
Тема: Атестація викладача закладу мистецької освіти 
 

Імплементація вимог Положення про атестацію педагогічних 
працівників закладів (установ) освіти сфери культури 

 
Прийняття нового Закону України «Про освіту»,  внесення суттєвих змін 

до Закону України «Про позашкільну освіту», інших нормативно-правових 
актів, що регламентують роботу закладів мистецької освіти в умовах 
модернізації освітнього процесу в Україні вимагають нових підходів до 
організації роботи педагогічних працівників. Домінантною стає готовність 
викладача уміти працювати в умовах реалій сьогодення, вибору освітніх та 
навчальних програм, педагогічної позиції, змісту, форм навчання, шляхом 
побудови індивідуальних освітніх траєкторій для кожного здобувача початкової 
мистецької освіти, тощо.   

Атестація є важливим етапом діяльності педагога, стимулюючи 
викладача до поповнення свого досвіду, скеровує дії педагога до представлення 
індивідуальних досягнень, демонстрації кращих професійних умінь, навичок та 
компетентностей.  

Як підготуватись до атестації, яким чином оформити документи, в які 
терміни, як визначити покроковий алгоритм її проходження – наші завдання на 
сьогодні.  
 

Відповідно до статті 50 Закону України «Про освіту» атестація — це 
система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання педагогічної 
діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника 
займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються кваліфікаційна 
категорія, педагогічне звання. 
 Викладач не має права відмовитись від проходження атестації, 
обов’язковість атестації педагогічних працівників визначено нормами чинного 
законодавства ( Cт 50 Закону України "Про освіту", ст 25 Закону України "Про 
позашкільну освіту" (у редакції Закону від 05.09.2017 р. № 2145-VIII)  

Всебічне комплексне оцінювання діяльності педагога відбувається кожні 
5 років.  Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного 
разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством. (п.2 с.50 ЗУ 
«Про освіту»). 
Не підлягають атестації педагогічні працівники, педагогічний стаж яких 
станом на 01 вересня поточного року становить менше двох років. 
Важливо; Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення 
педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством 
(п.4 с.50 ЗУ «Про освіту»). 

Порядок проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти та 
методичних, навчально-методичних, науково-методичних установ сфери 
культури, які забезпечують формування у здобувачів освіти фахових 
компетентностей, здійснюється відповідно до Положення про атестацію 
педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, 
затвердженого наказом Міністерства культури України від 12.07.2018 № 628, 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за 



№ 926/32378 (далі за текстом – Положення). 
 

Об'єктивні вимірювані критерії оцінювання якості роботи педагогічних 
працівників – головна мета оновлення Положення про атестацію педагогічних 
працівників мистецьких шкіл.. 

Оцінювання роботи педагогічного працівника здійснюється за 
об’єктивними критеріями, які враховують усі аспекти його педагогічної, 
творчої, методичної та організаційної діяльності, спрямованої на якісне 
виконання освітніх програм, які включають вивчення: 

рівня здобуття учнями відповідних компетентностей (досягнення 
визначених результатів навчання);  

ступеню зацікавленості учнів та їх задоволеності освітнім і творчим 
процесом у школі;  

динаміки розвитку творчих здібностей конкретного учня відповідно до 
його можливостей, розкриття його особистого творчого потенціалу;  

психологічного клімату у взаємовідносинах учнів та педагогів; 
рівня задоволення потреб учня щодо творчої самореалізації та 

самовираження. 
Нове Положення про атестацію наділяє педагогів правом самостійно 

готувати атестаційні документи та подавати їх безпосередньо до атестаційних 
комісій. У  положенні про атестацію вказано, що до атестаційних комісій за 
власною ініціативою можна подавати матеріали, що підтверджують 
професійний рівень, адже кожен педагогічний працівник  в міжатестаційний 
період має власні напрацювання — певні методичні матеріали, розробки уроків 
тощо. Відповідальність за достовірність поданих даних несе також педагог. 

За усталеною практикою Положення зберігає поділ педагогічних 
працівників на 4 кваліфікаційні категорії, визначає можливість отримати 
педагогічне звання «старший викладач» та «викладач-методист». 

 
І. Терміни, строки, місце. 

