– 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.
(п.1.2 Типового положення)
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.
(п.1.3 Типового положення)
відкритість та колегіальність,
гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника,
повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної
діяльності.
(п.1.4 Типового положення)
Атестація педагогічних працівників навчальних закладів є обов'язковою.
(п.1.5 Типового полдоження)

чергова

Атестація

1 раз на 5 років
(п.1.7 Типового положення)

позачергова

за заявою або поданням керівника,
педагогічної ради навчального
закладу чи відповідного органу
управління освітою.
не раніше як через два роки
після попередньої
(п.1.9 Типового положення)

Умова чергової атестації - обов'язкове проходження курсів
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.

СПЕЦІАЛІСТ

 має повну вищу освіту
 здатний забезпечувати засвоєння
учнями/вихованцями навчальних
програм
 знає основи педагогіки, психології,
дитячої та вікової фізіології
 знає теоретичні основи та сучасні
досягнення науки з предмета, який
викладає
 використовує інформаційнокомунікаційні технології, цифрові
освітні ресурси у навчальновиховному процесі
 уміє вирішувати педагогічні
проблеми
 уміє встановлювати контакт з
учнями/вихованцями, батьками,
колегами
 дотримується педагогічної етики,
моралі

СПЕЦІАЛІСТ ІІ КАТЕГОРІЇ

 відповідає вимогам, встановленим до
працівників з кваліфікаційною
категорією «спеціаліст»
 постійно вдосконалює свій
професійний рівень
 використовує диференційований та
індивідуальний підхід до
учнів/вихованців
 володіє сучасними освітніми
технологіями, методичними
прийомами, педагогічними засобами,
різними формами позаурочної роботи
та ефективно застосовує їх
 застосовує інноваційні технології у
навчально-виховному процесі
 обізнаний з основними нормативноправовими актами в галузі освіти
 користується авторитетом серед
колег, учнів/вихованців та їх батьків

СПЕЦІАЛІСТ І КАТЕГОРІЇ

 відповідає вимогам, встановленим до
працівників з кваліфікаційною
категорією «спеціаліст другої
категорії»
 використовує методи
компетентнісно-орієнтованого
підходу до організації навчального
процесу
 володіє технологіями творчої
педагогічної діяльності з урахуванням
особливостей навчального матеріалу і
здібностей учнів/вихованців
 впроваджує перспективний
педагогічний досвід у навчальновиховному процесі,
 формує в учнів/вихованців навички
самостійно здобувати знання і
застосовувати їх на практиці
 лаконічно, образно і виразно подає
матеріал
 уміє аргументувати свою позицію та
володіє ораторським мистецтвом

СПЕЦІАЛІСТ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ

 відповідає вимогам, встановленим до
працівників з кваліфікаційною
категорією «спеціаліст першої
категорії»
 володіє інноваційними освітніми
методиками і технологіями, активно
й ефективно застосовує їх та
поширює у професійному середовищі
 володіє широким спектром стратегій
навчання
 продукує оригінальні, інноваційні ідеї
 застосовує нестандартні форми
проведення уроку (навчальних занять)
 активно впроваджує форми та
методи організації навчальновиховного процесу, що забезпечують
максимальну самостійність навчання
учнів
 вносить пропозиції щодо
вдосконалення навчально-виховного
процесу в навчальному закладі

 має кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої
категорії» або «спеціаліст
першої категорії»
 досяг високого
професіоналізму в роботі
 систематично
використовує
перспективний педагогічний
досвід, бере активну участь
у його поширенні
 надає практичну допомогу
іншим педагогічним
працівникам

 має кваліфікаційну категорію
«спеціаліст вищої категорії»
 досяг високих показників у роботі
 здійснює науково-методичну і
науково-дослідну діяльність
 має власні методичні розробки, які
пройшли апробацію та схвалені
науково-методичними
установами або професійними
об’єднаннями викладачів вищих
навчальних закладів І–ІІ рівнів
акредитації, закладів
післядипломної освіти

СТАРШИЙ ВИХОВАТЕЛЬ

 має кваліфікаційну
категорію «спеціаліст вищої
категорії» або «спеціаліст
першої категорії» (якщо має
базову вищу або неповну
вищу педагогічну освіту, то
стаж педагогічної діяльності
повинен бути не менш як 8
років, а тарифний розряд —
найвищим)
 досяг високого
професіоналізму в роботі
 систематично використовує
перспективний
педагогічний досвід, бере
активну участь у його
поширенні
 надає практичну допомогу
іншим педагогічним
працівникам

ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ

 має кваліфікаційну категорію
«спеціаліст вищої категорії»
(якщо має базову вищу або неповну
вищу педагогічну освіту, то стаж
педагогічної діяльності повинен
бути не менш як 8 років, а
тарифний розряд — найвищим)
 досяг високих показників у роботі
 здійснює науково-методичну і
науково-дослідну діяльність
 має власні методичні розробки, які
пройшли апробацію та схвалені
науково-методичними
установами або професійними
об’єднаннями викладачів вищих
навчальних закладів І–ІІ рівнів
акредитації, закладів
післядипломної освіти

Особи, прийняті на посади педагогічних працівників
після
закінчення
вищих
навчальних
закладів,
атестуються не раніше як після двох років роботи на
займаній посаді.
(п.3.18. Типового положення)

При суміщенні працівниками педагогічних посад в
одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з
кожної із займаних посад.
(п.3.23. Типового положення)

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.
(п.3.25. Типового положення)

