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Творчість. Пошук. Результат

М

и живемо у світі, що
постійно змінюється.
Неймовірний потік
інформації, яка застаріває дуже
швидко, вже неможливо «втиснути» в рамки навчальної програми.
Відпала необхідність перевантажувати пам’ять учня істинами про
запас — для цього є інші джерела
інформації. Треба лише навчити
учнів ними користуватися.
Суспільству потрібні сучасні, освічені, активні люди, які можуть самостійно
приймати рішення, здатні до співробітництва, відрізняються мобільністю і динамізмом… Сьогодні потрібен спеціаліст, який не чекає інструкцій, а входить у життя
вже зі сформованим власним досвідом.
У зв’язку з цим реформування освітньої системи неминуче. Процес цей повинен
містити не лише оновлення методів навчання, а й створення нових технологій. А це
насамперед залежить як від професійного рівня, так і від зацікавленості та участі в
цьому кожного педагога. Ініціатива викладача, майстра виробничого навчання, його
творча активність, прагнення нового — ось головний фактор розвитку системи освіти, її життєздатності, прогресу.
Одним з головних напрямів роботи адміністрація ВПУ №25 м.Хмельницького
вважає розвиток інноваційної діяльності педагога, підвищення його компетентності
Серед традиційних форм підвищення професійної майстерності (педради, семінари,
круглі столи тощо) найбільш затребуваною для нас стала робота із обміну досвідом.
Викладачі та майстри училища із задоволенням діляться один з одним своїми педагогічними знахідками. Тому і виникла потреба у своєму методичному виданні.
Ви тримаєте в руках перший номер «Методичного вісника». У ньому подано
багаторічний досвід роботи наших педагогів. З матеріалами вісника також можна
ознайомитися на сайті училища www.vpu25.km.ua. Ми сподіваємося, що
«Методичний вісник», з одного боку, дозволить краще ознайомитися з роботою
навчального закладу, а з іншого, буде стимулом для педагогів до нового пошуку.
З повагою,
редколегія «Методичного вісника».
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МАР’ЯНИЧ Тетяна Григорівна,
методист ВПУ №25

Атестація педпрацівників-2013
Звичайно, мета будь-якої атестації –
активізація творчої професійної діяльності,
стимулювання безперервної фахової освіти,
підвищення відповідальності педагога за
результати своєї роботи, забезпечення його
соціального захисту. Мета така ж, як і у всіх
навчальних закладах, але що за нею стоїть?
Відомо, що під час атестації збільшується навчальне, виховне, фізичне і психоемоційне навантаження на педагога
(протягом всіх місяців до дня атестації). І
пік її припадає на день захисту своєї творчої роботи. Хочеться яскраво презентувати
свій досвід, захистити авторську концепцію
чи розробку уроку – а в очах туман, горло
пересохло, і найкращі фрази заготовленої
вдома промови приходять вже після закінчення співбесіди…
Знайома ситуація? Психологічна підтримка – один із важливих чинників, необ-

хідних педагогу в цей час. Члени атестаційної комісії, методична і психологічна служба училища надають таку підтримку всім
педагогам, постійно вселяючи в них впевненість в своїх можливостях, поповнюючи
їхні знання в науково-методичній сфері,
допомагаючи їм зростати. Завдяки такому
сприянню, мудрому вирішенню різних
проблемних ситуацій, спрямовуємо педагога на «ситуацію успіху»!
У поточному році атестацію проходили
40 педагогів, і кожен з них підбив певний
підсумок своєї педагогічної діяльності. На
розгляд атестаційної комісії були представлені творчі звіти, портфоліо, презентації.
Високі досягнення в роботі підтвердили
педагоги, які атестувалися на обласній комісії ІІІ рівня.
Ось результати атестації 2012-2013
навчального року.
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Результати чергової атестації педагогічних
працівників у 2012-1013 н.р. на
атестаційних комісіях ІІ-ІІІ рівня
Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст першої категорії»

Габай В.В., Сімчук М.В., Варцаба Н.В.

Присвоєння кваліфікаційної категорії
«Спеціаліст першої категорії»

Мельничук Г.О., Шаля Л.А., Мішин І.В.

Відповідність раніше встановленому
посадовому окладу 11 тарифного розряду

Яковчук М.О., Гуменюк П.І.

Встановлення посадового окладу
11 тарифного розряду

Мельничук Г.О., Пристинська Т.В.

Встановлення посадового окладу
10 тарифного розряду

Варцаба Н.В., Шаля Л.А.

Присвоєння кваліфікаційної категорії
«Спеціаліст другої категорії»

Томусяк В.В.

Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії»

Бас Г.С., Мар’янич Т.Г., Бойко М.М.,
Окарський В.І., Варцаба В.І., Грушецька І.О.,
Коротун Г.В., Козирська О.І., Богуш Т.С.,
Безінська О.В.

Присвоєння кваліфікаційної категорії
«Спеціаліст вищої категорії»

Котоній Н.І., Конвалюк І.І., Шатковська Л.В.,
Кочаток Н.Д., Савчук Н.В., Половінкіна М.О.,
Мельникова Т.О.

Відповідність раніше присвоєного
педагогічного звання «Викладач-методист»

Бас Г.С., Мар’янич Т.Г., Бойко М.М.,
Окарський В.І.

Присвоєння педагогічного звання
«Викладач-методист»

Грушецька І.О., Богуш Т.С., Безінська О.В.

Відповідність раніше присвоєного педагогічного звання «Старший викладач»

Коротун Г.В., Варцаба В.І.

Присвоєння педагогічного звання «Старший
викладач»

Козирська О.І.

Відповідність раніше встановленому
посадовому окладу 12 тарифного розряду

Коржан Т.В., Цюпак О.В.

Встановлення посадового окладу
12 тарифного розряду

Максимчук Г.І., Томусяк В.В., Загіка В.С.,
Наталіч М.В.

Присвоєння педагогічного звання «Майстер
в/н першої категорії»

Коржан Т.В., Цюпак О.В.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
06.10.2010 №930
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 грудня 2010 р. за №1255/18550

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про атестацію педагогічних працівників
I. Загальні положення
1.1. Це Типове положення визначає порядок проведення атестації педагогічних
працівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм
власності, навчально-методичних (науково-методичних) установ і закладів післядипломної
освіти, спеціальних установ для дітей, а також педагогічних працівників закладів охорони
здоров'я, культури, соціального захисту, інших закладів та установ у штаті яких є педагогічні
працівники (далі - навчальні та інші заклади).
(Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
1.2. Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне
комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність
педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється
кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
1.3. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня
професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності,
розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності
навчально-виховного процесу.
1.4. Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність
оцінювання його педагогічної діяльності.
1.5. Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов'язковою.
1.6. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється
один раз на п'ять років.
1.7. Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження
не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору
форм навчання, програм і навчальних закладів. Ця вимога не розповсюджується на
педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.
(Абзац третій пункту 1.7 розділу I виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
1.8. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення
кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника чи педагогічної ради

7

Офіційно

навчального закладу з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного
звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.
Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не
раніш як через два роки після присвоєння попередньої. (Абзац другий пункту 1.8 розділу I із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від
20.12.2011)
1.9. Центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є навчальні та інші заклади, на підставі цього Типового положення за погодженням з центральним органом виконавчої
влади у сфері освіти можуть розробляти свої положення про атестацію педагогічних
працівників, в яких визначаються умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій,
педагогічних звань з урахуванням особливостей і специфіки їх роботи.
(Пункт 1.9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)