Чинним Положенням скасовано атестаційні комісії при управлінні 
(відділі) культури (тобто ІІ-го рівня) .п.1 розділ ІІ Положення Атестаційні 
комісії створюються (до 10 вересня поточного року) тільки: 

1.у закладах ( штат яких не менше 10 педагогічних працівників); 
  - термін подачі документів до 10 жовтня 
  - повноваження на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних 

категорій «спеціаліст»,  «спеціаліст І категорії», «спеціаліст ІІ категорії», 
- порушує клопотання про позбавлення звання "Старший викладач" у разі 

встановлення кваліфікаційної категорії нижчої, ніж необхідно для присвоєння 
(підтвердження) педагогічного звання 

2.при Департаменті культури ОДА 
  - термін подачі документів до 15 жовтня 
  - повноваження на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань.  
- розглядає апеляції 
3.в Міністерстві культури. 



- розглядає апеляції 
- атестує педагогічних працівників державних закладів (установ) 

 
Про результати атестації педагогічних працівників виносяться 

вмотивовані рішення:  
атестаційна комісія закладу  - не пізніше 30 жовтня; 
атестаційна комісія Департаменту культури - не пізніше 20 листопада; розгляд 
апеляцій – до 30 листопада; 
розгляд апеляцій АК при Мінкультурі – до 17 грудня. 
 

Атестація може бути черговою або позачерговою.  
Позачергова атестація може проводитися з метою: 
присвоєння/позбавлення кваліфікаційної категорії - не раніше, ніж через два 
роки після присвоєння/позбавлення попередньої кваліфікаційної категорії ; 
присвоєння педагогічного звання - у будь-який рік протягом 
міжатестаційного періоду; 
позбавлення педагогічного звання "старший викладач" - у разі відмови у 
підтвердженні кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії"; 
позбавлення педагогічного звання "викладач-методист" - у разі відмови у 
підтвердженні кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії". 
 

Присвоєння педпрацівникам кваліфікаційних категорій здійснюється 
послідовно. Ті педагогічні працівники, які атестуються позачергово, не 
можуть претендувати на присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії, 
ніж та, яка для них є черговою, незалежно від кількості отриманих балів 
(наприклад, викладач має категорію «спеціаліст», не може претендувати на 
встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» або 
«спеціаліст вищої категорії», якщо він атестується в позачерговому порядку, 
навіть якщо сума набраних ним балів відповідає мінімально необхідній сумі 
більш високої не чергової категорії). 

 
Педпрацівники, які підлягають атестації в поточному (календарному) 

році не пізніше останнього робочого дня перед виходом у щорічну відпустку 
повинні бути ознайомлені (під підпис) з наказом, що затверджує список 
педагогічних працівників, які підлягають атестації в поточному календарному 
році. Наказ видається керівником закладу не пізніше 10 червня.  

 
Міжатестаційний період визначається від дати заяви на  попередньо 

атестацію  до дати заяви в поточному році.  Наприклад, Ви атестувались у 2014-
2015 навчальному році. Заяву на проходження атестації Ви писали у вересні 
2014 року, а рішення комісії прийнято у березні (або квітні) 2015 року. Ви 
повинні атестуватись у 2019 році (жовтень/листопад), щоб час між вашою 
атестацією не перевищував 5 років. Відповідно, заяву з документами Ви 
подаєте не пізніше 10(15) жовтня відповідно до кваліфікації чи педзвання. Ваш 
міжатестаційний період включає час з вересня (дата заяви) 2014 року по 



жовтень (дата заяви) 2019 року. Ваші напрацювання, здобутки за цей період  
(включно вересень-грудень 2014 року) враховуються  для атестації у 2019 році. 

 
 ІІ. Оформлення документів 
 

Важливим питанням в процедурі атестації є зміни в суб'єктах оформлення 
атестаційних документів. Запроваджено новий документ — документ 
самостійного оцінювання педагогічних/методичних досягнень (листок 
самоаналізу). Цей документ заповнює особисто викладач, де висвітлює свої 
накопичені в міжатестаційний період досягнення відповідно до визначених 
критеріїв/показників. Це допоможе педпрацівнику самостійно визначати, чи 
достатньо в нього відповідних досягнень для успішного проходження атестації, 
чим стимулюватиме його до постійного самовдосконалення.  

Наявність листа самооцінювання педагогічного працівника для його атестації є 
обов’язковою, це невід’ємний документ до заяви. 

Таке нововведення спрямоване на підсилення захисту педагогічного 
працівника, який атестується, і на встановлення його більшої незалежності від 
ставлення керівництва. А це, в свою чергу, покликано зменшити число 
конфліктів під час атестації та більш об'єктивне оцінювання досягнень кожного 
педпрацівника, незалежно від можливого суб'єктивного ставлення до нього з 
боку членів атестаційної комісії. 

