ДОВІДКА
про підсумки проведення атестації педагогічних працівників
Зачепилівського району у 2019/2020 навчальному році
Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про загальноосвітній
навчальний заклад, Положення про навчально-виховний комплекс
«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»,
Положення про дошкільний навчальний заклад, керуючись Типовим
положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у
Міністерстві освіти і науки України від 14.12.2010 за № 1255/18550 (зі
змінами), наказу відділу освіти, молоді та спорту Зачепилівської районної
державної адміністрації від 19.09.2019 № 166 « Про утворення атестаційної
комісії ІІ рівня при відділі освіти, молоді та спорту Зачепилівської районної
державної
адміністрації
та
атестацію
педагогічних
працівників
Зачепилівського району у 2019/2020 навчальному році» (зі змінами), від
09.04.2020 № 62 « Про проведення засідання атестаційної комісії ІІ рівня» з
метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання
безперервної фахової освіти, якісної роботи педагогічних працівників, росту
їх професійної майстерності, забезпечення соціального захисту педагогів,
посилення їх відповідальності за результати навчання і виховання учнівської
молоді в навчальних закладах району була проведена атестація педагогічних
працівників загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів
району, яка є суттєвим моментом, як у діяльності всього педагогічного
колективу, так і окремого педагогічного працівника. В атестаційний і між
атестаційний періоди зверталась увага на рівень проведеної роботи з
педагогічними кадрами кожного закладу освіти. Педагоги, які проходили
атестацію, демонстрували рівень своєї педагогічної майстерності,
презентували власний досвід роботи, брали активну участь у відповідних
педагогічних заходах.
Своєчасне ознайомлення педагогів із Типовим положенням про
атестацію педагогічних працівників, роз’яснення членам педагогічного
колективу основних атестаційних умов і вимог сприяли виробленню
позитивної громадської думки щодо атестації, запобігли можливим
конфліктам.
Обов’язковою умовою організації та проведення атестації педагогічних
працівників було суворе дотримання законодавчих та нормативних вимог,
об’єктивність в оцінюванні діяльності педагогів. Слід зазначити, що в усіх
закладах освіти існує певний системний підхід 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
педагога, що атестується.

У закладах освіти району у 2019/2020 навчальному році було створено
4 атестаційних комісії І рівня. В усіх закладах освіти наявні нормативні
документи щодо проведення атестації. До складу атестаційних комісій І
рівня входили представники профспілкових комітетів, до районної
атестаційної комісії – голова Зачепилівської районної профспілки
працівників освіти і науки України.
При Руновщинському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок)
«Сонечко», Новомажарівському дошкільному навчальному закладі (ясласадок) «Теремок»
атестаційна комісія відповідно до п.2.10. не була
створена. Педагогічні працівники вищезазначених закладів атестувалися
атестаційною комісією ІІ рівня.
Узагальнення роботи щодо проведення атестації зроблено на підставі
інформації, що надійшла до відділу освіти, культури, молоді та спорту
Зачепилівської районної державної адміністрації із закладів освіти, вивчення
стану організації методичної роботи з педагогічними працівниками, розгляду
клопотань та інших документів, які надходили з місць до атестаційної комісії
ІІ рівня.
Згідно з установленим порядком була забезпечена робота атестаційної
комісії ІІ рівня. Було проведено 5 засідань, протоколи оформлені належним
чином. Накази про результати засідання атестаційної комісії
видані
своєчасно.
До 15 березня 2020 року вивчалась діяльність педагогів, які
атестувались, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення
рівня навчальних досягнень учнів, з предмета, що викладає педагогічний
працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання
педагогічним працівником своїх посадових обов’язків, його участі в роботі
методичних об’єднань, фахових конкурсах та ін.
Членами районної атестаційної комісії вивчалася діяльність педагогічних
працівників, які атестувалися на відповідність та присвоєння кваліфікаційної
категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічних працівників у закладах
освіти яких не створено атестаційної комісії.
Вивчення стану управлінської діяльності керівників закладів освіти дає
підставу зробити висновок, що в більшості закладів освіти району
атестаційна робота є складовою системи управління, тісно пов’язується з
роботою з розвитку творчої активності, стимулювання фахової та загальної
освіти педагогічних працівників, що в свою чергу сприяє вдосконаленню
форми і структури методичної роботи, підвищенню її ефективності. Але в
окремих закладах деякі питання атестації потребують розв’язань і
методичних рекомендацій щодо порядку її організації та проведення,
оформлення атестаційної документації (Новомажарівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів). Виникають також питання об’єктивності оцінювання діяльності та
досвіду роботи педагогічних працівників (Чернещинський НВК «ЗНЗ І-ІІІ
ст.-ДНЗ).
Члени атестаційної комісії ІІ рівня відзначають, що атестація стимулює
педагогічних працівників до розвитку творчої ініціативи, впровадження форм

