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Про підсумки атестації педагогічних працівників 

району у 2020/2021 навчальному році  

 

 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  

№ 930 від 06.10.2010, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами), на виконання наказу Управління 

освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради від 20.10.2020  

№ 109 «Про проведення атестації педагогічних працівників району  

в 2020/2021 навчальному році атестаційною комісією ІІ рівня при Управлінні 

освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради»,  

з метою стимулювання якісної педагогічної діяльності, розвитку творчої 

ініціативи та забезпечення об’єктивності в оцінюванні роботи кожного 

педагогічного працівника в 2020/2021  навчальному році в районі була 

проведена атестація педагогічних працівників закладів загальної середньої, 

дошкільної та позашкільної освіти. 

 Було проведено атестацію 231 педагогічного працівника району. 

  За результатами атестації було присвоєно кваліфікаційні категорії: 

- «спеціаліст вищої категорії» - 15; 

- «спеціаліст першої категорії» - 24; 

- «спеціаліст другої категорії» - 42. 

 Атестовано на відповідність раніше присвоєним  кваліфікаційним  

категоріям: 

- «спеціаліст вищої категорії» - 96; 

- «спеціаліст першої категорії» - 26; 

- «спеціаліст другої категорії» - 1; 

- «спеціаліст» - 1. 

Присвоєно педагогічні звання: 

- «учитель-методист» - 8;  
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- «старший учитель» - 10; 

- «вихователь-методист» - 1; 

- «керівник гуртка-методист» - 1. 

    Атестовано на відповідність раніше присвоєним  педагогічним званням: 

- «учитель-методист» - 22;  

- «старший учитель» - 28;  

- «вихователь-методист» - 6; 

- «старший вихователь» - 1; 

- «керівник гуртка-методист» - 1. 

Присвоєно тарифні розряди 3 працівникам ЗДО та 2 працівникам  

КЗ «ПДЮТ «ІСТОК», атестовано на відповідність раніше встановленим 

тарифним розрядам  19  працівників ЗДО району та 8 працівників КЗ «ПДЮТ 

«ІСТОК». 

 Для підвищення якості освітніх послуг у педагогічних колективах були 

створені необхідні умови для проведення атестації: педагоги ознайомлені  

з відповідними нормативними документами, з графіками атестації та 

відкритих заходів; були розроблені   та проведені індивідуальні та групові 

консультації для різних категорій педагогічних працівників; усі педагоги 

своєчасно підвищували кваліфікацію та мають необхідну кількість годин. 

 Атестаційними комісіями оцінювалась діяльність педагогічних працівників  

з огляду на рівень теоретичної, методичної та професійної компетентності, 

глибину і якість навчальних досягнень учнів, використання педагогами 

оптимальних форм і методів на уроках та в позакласній роботі, методичну 

активність педпрацівників, керівництво дослідницькою роботою школярів, 

підготовку переможців і призерів районних та обласних олімпіад, участь  

у роботі методичних об'єднань, роботу вчителя як класного керівника.  

Матеріали досвіду роботи претендентів на присвоєння педагогічних звань 

розглядалися на засіданні методичної ради 18.02.2021, презентації досвіду 

роботи педпрацівників, які претендували на присвоєння кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст вищої категорії», було представлено 25.02.2021.  

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 

року № 104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» 

щодо подовження адаптивного карантину в Україні до 30.04.2021 засідання 

атестаційних комісій І та ІІ рівня були проведені в он-лайн режимі. 

 На підставі вищезазначеного, з  метою вдосконалення роботи з атестації 

педагогічних працівників 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Завідувачу  Центру освітніх технологій Куртовій О.Я.: 

1.1. Вивчати, узагальнювати та розповсюджувати на рівні району досвід 

педагогів, які атестуються на присвоєння педагогічних звань. 

Протягом 2021/202 навчального року 
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1.2 Здійснювати організаційний супровід проходження курсів підвищення 

кваліфікації педагогами,  що атестуються і, за необхідності, надавати допомогу 

щодо пошуку курсів за фахом. 

Упродовж року 

2. Керівникам закладів освіти: 

2.1. Спрямувати управлінську діяльність на особистісне зростання 

педагогічних кадрів через розвиток компетентності, рівня професійної 

майстерності  та самореалізації. 

Постійно 

2.2. Під час організації та проведення атестації керуватися Типовим 

положенням про атестацію  педагогічних працівників України. 

Постійно 

2.3. Оформлювати атестаційні документи відповідно до вимог Типового 

положення та своєчасно подавати їх до районної атестаційної комісії. 

Постійно 

2.4. Проводити глибоке вивчення, розповсюдження ефективного педагогічного 

досвіду вчителів, які претендують на присвоєння або підтвердження 

педагогічних звань. 

Упродовж року 

2.5. Планувати проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними  

працівниками з урахуванням термінів їхньої атестації. 

Постійно 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Заступник начальника Управління освіти                                        Н.О. ГРИЦУН 
 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

№ 

з.п. 
Назва посади ПІБ Підпис 

Дата 

ознайомлення 

1. 
Завідувач методичного центру Управління 

освіти 

Куртова О.Я. 
  

 
 

 

 

 

 

Куртова           Грицун 