Лист самоаналізу для атестації на присвоєння (підтвердження) 
кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) має складатися з двох 
обов’язкових частин: 
- виконання критеріїв та показників для визначення відповідності 

педагогічного працівника посаді; 

- виконання критеріїв та показників для визначення відповідності 
педагогічного працівника кваліфікаційній категорії або тарифному розряду. 

Лист самоаналізу для атестації на присвоєння (підтвердження) педагогічного 
звання складається з однієї частини – виконання критеріїв та показників для 
визначення відповідності педагогічному званню. 

 Педагогічний працівник, що атестується у визначені терміни подає до 
атестаційної комісії (секретарю) або на визначену електронну адресу комісії (у 
сканованому вигляді (формат PDF), кожен документ - окремим файлом) 
наступні обов’язкові документи: 
- заяву про проходження атестації за формою (додаток 2 до Положення); 
- лист самоаналізу за формою (додаток 3 до Положення); 
- документи, що підтверджують зазначені в листі самоаналізу результати 
роботи, досягнення; 
- документи, що підтверджують проходження педагогічним працівником 
підвищення кваліфікації; 
- письмова згода на обробку персональних даних; 
- інші документи, які педагогічний працівник вважає необхідним надати, 
зокрема для підтвердження його педагогічних та/або методичних досягнень. 



 
Кожен з результатів, який педагогічний працівник вважає ним 

досягнутим, має бути підтверджений документально. 
 
Важливо: Лист самоаналізу, як і заява, і підтверджуючі документи 

оформлюються для проходження атестації окремо в кожному випадку: 
- на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії або 

тарифного розряду; 
- на присвоєння або підтвердження педагогічного звання; 

- якщо педпрацівник має навантаження не тільки викладача, але й 
концертмейстера на присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії або 
тарифного розряду за кожною посадою окремо. 

Зазначена вимога виконується навіть, якщо педагогічний працівник подає 
документи на атестацію одночасно з двох підстав (наприклад, до атестаційної 
комісії при Департаменті). Присвоєння педагогічного звання відбувається 
виключно після прийняття рішення про присвоєння/підтвердження відповідної 
кваліфікаційної категорії. Тому, якщо педагогічний працівник претендує на 
присвоєння категорії та педагогічного звання в один атестаційний період, він 
оформлює заяви та відповідні документи окремо з кожного приводу. 

Якщо до атестаційної комісії при Департаменті культури від одного 
педпрацівника надійшли одночасно заяви на присвоєння/підтвердження 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педзвання, то 
розглядаються документи і приймається рішення спочатку щодо 
присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 
категорії», і тільки після того, як прийнято позитивне рішення щодо цього 
питання, розглядається питання і приймається рішення щодо присвоєння 
педагогічного звання. При цьому необхідно врахувати, що для прийняття таких 
рішень беруться до уваги результати діяльності та педагогічні або методичні 
досягнення педагогічного працівника, визначені окремо для відповідної 
категорії та окремо для педагогічного звання. Присвоєння/підтвердження 
кваліфікаційної категорії та педагогічного звання з урахуванням одних і тих же 
результатів діяльності не здійснюється. 

Якщо педагогічний працівник подає до атестаційної комісії при 
Департаменті культури заяву на присвоєння йому педагогічного звання і на дату 
подання такої заяви атестований на відповідність категорії, необхідної для 
присвоєння цього звання, атестація такого педагогічного працівника на 
підтвердження відповідної кваліфікаційної категорії не здійснюється за 
винятком випадків, коли він має підтвердити цю категорію в черговому порядку. 

Сумісники атестуються за кожним місцем роботи, де мають 
педнавантаження, крім присвоєння педзвання. Така процедура відбувається 
тільки за основним місцем роботи, крім випадку, коли педнавантаження є тільки 
за місцем роботи за сумісництвом. 

 
ІІІ. Критерії оцінювання 
 



Для підтвердження/присвоєння кваліфікаційної категорії (тарифного 
розряду) або педзвання педагогічний працівник має підтвердити відповідність 
займаній посаді та досягти обов'язкових мінімальних результативних 
показників роботи за відповідними критеріями, визначеними Положенням.  

Для кожного критерію відповідності посади або присвоєння 
(підтвердження) тарифного розряду, кваліфікаційної категорії, педзвання 
визначена мінімально необхідна та максимально допустима кількість балів. 
(додаток 2). Мінімальна кількість балів є обов’язковою для досягнення і є 
орієнтиром для прийняття рішення атестаційною комісією. Вказана 
максимально допустима кількість балів (там, де це передбачено) є граничною 
незалежно від того, наскільки досягнутий показник вищий за мінімальний 
(наприклад, при підрахунку кількості публічних виступів учнів). 