II. Порядок створення та повноваження атестаційних комісій
2.1. Для організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальних та
інших закладах, органах управління освітою щороку до 20 вересня створюються атестаційні
комісії I, II і III рівнів.
2.2. Атестаційні комісії I рівня створюються у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних,
професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації незалежно від
підпорядкування, типів і форм власності, навчально-методичних (науково-методичних) установах, закладах післядипломної педагогічної освіти, спеціальних установах для дітей, а також закладах охорони здоров'я, культури, соціального захисту та інших закладах і установах, у штаті
яких є педагогічні працівники.
2.3. Атестаційні комісії II рівня створюються у відділах освіти районних, районних у містах
Києві та Севастополі державних адміністрацій, інших підрозділах місцевих органів виконавчої
влади та виконавчих органів рад, у підпорядкуванні яких перебувають навчальні та інші заклади.
2.4. Атестаційні комісії III рівня створюються в Міністерстві освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управліннях освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділах місцевих органів
виконавчої влади.
2.5. Центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковано навчальні та інші заклади,
створюють атестаційні комісії у відповідних міністерствах, інших центральних органах
виконавчої влади або делегують свої повноваження атестаційним комісіям III рівня.
(Пункт 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
2.6. Атестаційні комісії усіх рівнів створюються у складі: голови, заступника голови, секретаря, членів атестаційної комісії. Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника)
навчального закладу або відповідного органу управління освітою. Про створення атестаційної
комісії та затвердження її складу видається наказ.
Кількість членів атестаційної комісії не може бути меншою п'яти осіб. (Абзац другий пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту №1473 від 20.12.2011)
2.7. Атестаційні комісії усіх рівнів формуються з педагогічних працівників навчальних та
інших закладів, працівників відповідних органів управління освітою, представників
відповідних профспілкових органів, методичних та психологічних служб. До складу
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атестаційних комісій також можуть входити представники наукових та інших установ,
організацій об'єднань громадян (за згодою).
(Пункт 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
2.8. Атестаційні комісії усіх рівнів створюються на один рік до формування нового складу
атестаційної комісії. Персональний склад атестаційних комісій протягом року може
змінюватися.
2.9. Педагогічні працівники, які входять до складу атестаційної комісії, атестуються на загальних підставах та не беруть участі у голосуванні щодо себе.
2.10. Якщо кількість педагогічних працівників навчального та іншого закладу становить
менш як 15 осіб, їх атестація проводиться атестаційними комісіями I рівня, визначеними
відповідним органом управління освітою, або атестаційними комісіями II рівня.
2.11. Атестація педагогічних працівників притулків для дітей, центрів соціальнопсихологічної реабілітації дітей, центрів медико-соціальної реабілітації дітей закладів охорони
здоров'я, соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок) здійснюється атестаційними
комісіями II рівня за місцезнаходженням цих установ.
2.12. Атестаційні комісії I рівня мають право:
1) атестувати педагогічних працівників на відповідність займаній посаді;
2) присвоювати кваліфікаційні категорії "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії",
"спеціаліст першої категорії" (атестувати на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційним
категоріям);
3) порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II, III рівнів (якщо навчальні та
інші заклади перебувають в управлінні Міністерства освіти і науки Автономної Республіки
Крим, органів управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади),
атестаційними комісіями центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні
заклади, про присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої
категорії" (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої
категорії") та про присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним
педагогічним званням). (Підпункт 3 пункту 2.12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
2.13. Атестаційні комісії II рівня мають право:
1) атестувати на відповідність займаній посаді методистів районних (міських) методичних
кабінетів (центрів), працівників районних (міських) навчально-методичних кабінетів (центрів)
психологічної служби системи освіти (далі - працівники районних (міських) кабінетів
(центрів)), завідувачів та консультантів районних психолого-медико-педагогічних
консультацій, педагогічних працівників навчальних закладів і установ, у яких не створено
атестаційні комісії;
2) присвоювати кваліфікаційні категорії "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії",
"спеціаліст першої категорії" (атестувати на відповідність раніше присвоєним цим
кваліфікаційним категоріям) працівникам районних (міських) кабінетів (центрів);
3) присвоювати кваліфікаційні категорії, педагогічні звання (атестувати на відповідність
раніше присвоєним цим кваліфікаційним категоріям) педагогічним працівникам навчальних
закладів і установ у яких не створено атестаційні комісії;
4) присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" (атестувати на
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відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії"), присвоювати педагогічні звання за клопотанням атестаційних комісій I рівня;
5) порушувати клопотання перед атестаційними комісіями III рівня про присвоєння
педагогічним працівникам районних (міських) кабінетів (центрів) кваліфікаційної категорії
"спеціаліст вищої категорії" та педагогічного звання "практичний психолог-методист" (для
практичних психологів цих кабінетів (центрів)) або про відповідність раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії, педагогічному званню;
розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій I рівня. (Підпункт 5 пункту 2.13
розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011).
2.14. Атестаційні комісії III рівня мають право:
1) атестувати на відповідність займаній посаді завідувачів та консультантів
республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, Київської та Севастопольської
міських психолого-медико-педагогічних консультацій;
2) атестувати на відповідність займаній посаді педагогічних працівників навчальнометодичних (науково-методичних) центрів (кабінетів) психологічної служби системи освіти,
професійно-технічної освіти, навчальних закладів культури і мистецтв Автономної Республіки
Крим та відповідних обласних, Київського та Севастопольського міських навчальнометодичних (науково-методичних) центрів (кабінетів), присвоювати їм кваліфікаційні категорії
(атестувати на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним категоріям), педагогічне
звання "практичний психолог-методист" (атестувати на відповідність раніше присвоєному
педагогічному званню "практичний психолог-методист"); (Підпункт 2 пункту 2.14 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473
від 20.12.2011)
3) присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" педагогічним
працівникам районних (міських) кабінетів (центрів) (атестувати на відповідність раніше
присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії"), присвоювати практичним
психологам педагогічне звання "практичний психолог-методист" (атестувати на відповідність
раніше присвоєному педагогічному званню "практичний психолог-методист") за поданням
атестаційних комісій II рівня;
(Підпункт 3 пункту 2.14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
4) присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" (атестувати на
відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії"), присвоювати педагогічні звання (атестувати на відповідність раніше присвоєним педагогічним
званням) педагогічним працівникам навчальних закладів, що перебувають в управлінні
Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, органів управління освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інших відповідних
структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади за клопотанням атестаційних
комісій цих закладів;
(Підпункт 4 пункту 2.14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
5) розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій I та II рівнів.
2.15. Для об'єктивного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників
атестаційні комісії всіх рівнів можуть створювати експертні групи.
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III. Організація та строки проведення атестації
3.1. Щороку до 10 жовтня керівники навчальних та інших закладів, працівники яких атестуються, подають до відповідних атестаційних комісій списки педагогічних працівників, які
підлягають черговій атестації, із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації. У
цей самий строк до атестаційних комісій подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації, подання керівника або педагогічної ради
закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі
зниження ним рівня професійної діяльності. (Абзац перший пункту 3.1 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473
від 20.12.2011)
Працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії
(тарифного розряду).
(Пункт 3.1 розділу III доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
3.2. До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку
чергової атестації.
Рішення про перенесення атестації може прийматися атестаційними комісіями і в інші
строки. (Пункт 3.2 розділу III доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
Працівники, що атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під
підпис.
3.3. Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчає
педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків (навчальних занять),
позаурочних (позанавчальних) заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів, студентів,
курсантів, слухачів, вихованців (далі - учні) з предмета (дисципліни), що викладає педагогічний
працівник, ознайомлення з навчальною документацією щодо виконання педагогічним
працівником своїх посадових обов'язків, його участі у роботі методичних об'єднань, фахових
конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо.
(Пункт 3.3 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
№1473 від 20.12.2011)
3.4. Керівник навчального та іншого закладу до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період.
Характеристика повинна містити оцінку виконання педагогічним працівником посадових
обов'язків, відомості про його професійну підготовку, творчі та організаторські здібності,
ініціативність, компетентність, організованість, морально-психологічні якості, дані про участь у
роботі методичних об'єднань, інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою
атестаційною комісією, тощо. Педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис.
3.5. Атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі строки: комісіями I рівня - до 1 квітня, II рівня - до 10 квітня, III рівня - до 25 квітня.
3.6. Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, який атестується.
Під час засідання атестаційної комісії педагогічний працівник має право давати усні та
письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.
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За рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за відсутності працівника,
якщо він не з'явився на засідання атестаційної комісії з об'єктивних причин (службове
відрядження, територіальна віддаленість, тривала хвороба та інші причини, що перешкоджають
присутності на засіданні) і дав на це письмову згоду, за винятком випадків атестації
працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній посаді. (Пункт 3.6
розділу III доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту №1473 від 20.12.2011)
У разі неявки педагогічного працівника, який атестується, на засідання атестаційної комісії
без поважних причин комісія після з'ясування причин неявки може провести атестацію за його
відсутності. (Пункт 3.6 розділу III доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
3.7. Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма
присутніми на засіданні членами атестаційної комісії.
Члени атестаційної комісії можуть у письмовій формі викласти окрему думку щодо
рішення атестаційної комісії, яка додається до протоколу. (Абзац другий пункту 3.7 розділу III в
редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
3.8. Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3
її членів. Рішення атестаційної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на
засіданні членів атестаційної комісії. У разі однакової кількості голосів "за" і "проти"
приймається рішення на користь працівника, який атестується.
(Пункт 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
3.9. За результатами атестації атестаційні комісії приймають такі рішення:
1) педагогічний працівник відповідає займаній посаді;
2) присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію ("спеціаліст", "спеціаліст
другої категорії", "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст вищої категорії");
3) педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії ("спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст
вищої категорії");
(Підпункт 3 пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
4) присвоїти педагогічному працівнику педагогічне звання ("викладач-методист", "учительметодист", "вихователь-методист", "педагог-організатор-методист", "практичний психологметодист", "керівник гуртка - методист", "старший викладач", "старший учитель" "старший вихователь", "майстер виробничого навчання I категорії", "майстер виробничого навчання II
категорії");
5) порушити клопотання перед атестаційною комісією II, III рівнів або атестаційною
комісією центрального органу виконавчої влади (залежно від підпорядкування навчального та
іншого закладу, в якому створено атестаційну комісію І рівня) про присвоєння педагогічному
працівнику кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" та/або педагогічного звання
або про відповідність працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої
категорії", та/або відповідність працівника раніше присвоєному педагогічному званню;
(Підпункт 5 пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
6) педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєному педагогічному
званню;
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(Підпункт 6 пункту 3.9 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту №1473 від 20.12.2011)
7) педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;
8) педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.
3.10. Рішення атестаційної комісії повідомляється педагогічному працівнику одразу після її
засідання під підпис.
На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформлюється атестаційний лист
у двох примірниках за формою згідно з додатком, один з яких зберігається в особовій справі
педагогічного працівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видається йому під
підпис.
3.11. Педагогічний працівник визнається таким, що відповідає займаній посаді, якщо:
1) має освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами у галузі
освіти;
(Підпункт 1 пункту 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
2) виконує посадові обов'язки у повному обсязі;
3) пройшов підвищення кваліфікації.
3.12. У разі виявлення окремих недоліків у роботі педагогічного працівника, які не вплинули на якість навчально-виховного процесу, атестаційна комісія може прийняти рішення про
відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених
атестаційною комісією.
3.13. Особи, прийняті на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді.
3.14. На час перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду - до досягнення дитиною шестирічного віку) за педагогічними працівниками зберігаються
кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні звання. Час перебування у таких
відпустках не враховується при визначенні строку чергової атестації.
3.15. Атестація педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена на один рік у випадку тривалої тимчасової непрацездатності або при переході
працівника у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та з
інших поважних причин. За такими працівниками до наступної чергової атестації зберігаються
встановлені попередньою атестацією кваліфікаційні категорії (тарифні розряди), педагогічні
звання.
3.16. Чергова атестація педагогічних працівників, які поєднують роботу з навчанням у вищих навчальних закладах за напрямами (спеціальностями) педагогічного профілю, за їх згодою
може бути відстрочена до закінчення навчання. Присвоєні їм попередньою атестацією
кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання зберігаються до чергової
атестації.
3.17. За працівниками, які перервали роботу на педагогічній посаді (незалежно від
тривалості перерви у роботі), зберігаються присвоєні за результатами останньої атестації
кваліфікаційні категорії та педагогічні звання.
Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через 2 роки після прийняття їх
на роботу.
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(Пункт 3.17 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
№1473 від 20.12.2011)
3.18. Педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на
умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах.
При суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі
їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад. (Пункт 3.18 розділу III доповнено
абзацом другим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від
20.12.2011)
3.19. Педагогічним працівникам іноземних держав, яких прийнято на роботу до навчальних
та інших закладів, за наявності відповідних міжнародних договорів між Україною та
іноземними державами, з яких вони прибули, атестаційні комісії приймають рішення про
присвоєння кваліфікаційної категорії, яка відповідає категорії, встановленій їм за попереднім
місцем роботи.
3.20. Вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів,
атестуються з того предмета, який викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна
кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження. Необхідною умовою
при цьому є підвищення кваліфікації з предметів інваріантної складової змісту загальної
середньої освіти.
(Пункт 3.20 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
№1473 від 20.12.2011)
3.21. Особи з повною вищою педагогічною освітою або іншою повною вищою освітою,
прийняті на посади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці з яких не готувалися
вищими навчальними закладами або підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження ними підвищення кваліфікації, атестуються як такі, що мають відповідну освіту.
3.22. За педагогічними працівниками, які переходять на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, зберігаються
присвоєні кваліфікаційні категорії (тарифні розряди) та педагогічні звання до наступної
атестації.
За педагогічними працівниками, які переходять на посади методистів, вихователівметодистів, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація
таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на посаду методиста або вихователя-методиста.
При переході педагогічного працівника з методичної установи на педагогічні посади до
навчального закладу за ним зберігається присвоєна раніше кваліфікаційна категорія до
наступної атестації. (Пункт 3.22 розділу III в редакції Наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
3.23. Педагогічні працівники, яким у міжатестаційний період присуджено наукові ступені
або присвоєно вчені звання, атестуються без попереднього проходження підвищення
кваліфікації, якщо їх діяльність за профілем збігається з присудженим науковим ступенем або
присвоєним вченим званням.
(Пункт 3.23 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
3.24. Контроль за додержанням порядку проведення атестації педагогічних працівників
здійснюється керівниками навчальних та інших закладів, органів управління освітою, де створено атестаційні комісії.
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IV. Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій
4.1. Атестація на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій
проводиться щодо вчителів та викладачів усіх спеціальностей, а також щодо вчителівдефектологів, методистів, вихователів, вихователів-методистів, соціальних педагогів, практичних психологів, логопедів, вчителів-логопедів, завідувачів логопедичними пунктами, педагогіворганізаторів, концертмейстерів, художніх керівників, музичних керівників, інструкторів з
фізкультури, праці та слухових кабінетів, які мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра (далі - повна вища освіта), зокрема:
вчителі - повну вищу педагогічну освіту з предметів, які викладають;
вчителі початкових класів - повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю початкова
освіта, початкове навчання або які мають дві освіти, одна з яких - вища педагогічна за освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про
освіту" (у редакції Закону України від 23.03.96 №100/96-ВР) - середня спеціальна освіта) (далі неповна вища освіта) або вищу педагогічну з цієї самої спеціальності за освітньокваліфікаційним рівнем бакалавра (далі - базова вища освіта) та повну вищу педагогічну освіту
за іншим фахом;
вчителі-дефектологи (логопеди, сурдопедагоги, тифлопедагоги, олігофренопедагоги) повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності дефектологія (логопедія, сурдопедагогіка,
тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка) або корекційна освіта (за нозологіями);
викладачі професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II
рівнів акредитації - повну вищу педагогічну освіту або іншу повну вищу освіту та пройшли
спеціальну педагогічну підготовку;
соціальні педагоги - повну вищу педагогічну освіту зі спеціальності соціальна педагогіка;
педагоги-організатори - повну вищу педагогічну освіту незалежно від спеціальності;
методисти методичних кабінетів (центрів), інститутів післядипломної освіти, професійнотехнічних, позашкільних та вищих навчальних закладів (I-II рівнів акредитації - повну вищу
педагогічну або іншу фахову освіту з напряму методичної роботи; (Абзац восьмий пункту 4.1
розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від
20.12.2011)
практичні психологи - повну вищу освіту зі спеціальності практична психологія,
психологія;
завідувачі логопедичними пунктами, логопеди - повну вищу педагогічну освіту зі
спеціальності корекційна освіта;
вихователі груп продовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів, вихователі шкіл
-інтернатів та професійно-технічних навчальних закладів - повну вищу педагогічну освіту;
вихователі-методисти, вихователі дошкільних навчальних закладів - повну вищу
педагогічну освіту зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або які мають дві
освіти, одна з яких - неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої
спеціальності, а друга - повна вища педагогічна освіта за іншим фахом;
викладачі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного
виховання), концертмейстери - повну вищу фахову освіту або які мають дві освіти, одна з яких неповна вища фахова або базова фахова освіта, а друга - повна вища педагогічна освіта
відповідного спрямування;
художні керівники - повну вищу фахову освіту або які мають дві освіти, одна з яких - не-
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повна вища або базова освіта з цієї самої спеціальності, а друга - повна вища педагогічна освіта
за іншим фахом;
музичні керівники дошкільних навчальних закладів - повну вищу музично-педагогічну
освіту або які мають дві освіти, одна з яких - неповна вища або базова музична освіта, а друга повна вища педагогічна освіта за іншим фахом;
інструктори з фізкультури - повну вищу фахову педагогічну освіту (для дошкільних навчальних закладів - повну вищу фахову педагогічну освіту або які мають повну вищу
педагогічну освіту за спеціальністю дошкільна освіта); (Абзац шістнадцятий пункту 4.1
розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від
20.12.2011)
інструктори слухових кабінетів навчальних закладів для дітей зі зниженим слухом - повну
вищу педагогічну освіту за спеціальністю дефектологія (сурдопедагогіка) або корекційна освіта
(за нозологіями);
інструктори з праці - повну вищу фахову педагогічну освіту.
4.2. За результатами атестації педагогічним працівникам присвоюються кваліфікаційні
категорії: "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст
вищої категорії".
4.3. Кваліфікаційна категорія "спеціаліст" присвоюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою, діяльність яких характеризується: здатністю забезпечувати засвоєння учнями навчальних програм; знанням основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології;
знанням теоретичних основ та сучасних досягнень науки з предмета, який вони викладають;
використанням інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі; вмінням вирішувати педагогічні проблеми; вмінням установлювати
контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами по роботі; додержанням педагогічної етики, моралі.
Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на
роботу встановлюється кваліфікаційна категорія "спеціаліст". (Пункт 4.3 розділу IV доповнено
абзацом другим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від
20.12.2011)
(Пункт 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
4.4. Кваліфікаційна категорія "спеціаліст другої категорії" присвоюється педагогічним
працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною
категорією "спеціаліст", та які постійно вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіють сучасними освітніми
технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами
позаурочної (позанавчальної) роботи та їх якісним застосуванням; застосовують інноваційні
технології у навчально-виховному процесі; знають основні нормативно-правові акти у галузі
освіти; користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.
(Пункт 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
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4.5. Кваліфікаційна категорія "спеціаліст першої категорії" присвоюється педагогічним
працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною
категорією "спеціаліст другої категорії", та які використовують методи компетентнісноорієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої
педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів;
впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання
й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють
аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом.
(Пункт 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
4.6. Кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії" присвоюється працівникам, які
відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією "спеціаліст
першої категорії", та які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують
нестандартні форми проведення уроку (навчальних занять); активно впроваджують форми та
методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність
навчання учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі. (Пункт 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
4.7. Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється
послідовно.
Педагогічні працівники, які в міжатестаційний період підготували переможців III етапу
всеукраїнських або міжнародних учнівських та студентських олімпіад з базових навчальних
предметів; переможців III етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань;
переможців всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних
навчальних закладів, переможців всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких
робіт учнів - членів Малої академії наук, а також педагогічні працівники, які стали переможцями або лауреатами конкурсів фахової майстерності, що проводяться центральними органами
виконавчої влади, мають наукові ступені, вчені або почесні звання, якщо їх діяльність за
профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням, атестуються
без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення
позачергової атестації.
4.8. Педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах
педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на
присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії" за наявності стажу роботи на
педагогічній посаді не менше двох років; "спеціаліст першої категорії" - не менше п'яти років;
"спеціаліст вищої категорії" - не менше восьми років.
За педагогічними працівниками, які отримали другу повну вищу педагогічну освіту й перейшли на посаду за отриманою спеціальністю, зберігаються присвоєні попередньою
атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж
через два роки після переходу на іншу посаду. (Пункт 4.8 розділу IV доповнено абзацом другим
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
4.9. Спеціалісти, які перейшли на посади педагогічних працівників до професійно-технічних та
вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації з виробництва або сфери послуг, а також науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які перейшли
на педагогічні посади, атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої
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категорії" за наявності не менше двох років стажу роботи на виробництві, у сфері послуг або
стажу науково-педагогічної діяльності; "спеціаліст першої категорії" - не менше п'яти років;
"спеціаліст вищої категорії" - не менше восьми років.
(Пункт 4.9 розділу IV в редакції Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
№1473 від 20.12.2011)
4.10. Педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою повною вищою
освітою, які до набрання чинності Законами України "Про дошкільну освіту", "Про загальну
середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту" працювали й продовжують працювати у навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність
займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних звань як такі, що мають відповідну освіту.
(Пункт 4.10 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
4.11. Педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, а також керівникам
гуртків, секцій, студій, інших форм гурткової роботи, працівникам, які працюють на посадах
майстра виробничого навчання; культорганізатора; акомпаніатора; екскурсовода; інструктора з
туризму; помічника директора з режиму, старшого чергового з режиму, чергового з режиму у
загальноосвітніх школах та професійних училищах соціальної реабілітації; асистента вчителяреабілітолога; консультанта психолого-медико-педагогічної консультації, незалежно від рівня
здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди.
При встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень працівника, професійна
компетентність, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його професійну діяльність.
V. Умови та порядок присвоєння педагогічних звань
5.1. За результатами атестації педагогічним працівникам, які досягли високих показників у
роботі, присвоюються педагогічні звання: "викладач-методист", "учитель-методист",
"вихователь-методист", "педагог-організатор-методист", "практичний психолог-методист",
"керівник гуртка - методист", "старший викладач", "старший учитель" "старший вихователь",
"майстер виробничого навчання I категорії", "майстер виробничого навчання II категорії".
5.2. Педагогічні звання "викладач-методист", "учитель-методист", "вихователь-методист",
"практичний психолог-методист", "педагог-організатор-методист", "керівник гуртка-методист"
можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію
"спеціаліст вищої категорії" (для педагогічного звання "керівник гуртка - методист" - найвищий
тарифний розряд та повну вищу освіту), здійснюють науково-методичну і науково-дослідну
діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науковометодичними установами або професійними об'єднаннями викладачів професійно-технічних та
вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти. (Абзац перший пункту 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
Педагогічне звання "вихователь-методист" може присвоюватися музичним керівникам та
інструкторам з фізкультури дошкільних навчальних закладів.
5.3. Педагогічні звання "старший викладач", "старший учитель", "старший вихователь" можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії "спеціаліст
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вищої категорії" або "спеціаліст першої категорії" та досягли високого професіоналізму в
роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у
його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.
5.4. Педагогічним працівникам, які мають базову або неповну вищу педагогічну освіту,
можуть присвоюватися педагогічні звання "вихователь-методист" (для музичних керівників,
інструкторів з фізкультури та вихователів дошкільних навчальних закладів), "старший учитель", "старший вихователь", якщо стаж їх педагогічної діяльності становить не менш як 8 років
та якщо вони мають найвищий тарифний розряд.
(Пункт 5.4 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
5.5. Педагогічне звання "майстер виробничого навчання I категорії" може присвоюватися
майстрам виробничого навчання, які на високому професійному рівні володіють методикою
практичного навчання, ефективно застосовують її у роботі та мають стаж роботи на займаній
посаді не менш як 8 років і яким встановлено найвищий тарифний розряд.
5.6. Педагогічне звання "майстер виробничого навчання II категорії" може присвоюватися
майстрам виробничого навчання, які добре володіють методами і прийомами виробничого навчання, майстерно застосовують їх у роботі та мають стаж роботи на займаній посаді не менш як
5 років і яким встановлено найвищий тарифний розряд.
(Пункт 5.7 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту №1473 від 20.12.2011)

