ознайомлення педагогічних 

працівників з даними списками, графіком проведення атестації, з 

характеристиками, з рішенням атестаційної комісії; не достатньо ґрунтовне 

вивчення роботи педагога та  відповідно відсутність вмотивованої підстави для 

пониження кваліфікаційної категорії, відмови у підвищенні кваліфікаційної 

категорії, визнання педагога таким, що не відповідає раніше присвоєному 

педагогічному званню або відмови у присвоєнні педагогічного звання тощо. 

 

Виходячи із вищевикладеного та з метою удосконалення роботи із 

атестації педагогічних працівників  КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ: 

  

1. Інформацію ,, Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2020 

році” взяти до відома. 

 

 2. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, 

рекомендувати керівникам місцевих органів управління освітою: 

забезпечити координацію роботи з питань організації та проведення 

атестації.  

Постійно 

забезпечити проведення аналізу відповідності чинному законодавству 

рішень атестаційних комісії.  

Постійно 

 

3. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, 

Хмельницькому обласному інституту післядипломної педагогічної освіти: 

забезпечити надання методичної допомоги місцевим органам управління 

освітою, закладам освіти області зпитань атестації педагогічних і керівних 

кадрів та їх підвищення кваліфікації.  

Постійно 

 



 

 

4. Хмельницькому обласному інституту післядипломної педагогічної 

освіти, рекомендувати керівникам місцевих органів управління освітою, 

закладів освіти області: 

          забезпечити методичний супровід організації та проведення 

атестації керівних та педагогічних  кадрів закладів освіти шляхом підготовки 

методичних рекомендацій, організації практичних семінарів та надання 

консультацій. 

продовжити системну роботу з підвищення кваліфікації, педагогічної 

майстерності і  компетентності педагогічних працівників, виявлення, вивчення, 

узагальнення та поширення педагогічного досвіду. 

Постійно 

 

5. Рекомендувати керівникам місцевих органів управління освітою, 

закладів освіти області: 

5.1.  забезпечити дотримання нормативно-правових документів щодо 

проведення атестації педагогічних працівників, удосконалити якість 

оформлення атестаційних матеріалів та управлінських документів; 

Постійно 

          5.2. здійснювати планування підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників з урахуванням термінів їх атестації, забезпечивши виконання вимог 

пункту 59 Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2019 року № 800 «Деякі питання підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників». 

Постійно 

          5.3. забезпечити об'єктивну комплексну оцінку рівня кваліфікації, 

професійної майстерності педагогів відповідно до вимог Типового положення, 

критеріїв та показників результативності їх педагогічної діяльності. 

Постійно 

 

        6. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Голова колегії                                                                                    Олег ФАСОЛЯ 


