
  

Атестація педагогічних працівників  

 2022/2023 н. р. 
 

З метою організованого та якісного проведення атестації  

педагогічних працівників школи передбачено такі заходи : 
 

№ Заходи Строки проведення Відповідальні 

1.  

Коригування перспективного плану 

атестації педпрацівників на 2021 – 2022 

н.р. 

1 - 04 .09.2022 р. Синяговська Н.М. 

2.  

Створення атестаційної комісії, 

узгодження її складу з профспілковим 

комітетом, видання наказу про її 

затвердження. 

19.09.2022 р. 

Синяговська Н.М. 

 

 

3.  

Ознайомлення педколективу з наказом 

про затвердження складу атестаційної 

комісії на 2021-2022 н.р., 

повноваженнями атестаційної комісії, 

основними умовами й вимогами 

Типового положення про атестацію 

педпрацівників, законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню 

освіту». 

До 20.09.2022 р. Синяговська Н.М. 

4.  

Перевірка строків проходження 

педпрацівниками курсів підвищення 

кваліфікації при СОІППО. 

1– 04.09.2022 р. Синяговська Н.М. 

5.  

Прийняття заяв від педпрацівників, які 

мають підстави на позачергову 

атестацію. 

До 10.10.2022 р. Синяговська Н.М. 

6.  

Розгляд списків педагогічних 

працівників, які будуть проходити 

чергову атестацію та заяв педагогів, які 

будуть проходити позачергову 

атестацію; затвердження графіка 

проведення атестації, доведення його 

до відома тих, що атестуються, під 

розпис, видання наказу про підготовку 

та проведення атестації педпрацівників 

у 2021–2022 н. р. 

19.10.2022 р. Синяговська Н.М. 

7.  

Закріплення учителів, що атестуються, 

за адміністративними та методичними 

працівниками школи, визначення для 

кожного кількості уроків, що будуть 

відвідані, доручення відвідування 

уроків представникам ради школи та 

методичних об’єднань. 

19.10.2022 р. Синяговська Н.М. 

8.  

Оновлення матеріалів у шкільному 

куточку атестації педпрацівників 

школи в учительській. 

18.09.-23.10.2022 р. Синяговська Н.М. 

9.  Складання графіка показових уроків та 23.10.2022 р. Синяговська Н.М. 
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позакласних заходів .   

10.  
Методичний фестиваль педагогічної 

майстерності “Я атестуюся” 
Лютий, 2023 р. Синяговська Н.М. 

11.  

Планування виступів учителів, які 

атестуються, з творчими звітами на 

засіданнях педрад, нарадах за участю 

директора, засіданнях методради та 

методоб’єднання 

26.10.2022 р. Синяговська Н.М. 

12.  

Вивчення рейтингу вчителів, які 

проходять атестацію, за рівнем 

кваліфікації та загальної культури. 
Лютий, 2023 р. 

Психолог  

школи   Ковальчук 

О.М. 

  

13.  

Проведення засідань шкільної 

атестаційної комісії: 

1.  Розгляд списків педагогічних 

працівників, які будуть проходити 

чергову атестацію та заяв педагогів, 

які будуть проходити позачергову 

атестацію; затвердження графіка 

проведення атестації, доведення 

його до відома тих, що атестуються, 

під розпис; заходів з атестації та 

графіка засідань атестаційної 

комісії. 

2. Про результативність роботи 

вчителів у методичній роботі. 

3. Атестація педагогічних працівників 

школи. Прийняття рішення про 

присвоєння (підтвердження) 

категорії чи порушення клопотання 

про відповідність раніше присвоєної 

категорії чи присвоєння категорії та 

присвоєння звання учителям, які 

атестуються. 

 

 

 

 

19.10.2022 р. 

 

 

  

 

 

27.01.2023 р. 

 

 

16.03.2023 р. 

 

. 

 

 

Голуб Л.В. 

 

14.  
Нарада з педпрацівниками, які 

атестуються. 
26.10.2022 р. 

Синяговська Н.М. 

  

15.  

 Узагальнити результати вивчення 

професійної діяльності, підвищення 

фахової компетентності та загальної 

культури педагогічних працівників, які 

атестуються. 

До 01.03.2032 р. 

Синяговська Н.М., 

Лисянська Л.А., 

Павліченко В.І.               

Голуб Л.В. 

 Герман С.О. 

Коваленко Л.І.  

16.  
Семінар-практикум учителів, що 

атестуються. 
Січень, 2023 р. 

Синяговська Н.М. 

  

17.  

Методична оперативна нарада 

керівників м/о, творчих груп “Про 

творчі звіти вчителів, які атестуються 

на присвоєння вищої категорії та 

педагогічних звань». 

Грудень, 2022 р. Синяговська Н.М. 

18.  
Методичний семінар “Мотивація 

діяльності учнів на уроці”. 
Листопад, 2022 р. 

Синяговська Н.М., 

Павліченко В.І.  
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19.  
Заняття постійно діючого семінару 

„Інноваційні підходи до організації 

освітнього процесу”. 

Упродовж року 

Синяговська Н.М., 

Матвієнко С.П. 

 

20.  
Тематичний методичний день “Творча 

лабораторія вчителя”  Лютий, 2023 р. 

Синяговська Н.М., 

Лисянська Л.А., 

Павліченко В.І.  

21.  
Конференція „Мій досвід 

удосконалення уроків”. З досвіду 

роботи вчителів, які атестуються 

Лютий, 2023 р. 
Синяговська Н.М. 

 

22.  

Психолого-педагогічний семінар 

“Імідж педагога школи в умовах 

освіти”  
Лютий, 2023 р. 

Коротка Т.М., 

Синяговська Н.М., 

Лисянська Л.А., 

Павліченко В.І.   

23.  
Випуск методичного бюлетеня “Цікаве 

в творчих знахідках наших учителів”  
Лютий, 2023 р. 

Синяговська Н.М., 

керівники м/о 

24.  

Ознайомлення тих, хто атестується, з 

характеристиками за результатами 

атестації. До 01.03.2023 р. 

Голуб Л.В. 

Синяговська Н.М, 

Лисянська Л.А. 

Павліченко В.І.  

Коваленко Л.І.  

25.  
Видання наказу по школі «Про зміну 

кваліфікаційних категорій 

медпрацівників». 

16.03.2023 р. Синяговська Н.М. 

26.  

Подання атестаційних матеріалів до 

атестаційної комісії при управлінні 

освіти і науки на присвоєння вищої 

категорії, присвоєння педагогічних 

звань та нагород. 

До 26.03.2023 р. Синяговська Н.М. 

27.  
Видати атестаційні листи 

педпрацівникам, які атестувалися, на 

руки. 

18.03.2023 р. Синяговська Н.М. 

 

 

В.о. директора                                                                                Вікторія ПАВЛІЧЕНКО 

 

 
 

 

 