VI. Рішення атестаційних комісій та порядок їх оскарження
6.1. У разі прийняття атестаційною комісією позитивного рішення керівник закладу або
органу управління освітою протягом п'яти днів після засідання атестаційної комісії видає
відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних
розрядів), педагогічних звань.
Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічного працівника під підпис та
подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття відповідного
рішення атестаційною комісією).
6.2. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відповідність працівника
займаній посаді за умови виконання певних заходів, спрямованих на усунення виявлених
недоліків, атестаційна комісія у встановлений нею строк, але не більше одного року, проводить
повторну атестацію з метою перевірки їх виконання та приймає рішення про відповідність або
невідповідність працівника займаній посаді.
(Пункт 6.2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту №1473 від 20.12.2011)
6.3. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність педагогічного
працівника займаній посаді керівником навчального чи іншого закладу або органу управління
освітою може бути прийнято рішення про розірвання трудового договору з додержанням вимог
законодавства про працю.
Розірвання трудового договору за таких підстав допускається у разі, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації, у тому самому закладі (установі). Наказ про звільнення або переведення працівника за його згодою на іншу
роботу за результатами атестації може бути видано лише після розгляду його апеляцій (у разі їх
подання) атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням законодавства про працю.
6.4. Педагогічні працівники у 10-тиденний строк з дня вручення атестаційного листа
мають право подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого
рівня.
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6.5. Апеляція на рішення атестаційної комісії I рівня подається до атестаційної комісії II
рівня. Апеляція на рішення атестаційних комісій I та II рівнів може бути подана до атестаційної
комісії III рівня.
6.6. Рішення атестаційних комісій можуть бути оскаржені до суду.
6.7. Апеляція подається у письмовій формі безпосередньо до атестаційної комісії вищого
рівня або направляється рекомендованим листом.
В апеляції на рішення атестаційної комісії має бути зазначено: найменування атестаційної
комісії, до якої подається апеляція; прізвище, ім'я, по батькові та посада (місце роботи) особи,
яка подає апеляцію, її місце проживання; у чому полягає необґрунтованість рішення
атестаційної комісії, що оскаржується; перелік документів та інших матеріалів, що додаються;
дата подання апеляції. Апеляція підписується особою, яка її подає.
До апеляції додається копія атестаційного листа.
6.8. Атестаційні комісії, до яких подаються апеляції, розглядають їх у двотижневий строк
та приймають такі рішення:
1) про відповідність працівника займаній посаді та скасування рішення атестаційної комісії
нижчого рівня;
2) присвоїти відповідну кваліфікаційну категорію та скасувати рішення атестаційної комісії
нижчого рівня;
3) присвоїти відповідне педагогічне звання та скасувати рішення атестаційної комісії нижчого рівня;
4) залишити рішення атестаційної комісії без змін, а апеляцію без задоволення.
6.9. Апеляції на рішення атестаційних комісій розглядаються за участю осіб, які їх подали,
крім випадків, коли вони у письмовій формі відмовилися від особистої участі у розгляді
апеляцій або не з'явилися на її засідання.
6.10. Питання атестації педагогічних працівників, не врегульовані цим Типовим положенням, вирішуються атестаційними комісіями III рівня відповідно до чинного законодавства
України.