та методів організації навчально-виховного процесу, що забезпечують
максимальну самостійність навчання учнів, освоєння сучасних освітніх
технологій та використання в навчально-виховному процесі. Під час
атестаційного періоду активність вчителів, які атестувалися значно зросла.
Так учитель історії Чернещинського навчально-виховного комплексу
«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад» Четвертак С.М. в міжатестаційний період пройшла курс «Критичне
мислення» через платформу масових відкритих онлайн-курсів PROMETEUS
та на освітній платформі «Критичне мислення». Питання розвитку
критичного мислення учнів, як однієї з головних стратегій НУШ, Четвертак
С.М. ініціювала для розгляду на засіданнях шкільного методичного
об’єднання, підготувала та провела засідання круглого столу для молодих
педагогів закладу «45 хвилин методичних вправ у технології розвитку
критичного мислення», провела майстер-клас і для учителів району на тему
«Застосування технології критичного мислення на уроках історії» де
детально ознайомила учасників з даною технологією та надала методичні
рекомендації. Вчителі Руновщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Коломацька Т.М. та
Судакова В.В. активізували участь учнів у Всеукраїнських конкурсах з
українознавства «Патріот» та мовно-літературній грі «Соняшник»,
підготували переможців районного етапу Всеукраїнських олімпіад з
української та російської мови, мовно-літературному конкурсі учнівської та
студентської молоді ім. Т.Г.Шевченка.
З метою вивчення стану організації проведення атестації педагогічних
працівників району в 2019/2020 навчальному році, здійснено перевірку
документів атестаційних комісій І рівня, які висвітлюють хід атестації в
закладі. Керівникам закладів освіти надано ряд рекомендацій щодо
організації проведення атестації І рівня та оформлення документації.
Завершення атестаційного періоду у 2019/2020 навчальному році припала
на період запровадження карантину в зв’язку з поширенням коронавірусу
COVID – 19, а тому проведення засідань атестаційних комісій І та ІІ рівня
були відтерміновані згідно з наказами Міністерства освіти і науки України
від 16.03.2020 № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню
коронавірусу COVID – 19» та від 26.03.2020 № 458 «Про внесення зміни до
наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 № 406».
Відповідно до наказу відділу освіти, культури, молоді та спорту від
09.04.2020 № 62 «Про проведення засідання атестаційної комісії ІІ рівня»
14.04.2020 року було проведено засідання атестаційної комісії ІІ рівня
дистанційно із застосуванням платформи Zoom онлайн.
Всього у 2020 році атестовано 11 педагогічних працівників, що становить
14% від загальної кількості педагогічних працівників. Із загальної кількості
педагогічних працівників, які атестувалися: 2 - атестаційною комісією ІІ
рівня при відділі освіти, культури, молоді та спорту Зачепилівської районної
державної адміністрації, 9 – атестаційною комісією І рівня при закладах
освіти району. Відповідно до плану атестації педагогічних працівників у
2019/2020 н.р, 12 педагогічних працівників підлягали черговій атестації.

Атестація виконана на 92%, 1 педагогічний працівник (Новомажарівський
ДНЗ я/с «Теремок») звільнився з посади до підсумкового засідання
атестаційної комісії.
Серед педагогічних працівників, які атестовані - 9 вчителів, 1 – педагогорганізатор, 1 – методист районного методичного кабінету. Із загальної
кількості вчителів: початкових класів – 2, української мови та літератури – 2,
історії – 1, фізики - 1, математики – 1, музичного мистецтва – 1, фізичної
культури – 1.
Відповідно по закладам освіти:
Чернещинський
навчально-виховний
комплекс
«загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» – 4
педагогічних працівники;
Новомажарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 2 педагогічних
працівники;
Зіньківщинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 2 педагогічних
працівники;
Руновщинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 2 педагогічних
працівники;
Районний методичний кабінет – 1 педагогічний працівник.
За результатами атестації:
1. атестовані на відповідність раніше встановленому 11 тарифному розряду – 2 педагогічних
працівники,
встановлення 11 тарифного розряду – 1 педагогічному працівнику,
відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої
категорії» - 1 педагогічному працівнику,
відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої
категорії» - 1 педагогічному працівнику,
відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої
категорії» - 1 педагогічному працівнику,
присвоєння кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» - 3
педагогічним працівникам;
2. відмовлено у присвоєнні педагогічного звання «старший учитель» - 1
педагогічному працівнику.
Апеляцій на рішення атестаційних комісій не надходило.
Секретар атестаційної комісії

Тетяна ГЕРГЕЛЬ

