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АТЕСТАЦІЯ 

 Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до «Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників» (зі змінами, внесеними 

згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 

20.12.2011 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.12.2010 р. за 

№1255/18550 та наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1135 від 

08.08.2013 р. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України № 1417/23949 від 

16.08.2013 р.) 

 МОН ПРОПОНУЄ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТ 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

(06.09.2021) 



КРОК ЗА КРОКОМ: 

                    10.10.2022 р. – ПОДАЧА ЗАЯВ 
                    18.10.2022 р. – АНАЛІЗ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА??? ЗА 
МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД; ПУНКТИ ПРОФ.АКТИВНОСТІ??? 
                   20.10.2022 р. – ФОРМУВАННЯ СПИСКІВ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
ВЧЕНОЮ РАДОЮ. 
                    після подачі заяв – НАРАДА щодо атестації (із вказанами 
дедлайнами подачі документів та вимоги до атестації)                
                    група “Атестація” для узгодження організаційних моментів 
                    грудень, березень – плануються наступні перевірки 
дисциплін в Moodle, електронно та друк; 



АНАЛІЗ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ????? ЗА МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 

 ПРИСВОЄННЯ/ПІДТВЕРДЖЕННЯ СПЕЦІАЛІСТ ДРУГОЇ КАТЕГОРІЇ 
(чергова/позачергова - не менше 2 р.) 

− навчально-методичне забезпечення дисциплін(и), яке постійно 

викладається в міжатестаційний період (Moodle, електронно та 

друкований варіант) (до 1200 - 15.10.2021 р.); 

− навчально-методичне забезпечення з нових дисциплін(и) в 

міжатестаційний період (Moodle, електронно та друкований варіант) 

(до оглядової комісії - грудень). 

 

 



АНАЛІЗ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ????? ЗА МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 

 ПРИСВОЄННЯ/ПІДТВЕРДЖЕННЯ СПЕЦІАЛІСТ ПЕРШОЇ КАТЕГОРІЇ 
(чергова/позачергова - не менше 5 р.) 

− навчально-методичне забезпечення дисциплін(и), яке постійно 

викладається в міжатестаційний період (Moodle, електронно та 

друкований варіант) (до 1200 - 15.10.2021 р.); 

− навчально-методичне забезпечення з нових дисциплін(и) в 

міжатестаційний період (Moodle, електронно та друкований варіант) 

(до оглядової комісії - грудень); 

− не менше двох пунктів професійної активності (до 20.10.2021 р.) 

(пункти професійної активності додаються Додаток 1). 

 



АНАЛІЗ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ????? ЗА МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 

 ПРИСВОЄННЯ/ПІДТВЕРДЖЕННЯ СПЕЦІАЛІСТ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ 
(чергова/позачергова - не менше 8 р.) 

− навчально-методичне забезпечення дисциплін(и), яке постійно викладається 

в міжатестаційний період (Moodle, електронно, друк) (до 1200 - 15.10.21 р.); 

− навчально-методичне забезпечення з нових дисциплін(и) в міжатестаційний 

період (Moodle, електронно, друк) (до оглядової комісії - грудень); 

− методичні розробки затверджені кафедрою, Факультетською Вченою радою, 

Методичною радою Академії (+ рецензія/внутрішній рецензент за напрямом 

та до Методичної ради представити витяг із засідання факультетської вченої 

ради) (до 20.10.2021 р., до моменту формування списків); 

− показове заняття з використанням власної технології навчання 

(до 01.03.2022 р.; оформлене окремим протоколом); 

− відкритий позааудиторний захід (до 01.03.2022 р.; оформлене протоколом); 

− не менше чотирьох пунктів професійної активності. 



 ПРИСВОЄННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЗВАННЯ «ВИКЛАДАЧ МЕТОДИСТ» 
− навчально-методичне забезпечення дисциплін(и), яке постійно викладається в 

міжатестаційний період (Moodle, електронно, друк) (до 1200 - 15.10.2021 р.); 

− навчально-методичне забезпечення з нових дисциплін(и) в міжатестаційний період 

(Moodle, електронно, друк) (до оглядової комісії - грудень); 

− методичні розробки затверджені кафедрою, Факультетською Вченою радою, 

Методичною радою Академії (+ дві рецензії/два рецензента за напрямом – 

зовнішній і внутрішній та відгук на апробацію; до Методичної ради представити 2 

витяги: кафедри, факультетської вченої ради); 

− методичні розробки апробовані та прорецензовані за міжатестаційний період (до 

20.10.2021 р.) закладами фахової передвищої / вищої освіти, післядипломної освіти, 

науково-методичними установами або професійними об’єднаннями викладачів, де 

здійснюється підготовка здобувачів освіти за тими ж спеціальностями та освітніми 

ступенями (дві рецензії та відгук на апробацію); 

− показове заняття з використанням власної технології навчання (до 01.03.2022 р.; 

оформлене окремим протоколом); 

− відкритий позааудиторний захід (до 01.03.2022 р.; оформлене протоколом); 

− не менше чотирьох пунктів професійної активності. 