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

О.В. Єресько
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ДЯЧОК Світлана Сергіївна,
соціальний педагог

Налаштуватися на «ситуацію
успіху»
Процедура атестування педагогів, без
сумніву, спричиняє певний психологічний
дискомфорт. Утім, необхідно, щоб кожен
педагог пройшов атестацію успішно не тільки
в професійному плані, а й без шкоди для свого
здоров’я. Адже педагоги дуже гостро реагують на оцінку їх діяльності, тому що вони
звикли оцінювати інших. І саме працівники
психологічної служби покликані допомагати
педагогам проаналізувати свою педагогічну
діяльність, «подати» себе та свій досвід, набути потрібної впевненості та розкутості під
час публічного виступу перед атестаційною
комісією.
Психологічна підтримка — один із
важливих чинників, необхідних педагогу.
Така підтримка може проводитись у різноманітних формах, серед яких: індивідуальна
бесіда, індивідуальна психодіагностика, групова консультація, семінари, тренінги, ділова
гра, спостереження за діяльністю педагога на
уроці. Завдання працівника психологічної
служби під час атестації педагогів:
- створити умови для психологічної підтримки педагога;
- допомогти у розв'язанні професійних
проблем;
- вирішити, в разі потреби, проблему
напруження педагога;
- розробити рекомендації для педагогів та
адміністрації.
Атестаційний період – важливий етап
діяльності педагога училища. Під час атестації у педагогів збільшується навчальне, виховне, фізичне і психоемоційне навантаження.

Щоб під час атестації не виникало труднощів,
потрібно протягом всього міжатестаційного
періоду, тобто 3-5 років, проявляти свої
здібності, показувати рівень проведення
різних заходів як в училищі, так і для колег,
які працюють в інших ПТНЗ (відкриті уроки,
майстер-класи, позаурочні заходи).
ПЕДАГОГУ НА ЗАМІТКУ
Готуючись до виступу перед атестаційною комісією, зверніть увагу на наступні
моменти:
Розслабтеся. Поки ви чекаєте свого
виступу, у вас починає вироблятися адреналін. Саме він «винний» у вашій напрузі.
Постарайтеся напередодні ввечері або рано
вранці перед атестацією зайнятися гімнастикою або за кілька хвилин до виступу енергійно пройтися сходами, коридором. Швидкі
рухи перед виступом розженуть по тілу адреналін і знімуть м'язову напругу, яка немов
паралізує тіло. Але особливо не старайтеся,
щоб потім не задихатися.
А тепер дихайте. За допомогою подиху
кров забезпечується киснем. Вона, у свою
чергу, насичує мозок, який у ці хвилини має
бути цілком зосереджений на вашому виступі.
Почавши говорити, дихайте рівномірно та
вільно. Зробіть вдих і почніть промову тільки
під час видиху. Ваш голос при цьому буде
глибшим, а звуки більш керованими.
«Змажте» голосові зв'язки! Перед самим виступом не пийте гарячих збудливих
напоїв – чаю, кави. Шипучі напої, так само, як
і холодні, також не принесуть користі. Краще
пом'якшити голосові зв'язки теплою водою зі
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скибкою лимона або випити чистої вистояної
води кімнатної температури. Якщо під час
промови у вас пересихає в горлі, а під рукою
немає води, зробіть хвилинну перерву (під
приводом, що хочете глянути, припустимо, у
свої нотатки) і в цей момент злегка покусайте
язик. Це викличе виділення слини і допоможе
«змазати» горло.
Зовнішність. Ще раз радимо вам звернути увагу на те, що необхідно вдягти. Потрібне
щось звичайне,
традиційне. У
вашому вигляді
не повинно бути
нічого кричущого, ви маєте виглядали свіжо і
цікаво. Волосся
має бути зачесане так, щоб не
відволікати вас
щохвилини. Дуже
важливо,
щоб одяг був
зручним. Якщо
у вас є «щасливий» костюм –
сміливо вдягайте його. Тут немає ніякої містики, ваше тіло звикло «перемагати» в цьому
одязі, і це вас заспокоїть. На несвідомому рівні ви будете вірити в успіх, це дуже важливо.
Ну а тепер – про жести. Ваші жести,
поведінка і голос повинні бути настільки ж
переконливі, як і слова. Уникайте захисних
рухів: не закладайте руки за спину, не
«обіймайте себе», не схрещуйте рук на грудях
– усе це оборонні жести і виражають вашу
невпевненість у тому, що ви говорите.
Незважаючи на серйозний зміст виступу,
посмішка (не усмішка!), що часом осяює ваше
обличчя, допоможе домогтися прихильного
відгуку. Регулярно і свідомо контактуйте
поглядом з кожним, хто сидить у комісії, ніби
ви звертаєтеся прямо до нього. Не уникайте
такого спілкування і з «незручними особистостями». Як показує досвід, краще відповідати
стоячи. Навіть якщо є можливість сісти,
краще все-таки стояти.

АНАЛІЗ ЖЕСТІВ ЧЛЕНІВ
КОМІСІЇ
Аналізуючи жести, ви можете поглянути на ситуацію відсторонено, продумати свою
поведінку під час відповіді та блискуче презентувати свій виступ.
■ Якщо людина подалася вперед, а її
рука пішла за вухо чи за голову, поправляючи краватку – жест показує незгоду з вашими
словами.
■ Співрозмовник ніби підняв
руку, щоб вам
заперечити, утримати вас, але в
останню мить усвідомлює це, і
рука змінює траєкторію. Тут терміново треба виправитися або уточнити думку члена
комісії. У будьякому випадку
лише розслаблена, комфортна
поза співрозмовника свідчить про те, що ваша відповідь вірна.
■ Коли людина спирається підборіддям на долоню, вказівний палець витягується уздовж щоки, інші пальці нижче рота – це
сигнал критичної оцінки того, хто говорить.
Треба висловлюватися обачніше.
■ Нечастий жест — гризіння ручки
або дужки окулярів – це жест ухвалення
рішення, запит про додаткову інформацію.
■ Рука біля чола або підборіддя свідчить про стан замислення. Якщо під час
вашої розповіді член комісії, який приймає
остаточне рішення, прийняв цю позу, наприкінці виступу ще раз докладно повторіть цю
частину вашої відповіді. Однак варто пам'ятати, що всі ці жести (особливо, коли вони
випадкові, нетривалі, скороминущі) можуть
ні про що не говорити. Тому оцінювати
ситуацію треба в комплексі. Сподіваємося,
наші поради не тільки допоможуть вам успішно пройти атестацію, а й будуть корисними на інших важливих етапах вашого життя.

З педагогічного портфоліо
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КОТОНІЙ Наталія Іванівна,
викладач загальноосвітньої підготовки

Їх називають вчителями

С

ьогодні знову понеділок. Знову
починається трудовий тиждень. Як
не хочеться розлучатися зі своїми рідними,
домівкою. Але робота є робота. Беру свої
пакети зі стосами зошитів, плани, над якими
крадькома від чоловіка просиділа частину
вихідних, і йду.
Переступаю поріг рідного училища, в
якому «живу» вже 8 років – і... Що ж сталося?
Що за перевтілення? Чому мені вже не так
сумно, як було зранку? Крокую до свого кабінету. По дорозі зустрічаю безліч учнів, які
раді мене бачити ...
Починається урок. Я говорю. Я замовкаю.
Уважно слухаю. Роблю зауваження. Раптом
насуплююсь. Демонструю. Веду дискусію.
Жестикулюю. Сміюся. Цікавлюся. Обіймаю
за плечі. Граю. Знову, знову і знову вдивляюся в очі моїх учнів. І розумію, що без усього
цього моє життя вже не має сенсу. Без цих
безсонних ночей за підготовкою до уроків,
придумуванням якихось «цікавинок» для
своїх учнів. Без невивчених уроків і маленьких перемог над собою. Без фокусників на
уроках. Без Іванків і Оленок. Без виклику
«на килим», тому що твій Петров знову
кудись вліз.
А знаєте, чому?! Тому що ніхто і ніколи,
ні в якій професії, крім учителя, не має щастя

дивитися на світ дитячими, свіжими, чистими
очима. Адже ми, вчителі, живемо в особливій
країні. Тут кожен день не схожий на попередній, кожна мить – це пошук чогось нового,
цікавого.
Тут немає часу нудьгувати, треба поспішати, поспішати робити добро, стати цікавим
для оточуючих тебе людей. І залишатися цікавим завжди. Дарувати оточуючим свою енергію, знання, уміння, квапитися дізнатися нове,
прагнути не спізнитися. Тому в цій країні
уживаються лише найстійкіші, найтерплячіші,
найщиріші, найвідповідальніші, найдобріші,
дивовижні і найталановитіші люди. Їх
називають вчителями.
Впевнена, що вчителями не стають,
ними народжуються. Хоча, звичайно, вчитель
– це не тільки Божий дар, а й дуже відповідальна та наполеглива праця і серце, віддане
дітям. Щоденне спілкування з дітьми дає мені
силу, радість життя, надію на те, що і я буду
чимось корисна для України.
Почуваюся щасливою, коли в учня загоряються цікавістю очі, коли я бачу, що в його
голівці народжується ідея, коли він з радістю
поспішає вранці на навчання. Увесь час
пам’ятаю, що повинна бути для наших учнів
зразком у всьому, тому постійно тримаю руку
на пульсі сучасності.
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ЦЮПАК Ольга Володимирівна,
майстер виробничого навчання за
професією «Оператор комп’ютерного
набору», викладач спецдисциплін

Моя педагогічна філософія
Не силуйте душу людини, уважно
придивляйтесь до законів природного
розвитку кожної дитини, до її особливостей, прагнень, потреб.

В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ.
Розмірковуючи про філософію своєї
педагогічної діяльності, я ставлю собі запитання – яким має бути сучасний майстер
виробничого навчання? Які принципи лежать
в основі моєї педагогічної філософії?
Найголовніше для мене як вчителя, безумовно, професіоналізм: багато знати і прагнути дізнатися ще більше. Хороший майстер
постійно повинен продовжувати вчитися:
вчитися працювати над собою, вчитися спілкуватися з учнями, готуватися до уроку.
Якщо учень відчуває, що я знаю у багато
разів більше його, йому буде зі мною цікаво.
Але украй важливо, щоб майстер був
особистістю творчою і здатною до саморозвитку. Адже саме Майстер робить величезний вплив на формування світогляду Людини, яку він навчає. Світогляд подібний до
мозаїки – образ складається з шматочків,
кожен з яких необхідно підібрати за кольором, формою, розміром. Робота копітка,
трудомістка: не завжди частинки збігаються.
Інший раз доводиться все перекладати знову і
знову.
Що ще потрібне Майстрові? Уміти берегти людей. Учнів потрібно берегти, особливо
від грубості, злості, байдужості до своїх това-

ришів, байдужості до всього, що відбувається
навколо. У душі учня не повинна згасати
радість пізнання. Дитина повинна уміти радіти успіхам інших людей, співпереживати їх
невдачам і проблемам. Якщо я кожного учня
навчу бути добрим, то і весь світ стане добріший. Вважаю, що найцінніша якість Майстра
– це захопленість.
Мені пощастило: у своєму житті я
зустріла немало таких вчителів. У них сяяли очі, коли йшла мова про свою справу.
Душевні крила, які їх підносять над повсякденністю, деколи нікому не видні, і зовні
людина виглядає абсолютно звичайною. Зосереджений вчитель – вчитель, який отримує
задоволення від своєї справи і для якого все,
що він робить, освітлене радістю творчості.
Думаю, що саме таку людину-вчителя цінували, цінують і цінуватимуть. А ще і, мабуть,
це найголовніше, вчитель повинен уміти
прощати, прощати і розуміти. Це не означає
дозволяти все. Можна бути вимогливим,
навіть іноді жорстким, але в глибині душі
треба прощати все навіть самому задерикуватому учневі.
Хіба і він не потребує моєї підтримки?
Жоден учень не зробить жахливих речей,
коли у нього все гаразд, коли у нього немає
проблем і він відчуває, що його люблять.
Хіба можна говорити йому: «Ти поганий»? У
жодному випадку! Тільки: «Ти хороший, ти
завжди хороший, просто ти поводишся не
дуже правильно».