АНАЛІЗ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ????? ЗА МІЖАТЕСТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 

 ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВИЩОЇ, ПІДТВЕРДЖЕННЯ «ВИКЛАДАЧ МЕТОДИСТ» 
 

− навчально-методичне забезпечення дисциплін(и), яке постійно викладається 

в міжатестаційний період (Moodle, електронно, друк) (до 1200 - 15.10.21 р.); 

− навчально-методичне забезпечення з нових дисциплін(и) в міжатестаційний 

період (Moodle, електронно, друк) (до оглядової комісії - грудень); 

− методичні розробки затверджені кафедрою, Факультетською Вченою радою, 

Методичною радою Академії (+ рецензія/внутрішній рецензент за напрямом 

та до Методичної ради представити витяг із засідання факультетської вченої 

ради) (до20.10.2021 р.); 

− показове заняття з використанням власної технології навчання 

(до 01.03.2022 р.; оформлене окремим протоколом); 

− відкритий позааудиторний захід (до 01.03.2022 р.; оформлене протоколом); 

− не менше чотирьох пунктів професійної активності. 



 Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка  

роботи до 15 березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які  

атестуються (п.3.3). 

 Викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох дисциплін, атестуються 

з тієї дисципліни, котру викладають за спеціальністю. У цьому випадку присвоєна 

кваліфікаційна категорія поширюється на все педагогічне навантаження.  

 Необхідною умовою при цьому є підвищення кваліфікації для педагогічних 

працівників з дисциплін інваріантної складової. 

 

 



до 20.10: 

заяви (10.10) 

пункти проф.активності (І, вища, методист) 

методичні розробки + рецензії + витяги (І, вища, методист); 

витяги із засідань кафедр та факультетських вчених рад; 

моніторинг НМКД (MOODLE, електронно, друк) – для всіх викладачів; 

графіки із запланованими датами проведення показових занять 

РЕЗУЛЬТАТ!!! – ЗАТВЕРДЖЕНІ СПИСКИ ВИКЛАДАЧІВ ВЧЕНОЮ РАДОЮ 
ТА ПРОДОВЖЕННЯ ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ ВИКЛАДАЧА ЗА 
МІЖАТЕСТ.ПЕРІОД 



Додаток 1 

Пункти професійної активності  

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. №365  

«Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності» 

  

38. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років: 

1) наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку 

фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection; 

2) наявність одного патенту на винахід або п’яти деклараційних патентів на винахід чи корисну 

модель, включаючи секретні, або наявність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію авторського 

права на твір; 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії 

(загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не 

менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора); 

4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування; 

5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня; 



 

6) наукове керівництво (консультування) здобувача, який одержав документ про присудження 

наукового ступеня; 

7) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої 

вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад; 

8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця 

наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) 

наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового 

видання, що індексується в бібліографічних базах; 

9) робота у складі експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН або у складі 

галузевої експертної ради як експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, 

або у складі Акредитаційної комісії, або міжгалузевої експертної ради з вищої освіти Акредитаційної 

комісії, або трьох експертних комісій МОН/зазначеного Агентства, або Науково-методичної 

ради/науково-методичних комісій (підкомісій) з вищої або фахової передвищої освіти МОН, 

наукових/науково-методичних/експертних рад органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, або у складі комісій Державної служби якості освіти із здійснення планових 

(позапланових) заходів державного нагляду (контролю); 

10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, 

наявність звання “суддя міжнародної категорії”; 



11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із 

закладом вищої освіти (науковою установою); 

12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних 

публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій; 

13) проведення навчальних занять із спеціальних дисциплін іноземною мовою (крім дисциплін мовної підготовки) в обсязі не 

менше 50 аудиторних годин на навчальний рік; 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських 

мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних, 

всеукраїнських мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів (для забезпечення провадження освітньої 

діяльності на третьому (освітньо-творчому) рівні); керівництво здобувачем, який став призером або лауреатом міжнародних 

мистецьких конкурсів, фестивалів, віднесених до Європейської або Всесвітньої (Світової) асоціації мистецьких конкурсів, 

фестивалів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі зазначених мистецьких конкурсів, фестивалів); 

керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, 

чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, 

помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного 

судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного 

комітету, суддівського корпусу; 

15) керівництво школярем, який зайняв призове місце III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних 

предметів, II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру 

“Мала академія наук України”; участь у журі III-IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів 

чи II-III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала 

академія наук України” (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня); 



 

16) наявність статусу учасника бойових дій (для вищих військових навчальних 

закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

17) участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою 

Організації Об’єднаних Націй (для вищих військових навчальних закладів, закладів 

вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти); 

18) участь у міжнародних військових навчаннях (тренуваннях) за участю збройних 

сил країн - членів НАТО (для вищих військових навчальних закладів, військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських 

об’єднаннях; 

20) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років (крім 

педагогічної, науково-педагогічної, наукової діяльності). 



Взірець метод. реком. до практ. занять 



Взірець метод. реком. до курсу лекцій 