З педагогічного портфоліо
Майстер, як і кожна людина, що працює
з дітьми, повинен володіти такою важливою
якістю, як терпимість, яку ми сьогодні часто
називаємо толерантністю, розвивати у сьогоднішніх учнів самостійність, уміння відстоювати свої права, готовність до співпраці і творчої діяльності. А ще пошана до особи учня,
на мій погляд, полягає не тільки в тому, щоб
не ображати і не принижувати його, але й в
зацікавленості до особи кожного.
Починається цей інтерес з простого: на
перших уроках я намагаюсь запам'ятати всіх
учнів нової групи і звертаюся до них тільки
за іменами. Карнегі має рацію – це дуже важливо! Згодом прагну дізнатися «родзинку»
кожного і показати її всім. Ще краще, якщо
цю «родзинку» вдасться застосувати до
навчального процесу. До речі, довіра, на мій
погляд, теж складова частина пошани. Якщо
учні можуть щось зробити самі, я прагну
дати їм таку можливість. Їх цікаві ідеї спрямовую на хвилі креативу в потрібне русло.
У короткому викладі моя педагогічна
філософія збігається з висловом класика: якомога більше пошани до особи плюс якомога
більше вимогливості до неї. Але, вимагаючи,
прагну бути максимально об'єктивною і
хвалити при першій-ліпшій можливості, причому прилюдно. Свою незадоволеність зазвичай виражаю у формі засудження конкретної
дії, а не людини, і завжди прагну показати
можливість виправити (оцінку, вчинок, роботу, стосунки): це налаштовує на позитив і
примушує удосконалюватися, а відчуття
непоправності помилки викликає розгубленість і відчуття безвиході.
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До речі, про помилки. Педагог – теж
людина, і завжди і скрізь правим бути не може. Вважаю, що свої помилки треба чесно
визнавати і виправляти. Діти зрозуміють
і оцінять правильно; а ось затятість в помилці
з боязні упустити свій авторитет якраз його і
підірве. Так само, як і спроба перекласти
вирішення своїх проблем на плечі інших.
І, напевно, останнє. Своє головне педагогічне і людське завдання я бачу в тому, щоб
підтримувати та розвивати природні якості
учня, здібності, допомагати в становленні
його соціальності, творчої самореалізації
особистості, допомогти кожній дитині стати
вільною, самодостатньою особою і конкурентоздатним фахівцем.
Сучасне суспільство гостро потребує
людей з глибокою вірою в себе, в свої здібності, що уміють ці здібності реалізувати. Тому
моя мета -– підготувати учнів до життя
і професійної діяльності в новому інформаційному суспільстві. Я прагну, щоб на моїх
уроках виробничого навчання учні усвідомили, що комп'ютер, сучасний помічник
людей – необхідний для виконання рутинних,
шаблонних дій, що не слід змагатися
з комп'ютером там, де він свідомо сильніше –
в швидкості і точності обчислень, об'ємі
пам'яті.
Але щоб не стати придатком машини,
людина повинна робити те, що недоступно
машині: самостійно створювати і
оперувати просторовими образами, творчо
мислити і ставати професіоналом своєї
справи.
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З педагогічного портфоліо
Есе на тему...

БОХОНОВСЬКИЙ
Володимир Дмитрович,
майстер виробничого навчання за професією
«Слюсар з ремонту автомобілів», викладач
спецдисциплін. Відмінник освіти України

Чому учень втрачає бажання
навчатися?
Останнім часом
дуже часто можна
чути від педагогів і
від батьків, що діти
зовсім не мають інтересу до навчання. Їх
ніщо не цікавить, крім
телевізора і комп'ютера, вони перестали
читати, цікавитись
класичною музикою,
творами мистецтва.
Яка ж причина такої
байдужості? І хто в цьому винен? А причина
проблеми проста – дитина не розуміє, навіщо
їй це потрібно. Відсутня мотивація.
Вже понад тридцять років я працюю в
системі профтехосвіти і особливо відчуваю
відсутність бажання навчатись професії. Учні
завершують навчання, і одразу постає проблема: а де ж працювати? Зараз усім роботодавцям потрібні готові фахівці, в навчання яких
вони (роботодавці) не хочуть вкласти ні
копійки. Але спеціаліста бажають мати досвідченого, зі стажем роботи, зі знанням всіх
новітніх технологій. І де учню цьому навчитися, в училищі?
Ми, педагоги, особливо мого віку, розуміємо, що тільки професійні навики допоможуть нашому випускнику знайти місце роботи. Але чи все ми можемо в наших майстернях показати, всьому навчити наших учнів?
Так от в тому і біда, що ні, і це, звичайно,
прикро. Нерідко буває, що інтерес до навчання згасає від того, що педагог не зовсім вміє
користуватися таким інструментом впливу,
стимулювання, як об’єктивна оцінка. Хочемо

ми того чи ні, але кожна оцінка викликає в
учня певні емоції.
І дуже добре, коли
оцінка надихає учня
навчатися краще, а не
створює уявлення про
марність своєї праці.
Не менш важлива
роль батьків. Батько і
мати – найкращі вихователі. Своїм прикладом вони формують світогляд дитини, впевненість у своїх силах, самооцінку. Часто ж
батьки, зайняті своїми «дорослими» справами,
не знаходять часу на спілкування. Іноді
спілкування обмежується викриками, наказовою інтонацією, різними покараннями. Така
поведінка найрідніших людей завдає травми
та позбавляє бажання навчатися.
Бажаємо ми того чи ні, але саме педагоги, батьки, суспільство відповідальні за підростаюче покоління. Життя ставить дедалі
складніші завдання, для розв`язання яких
потрібна людина не просто з високим рівнем
знань, а інтелектуально розвинена, активна,
цілеспрямована, самостійна.
Наша мета як педагогів – дати учням
радість праці, радість успіху у навчанні,
пробудити в їхніх серцях почуття гордості,
власної гідності. Звісно, випускник школи і
випускник училища, це різні люди в соціальному статусі. Наш учень має професію, але чи
може він себе повністю реалізувати???
А чому, в кого про це запитати?
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Через творчість — до успіху
Сучасний педагог перебуває у постійному творчому пошуку.
Якщо раніше його завдання полягало в тому, щоб передати учням
певний обсяг знань, а потім оцінити їх успішність, то зараз
перед педагогом стоять непрості задачі. Треба навчати учнів
мислити самостійно і творчо, підвищувати мотивацію до
вивчення предметів, сприяти розвитку талантів, здібностей.
Треба, щоб учні не лише навчилися відповідати на поставлені
питання, а й самостійно визначали їх для себе у процесі навчання…
Ось чому для сучасного педагога так важливо не зупинятися на
досягнутому, а завжди рухатися вперед.

МАР’ЯНИЧ Тетяна Григорівна,
методист ВПУ №25

Досвід:
«Особистісно орієнтовані технології розвивального
навчання на уроках професійної підготовки»
(художні професії)
Об’єкт досвіду: Богуш Тетяна Степанівна
* дата народження: 14 лютого 1958 року
* освіта: вища
* посада: викладач спецдисциплін
* педагогічний стаж: 18 років
* рік попередньої атестації: 2008 р.
* кваліфікаційна категорія: вища
Адреса досвіду:
вище професійне училище №25 м.Хмельницького.
Роки вивчення та рік оформлення досвіду:
2003-2010 рр.

АКТУАЛІЗАЦІЯ
ДОСВІДУ:
Досвід викладача завжди є і буде актуальним,
оскільки базується на глибоко особистісному підході

до учня, орієнтації на цінності мислення, творчість
та компетентність особистості. Врахування психолого-педагогічних тенденцій у
навчальній роботі викладача посилює внутрішню мо-

тивацію учнів до самовдосконалення й самореалізації,
розвитку творчого потенціалу. Переважання психологічного аспекту в організації навчального процесу
дає відчутний педагогічний
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результат, що виражається
у свободі творчості учнів,
гнучкості мислення, легкості генерування ідей.
Сугестивна технологія
навчання, яку застосовує
викладач, не є чисто зовнішньою оболонкою даного
педагогічного досвіду. Вона
глибоко проникла у зміст
навчального матеріалу і є
міцною зв’язуючою ланкою
у стосунках викладача та
учнів. Досвід потребує
вивчення, поширення і
застосування не тільки в
навчальних закладах професійної освіти, де пропонують творчі професії а
скрізь, де на меті є формування гармонійно розвиненої особистості.
ВИЗНАЧЕННЯ
ВИДУ ДОСВІДУ ЗА
ХАРАКТЕРОМ НОВИЗНИ (новаторський
чи раціоналізаторський):
Оскільки суть новаторства полягає у проявах
нового у творчій діяльності
людей, вираженні творчих
здібностей людини, а раціоналізаторство є удосконаленням, то досвід Т.С.Богуш можна віднести як до
новаторського, так і до раціоналізаторського. Адже він
опирається на творчість як
етап у розвитку людського
мислення. Творча реалізація, переконливо доводить
на практиці викладач, необхідна будь-якій людині.
Творчий процес від ображається в трьох світах: фізичному, психічному та
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духовному. У фізичній матерії творчість проявляється
через механізм поєднання
роботи правої та лівої
півкуль мозку, образного й
логічного типів мислення. І
якщо застосувати ці знання
у розробці та підборі вправ
і методів навчання, тобто,
свідомо підійти до питання творчості, то відкриття
каналів проходження творчої енергії відбувається
миттєво. А індивідуальний
та диференційований підходи сприятимуть швидкому
зростанню і розвитку творчих здібностей учнів.
ПРОВІДНА
ПЕДАГОГІЧНА ІДЕЯ
ДОСВІДУ
Автор досвіду провідною його ідеєю вважає
художнє сприйняття як
основу творчого мислення. Набувши навичок художнього сприйняття, людина
може використовувати їх
в будь-якій галузі знання,
що сприяє творчому ставленню до життя, прояву
творчості в будь-якому
процесі життєдіяльності. А
знаючи схему процесів
сприйняття, людина здатна
швидше освоювати, усвідомлювати, більш якісно
вивчати ту сферу пізнання,
яка перед нею постала. Для
тренування художнього
сприйняття, образного мислення, пам’яті та уяви автор
досвіду пропонує спеціальні тренінгові вправи, які
випробувала на своїх
уроках і які використовують її колеги.

СУТНІСТЬ,
ТЕХНОЛОГІЯ
ДОСВІДУ
Сутність досвіду викладача Т.С.Богуш – поєднання
інтерактивних технологій
навчання, які базуються на
інтенсифікації навчальної
діяльності, тренінгових
вправах, на дидактичному
удосконаленні, концентрації навчання і на сугестопедичних підходах.
Викладач на власному
досвіді доводить, що використання будь-яких освітніх, навчальних технологій
має бути комплексним і
таким, власне, і є. Адже
технології «у чистому вигляді» не можуть існувати.
Переплетення їх відбувається постійно, навіть якщо
той, хто їх використовує, не
звертає на це увагу.
Якщо ж поєднання
технологій здійснювати
осмислено, то й ефект буде
відповідно високий — педагогом тоді ставиться певна
мета, яка досягається. Для
цього сам педагог має бути
широко обізнаний з суттю
кожної технології, яку
застосовує, а не працювати
наосліп або використовувати тільки зовнішні ознаки
тієї чи іншої технології.
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ
ДОСВІДУ
Головним результатом
досвіду є те, що особистісно орієнтована взаємодія
викладача з учнями стала
найважливішою складовою
педагогічного процесу. А
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осучаснення педагогічної
діяльності щодо організації
уроку дає можливість учневі засвоїти потрібні види
компетентності та бути
здатним до подальшого розвитку та інтеграції знань у
системі самовдосконалення.
Під ненав’язливим
впливом викладача, завдяки
застосовуваним інноваційним навчальним технологіям, учні набувають свободи
творчості, розширюють свій
розумовий кругозір. Підсилюється продуктивність
фантазії, народжуються
позитивні емоції, підвищуються активність, воля
до дії.
Викладач допомагає учням розвивати альтернативні способи пізнання світу,
набувати навичок художнього сприйняття, які можна використовувати в будьякій галузі знань, сприяє
творчому ставленню до
життя, прояву творчості в
будь-якому процесі життєдіяльності.
Завдяки тренінговим
технологіям в учнів закріплюються вольові якості.
Тренування заданої установки як елемента самонавіювання допомагає учням
зосереджувати свідомість
на предметі, що вивчається,
«прибирає страхи», допомагає сформувати позитивну внутрішню мотивацію,
створює настрій радості та
успішності в досягненні
мети. Учні навчаються
сприймати недосконалості
оточуючого середовища як

уроки, труднощі, подолання
яких необхідне для власного вдосконалення, а власна
творчість сприятиме гармонізації й перетворенню
буття.
Досить результативними є вправи для розвитку
пам'яті й образного мислення, для чого використовується емоційне забарвлення
образу. А індивідуальні
творчі завдання стимулюють творчу уяву, тренують
швидкість фантазування,
що є необхідною складовою
у професійній діяльності.
Так само важливими є
розвиток слухової, кінестетичної та зорової пам’яті
через ряд спеціальних
вправ, які застосовують на
уроках викладач та її колеги, активізація пізнавальних
інтересів учнів за рахунок
загального бачення перспективи, вироблення швидкості
виконання розумових дій,
цілісне формування якостей
особистості, необхідних для
прискореного засвоєння
матеріалу (концентрації
уваги, цілеспрямованості,
наполегливості, цілісного
художнього відчуття, широких узагальнень), формування схемного, знакового,
символічного мислення, розвиток уваги, спостережливості, фантазії, творчої
уяви.
ПОШИРЕННЯ
ДОСВІДУ НА
ОБЛАСНОМУ РІВНІ
лін

Викладач спецдисципТетяна Степанівна
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Богуш бере активну участь
у роботі обласного методичного об’єднання, ділиться
досвідом роботи з викладачами спецдисциплін та
майстрами виробничого
н а в ча н н я х уд о ж н ь о г о
напрямку.
Т.С.Богуш є переможцем обласної виставки матеріалів комплексно-методичного забезпечення
предметів професійної підготовки «Педагогічні ідеї та
знахідки», нагороджена грамотою управління освіти і
науки облдержадміністрації
за результатами обласної
виставки-конкурсу кращих
дипломних і творчих робіт
учнів ПТНЗ області.
Досвід Т.С.Богуш вийшов і за межі області. Так,
у 2008 році викладач брала
участь у Всеукраїнському
науково-методичному семінарі «Виховний потенціал
українського народного мистецтва, фольклору, обрядовості та звичаїв у роботі
навчально-виховних закладів». Розроблена Т.С.Богуш
авторська програма курсу
«Народна культура» вміщена у збірнику, виданому за
матеріалами семінару. Крім
того, Тетяна Степанівна –
автор шести посібників, які
додаються до її атестаційних матеріалів.
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ГРУШЕЦЬКА Інна Олександрівна,
викладач спецдисциплін,

КОРЖАН Тетяна Василівна,
майстер виробничого навчання за
професією «Оператор комп’ютерного набору»

Інтелектуальний урок-гра
«Підготовка та проведення конференції з презентацією
віртуальної фірми» (бінарний урок проведено 22 січня 2013 р. в рамках роботи
обласної фахової секції з професій «Оператор комп’ютерного набору», «Секретар
керівника», тема засідання «Впровадження в навчальний процес сучасних ІКТ »).

Мета:
навчальна

Тип уроку

Обладнання,
унаочнення
Форма
проведення
Організація
заходу:

Активізувати роботу учнів з професій «Оператор КН» і «Секретар
керівника» в позаурочний час; узагальнити та систематизувати здобуті
знання, уміння та навички учнів.
Інтегрований урок за темами предметів теоретичного циклу для ІІ
і ІІІ курсів «Основи технічного редагування та оформлення тексту»,
«Технології комп’ютерної обробки інформації», «Діловодство» та темами
виробничого навчання для ІІ і ІІІ курсів з професії «Оператор комп’ютерного набору», «Секретар керівника».
Мультимедійний проектор, презентація, фільм, атрибути віртуальної
фірми: бейджики, запрошення, візитки, буклет.
Інтелектуальна гра.
У грі беруть участь: двоє ведучих, виконавчі директори, 2 команди
по 8 учасників (групи №23, 33). Командам необхідно підготувати до гри
назву команди, девіз, бейджики та обрати капітана. По закінченню підготовки до конференції запрошено по 2 учасники від кожної групи та представники ЗМІ.

Хід заходу
Доброго дня! Сподіваюсь, ви маєте гарний зимовий настрій. Сьогодні у нас буде
дещо незвичний урок, не повсякденний. Урок
знання, зосередженості, натхнення і командного змагання.

Ведучий 1: Вітаємо вас на інтелектуальній грі «Підготовка та проведення...». Уявімо, що ви вже професійні секретарі і сьогодні
будете готуватись до конференції з приводу
відкриття віртуальної фірми «Атлант».

Творчий пошук педагога
А оскільки фірма тільки відкривається – це ваше випробне завдання.
Ведучий 2:
Перш за все,
давайте познайомимось з нашими учасниками.
Привітання
команд: проголошення назви, девізу
та представлення
капітанів команд.
Група №23 –
«БЕМС», група №33 –
«КРОК ВПЕРЕД»
Ведучий 1: Конференція — заздалегідь заплановане, організоване зібрання людей для обговорення певного
питання, яке визначене заздалегідь.
Конференції — один з
найбільш поширених та ефективних способів організації
зв'язків з громадськістю та
передачі їй необхідної інформації через ЗМІ.
Основний плюс — це живе спілкування
учасників між собою. Щоб скликати конференцію, необхідний привід, важлива тема. Ми
сьогодні зібрались з вами з нагоди відкриття
фірми «Атлант».
Ведучий 2: У віртуальну фірму ми, ведучі – виконавчі директори, набираємо персонал
для підрозділів нашої фірми
Ведучий 1: Отже, розпочинаємо інтелектуальну гру.
Ведучий 2:
1 етап
Організаційні документи
При підготовці конференції потрібно
підготувати наочний матеріал, тому 5 представників з кожної команди будуть виконувати цю роботу за ПК.
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Завдання 1: Publisher – створити та
роздрукувати візитки фірми. Демонстрація відправлених запрошень учасникам конференції.
Завдання 2: Word
– створити та роздрукувати
форму
реєстрації учасника
конференції.
Завдання 3: Publisher – створити та
роздрукувати ін.формаційний буклет.
Завдання 4: Power Point –
створити презентацію фірми «Атлант».
Завдання 5: Excel – створити бізнес-план (таблиця і
діаграми).

Секретар має зробити це
самостійно, а оскільки ви
сьогодні маєте продемонструвати всі свої знання та
працюєте в команді, зараз
порадьтеся і визначтеся, хто буде виконувати
завдання. Роздати папки.
На завдання – 20 хв
Бал за одне завдання – 10 балів
Бал за етап – 50 балів
Поки йде підготовка організаційних документів, ми перейдемо до 2-го етапу.
2 етап
Оформлення конференц-залу
Ведучий 1: Підготовка до проведення
конференції включає в себе також оформлення конференц-залу, а саме: оформлення столу
реєстрації учасників, гостей конференції та
столу розміщення учасників конференції.
Учасники команд оформлюють: стіл реєстрації учасників конференції (розставлення
картки «Реєстрація», підготовка плану розташування учасників конференції, розставлення
карток з прізвищами запрошених, мінеральної
води, склянок, блокнотів, ручок). Все необ-
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хідне для оформлення конференц-залу знаходиться на столі. За етап — 10 балів.

Добре психологічно налаштуйтесь на проходження співбесіди. Бойовий дух стане вам у
нагоді. Отже, розпочнемо…

Оформлення конференц-залу завершилось – перейдемо до наступного етапу —
«Співбесіда».
3 етап
Співбесіда
Бал за питання – 1 бал, максимальна сума
балів – 5 балів.
Ведучий 1: Один мудрець сказав так:
«Про свої здібності людина може дізнатися,
лише спробувавши застосувати їх». Ми з вами
перевіримо правдивість цього твердження,
провівши співбесіду.
Співбесіда — найкращий спосіб продемонструвати роботодавцю свої найкращі
якості, схилити його на свою користь. Це невеличкий іспит, на якому перевіряються ваші
фахові, ділові та психологічні якості.

До кожного іспиту потрібно готуватися, і
до співбесіди також. Перший етап підготовки
до співбесіди – це написання резюме. Вашим
домашнім завданням було створити резюме.
Зараз ми проведемо співбесіду і визначимо,
хто підготувався до співбесіди найкраще.
На уроках ми з вами ознайомились, яким
чином відбувається співбесіда, а саме, що вона проходить в індивідуальному порядку з
кожним претендентом.
У нас обмаль часу, тому ми не можемо
провести співбесіду індивідуально. Тому питання я буду задавати кожній з команд почергово, розпочнемо з команди «Крок вперед».

Запитання для співбесіди:
Не могли б ви розповісти про себе?
Чому ви хочете працювати саме в цій
компанії?
Чим вас приваблює робота у нас на даній
посаді?
Яку мету ви хочете реалізувати в роботі?
Чого ви чекаєте від своєї кар'єри через кілька
років?
Які ваші сильні і слабкі сторони?
Ви досягаєте успіху?
Що ви робите, коли інша людина вас не
розуміє?
Чи вмієте ви працювати в команді?
Як ви ставитесь до твердження: «Керівник завжди правий»?
Співбесіда завершена, дякую за ваші відповіді. Прошу віддати мені свої резюме.
Ведучий 2: Я бачу, ви гарно підготувалися до співбесіди, і зараз ми оцінимо результати співбесіди.
Ведучий оцінює результати роботи
команд за «Співбесіду» і «Оформлення конференц-залу».
За «Співбесіду» ви отримали бали:
Група № 23
5
Група № 33
5
За «Оформлення конференц-залу» ви
отримали такі бали:
Група № 23
10
Група № 33
10

Творчий пошук педагога
Ведучий 1: А зараз ви продемонструєте
роботу з організаційними документами, тож
переходимо до «Демонстрації».
Демонстрація відправлених запрошень
учасникам конференції та демонстрація створених візиток.
Прошу команду — «Крок вперед».
Демонстрація форми реєстрації учасника
конференції.
Прошу команду. Демонстрація інформаційного буклета.
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Група № 23 ______________
Група № 33 ______________
5 етап
Проведення конференції

Ведучий 2 допомагає у демонстрації.
Ведучий 1 оцінює результати роботи
команд за 1 етап «Організаційні документи»:
Група № 23
візитки__10___
форма реєстрації____10___
буклет____10____
Група № 33
Ведучий 2: А тепер давайте перевіримо,
як ви знаєте комп’ютерні програми. Адже
основним помічником секретаря керівника
є саме вони, отож:

Ведучий 2: Всю підготовчу роботу ви
виконали, тепер давайте зустрічати наших
учасників конференції.
Запрошені зайдуть на конференцію, їх
запросите до столу-реєстрації – для проведення реєстрації. Після реєстрації учасникам
конференції потрібно прикріпити бейджик
учасника, вручити інформаційний буклет і
запросити зайняти свої місця. Прошу зареєструвати наших учасників конференції.
Ведучий 1: Ми, виконавчі директори
фірми «Атлант», раді вітати вас на конференції з нагоди відкриття фірми «Атлант». Наша
конференція розрахована на 2 дні:
1 день – відкриття конференції, презентація фірми; 2 день – віртуальна екскурсія
містом, закриття конференції.
Детальніше програму конференції можна
переглянути в інформаційному буклеті.

4 етап
Бліц-опитування «Перевір свої знання»
Бал за питання – 1 бал, максимальна сума
– 10 балів.

Ведучий 2: Перейдемо до перегляду презентації. Учасники команд показують презентації. Далі відбувається презентація фірми
«Атлант».

Фахові запитання:
В яких прикладних програмах переважно
працює секретар?
Як у Word оформити поля на сторінці?
Як у Word створити нумерований список?
Як у Word створюється верхній колонтитул?
Як чином у Word відправити документ на
друк?
Як в Excel створити таблицю?
Яким чином знайти інформацію в Інтернеті про фірми-конкуренти?
Яким чином створити і відправити повідомлення через електронну пошту?
Яким чином пронумерувати сторінки?
Як в Power Point створити презентацію?

Ведучий 1: А тепер ми переглянемо наш
бізнес-план про перспективи розвитку фірми.
Прошу учасника команди «Крок вперед»
продемонструвати свій бізнес-план. Прошу
учасника команди «Бемс» продемонструвати
бізнес-план.
Учасники команд показують бізнес-плани
і заносять їх учасникам конференції.

Ведучий 1 оцінює результати роботи
команд за 4 етап «Бліц-опитування».

Ведучий 1: Дякуємо за виступи нашим
гостям. Вітаємо вас із закінченням першого

Ведучий 2: Просимо виступити гостей
конференції, гостями в нас є:
представник «Приватбанку»,
потенційний спонсор,
представник управління освіти,
представник рекламної агенції,
засоби масової інформації.
Виступи учасників конференції.
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дня конференції. Ми з вами вдало попрацювали, зустрінемося завтра.
ГОДИННИК (ніч, ранок)
«Закриття конференції»
Ведучий 2:
Ми вітаємо вас на 2 дні конференції.
Зараз ми здійснимо віртуальну мандрівку і
переглянемо фільм про наше місто.

Показ фільму про м.Хмельницький.
Ведучий 1 (заключне слово): Конференція завершилась, дякую нашим гостям за
підтримку та участь в ній. Прошу учасників
команд роздати візитки фірми нашим гостям.
Конференція завершилась. Учасники конференції залишають конференц-зал.
Ведучий 2 оцінює результати роботи
команд за презентацію і бізнес-план:

Група № 23
10
10
Група № 33
10
10
Оцінює результати роботи команд за
реєстрацію:
Група № 23
10
Група № 33
10
Ведучий 1: Ось ми і провели нашу конференцію, дякуємо за вдалу організацію та
проведення конференції учасникам команд. І
за результатами усіх етапів ми зараз визначимо, яку з команд буде прийнято на роботу.
Ведучий 2 (оголошення переможців): За
підсумками випробувань ми вирішили прийняти на роботу у виконавчий відділ команду______, тому що вона отримала максимальну
кількість
балів
______
Вітаємо!
(Всі вітають оплесками).
Ведучий 1: Але команда _____ теж добре
себе проявила і отримала ______ балів. Нам
не хочеться втрачати наших потенційних
працівників. Тому команду ми вирішили прийняти на роботу у відділ збуту. Вітаємо! (Всі
вітають оплесками. Нагородження команд).
Ведучий 2: Ми хочемо подарувати вам
обов’язкові атрибути секретаря.
Ведучий 1: Сьогодні ми з вами на уроці
продемонстрували всі наші знання, навички
в таких програмах, як Word, Excel, Power
Point, Publisher і вміння виконувати обов’язки
секретаря керівника при організації
конференції.
До побачення!

Творчий пошук педагога
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Арт-кафе

ГРИНЧАК Василь Іларович,
викладач спецдисциплін

Творити — то найліпша штука
Мене народили 9 січня 1972 року, і це
було здорово. Мамі було боляче, але я став
переможцем. Серед мільйонів і мільйонів імовірних Я з’явився саме я. Ніхто не пояснив
нащо, але стало ясно, що це непогано. Дивно,
що поява на світ може приносити біль. І я
подумав: біль — це творчість, а творчість —
найліпша штука. Стану художником. Якщо
нема болю — нема творчості. Хай живуть
муки творчості.
Та спочатку був стос малюнків, безболісний, зимово-вечоровий, єдиним глядачем —
лампочка-жарівка і голос: «Та вже лягай».
Та життя вперте і послало мене пасти корів.
Бувало, жену корів і бачу людей на городі: копають картоплю, жнуть кукурудзу…
А потім задер голову — хмари. Ба, та то не
хмари — то город Бога! «А кукурудза, кукурудза у нього ви-и-илягла!» А поверх кукуру-

дзиння видно вулицю. Не просто вулицю,
а Велику вулицю. Зранку по ній спішать всі
у колгосп, в обід додому, а потім знов на
роботу. Ага, їм треба гроші. Потім побачив, як
понесли одного в другий бік від колгоспу і
жалібненько так співали. Дивно, але ніхто вже
не спішив на роботу. І я подумав: робота то не
все. Тож навіщо він жив? І ще подумав: чоловік для роботи чи робота для чоловіка?
А потім прийшла пора йти в люди.
Старший брат Іван вирішив: має вийти художник (а не перекладач, як хотів тато), бо щось
там малює. І віддав між тих, що знають, як
тримати олівець в руках. Чи вчив хтось, як ЦЕ
робити, не пам’ятаю — давно було. Але з’явився БІЛЬ. Біль від того, що не виходить. А це
великий жирний плюс, бо коли з’являється
біль — це супутник творчості (народження).
Значить, добрий день, я уже чуть-чуть творю.

«Нарцис», «Бабина хата» (акварелі В.І.Гринчака)
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