 

Наразі приклад про викладачів і тільки про категорії і відповідність 
посаді. Зокрема, це такі показники: 

І. Освіта педагогічного працівника. 

ІІ. Виконання посадових обов’язків. 

ІІІ. Участь у заходах професійного розвитку. 

ІV. Організація освітнього процесу в класі / групі. 

V. Застосування методики викладання. 

VІ. Забезпечення досягнення здобувачами освіти результатів навчання, 
передбачених освітньою програмою. 

VІІ. Заохочення та створення умов для опанування кожним учнем класу (групи) 
освітньої програми в повному обсязі. 

VІІІ. Створює умови та заохочує учнів до публічних виступів учнів класу 
(групи): 

ІХ. Професійна орієнтація здобувачів освіти:  

 

Педагогічне звання є одним із інструментів мотивації педагогічних 
працівників як показник визнання професійних заслуг. Умови 
присвоєння/підтвердження 

Педагогічне звання «старший викладач»: 

1. Наявність кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» або 
«спеціаліст вищої категорії»  

2. надання практичної допомого викладачам за місцем роботи в рамках 
інституту наставництва; 

3. активна участь в організації роботи методичних об’єднань закладу, міського 
(районного) або обласного рівня 



4. організація мистецько-освітніх заходів закладу (концерти, виставки, 
конкурси, вистави, олімпіади тощо), спрямованих на досягнення учнями 
навчальних результатів, передбачених освітньою програмою. 

Педагогічне звання «викладач-методист» присвоюєння:  

Наявність кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»  
1. особистий (авторський) внесок до розвитку методики викладання предмету в 
частині удосконалення або створення власного педагогічного 
прийому/засобу/методу викладання предмету (далі – метод)*, спрямований на 
вирішення окремого педагогічного завдання або підвищення рівня досягнення 
результатів навчання, визначених освітньою програмою; 
2. ефективне застосування власного методу у своїй педагогічній практиці 
3. підтвердження авторства (метод пройшов перевірку на плагіат) та 
ефективності методу шляхом отримання незалежного фахового висновку 
(експертизи); 
4. демонстрування здатності до поширення методу в професійному 
педагогічному середовищі. 

Педагогічне звання «викладач-методист» підтверджується за таких умов: 

Наявність кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» 

1. особиста участь педагогічного працівника у розробленні освітніх, у тому 
числі й типових, програм та навчальної програми з предмету викладання, 
створенні методичних рекомендацій з викладання предмету тощо; 

2. проведення майстер-класів, інших публічних заходів з поширення власного 
методу та інших методик викладання, в тому числі і в рамках підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників відповідного фаху; 
3. ведення школи молодого викладача (молодого концертмейстера); 
4. розвиток авторського методу. 

Тобто, винаходити щось у методиці на підтвердження немає необхідності. 
Усі критерії мають відносні показники, які можуть взаємодоповнюватися: якщо 
за одним критерієм у закладі неможливо набрати бали (наприклад, якщо в 
школі немає молодих викладачів щодо яких можна застосувати інститут 
наставництва або школу молодого викладача), більші бали за іншим критерієм 
можуть компенсувати це. 

Кожен з цих критеріїв має окремі індикатори та якісні або кількісні 
показники, за якими буде вимірюватися рівень їх досягнення. 
 

Критерії, визначені розділом V Положення, поділяються на три категорії: 

 обов’язкові критерії; 

 критерії заміщення; 

 додаткові критерії. 
Обов’язкові критерії не можуть бути повністю замінені додатковими 
критеріями, а тільки доповнені ними, де це прямо передбачено Положенням 



Критерії заміщення можуть замінювати обов’язкові критерії тільки в 
прямо передбаченому Положенням випадку. 

 
Для визначення відповідності посаді (обов’язкові критерії та 

результативні показники для всіх педагогічних працівників для того, щоб 
атестаційна комісія визнала його таким, який відповідає займаній посаді) 
враховується: 

- освіта педагогічного працівника,  
- виконання ним своїх посадових обов’язків,  
- методична робота (мінімальна кількість методичних заходів для 

виконання показника за цим критерієм – 2 заходи на рік; 10 за п’ятирічний 
міжатестаційний період. Методичні заходи, які відвідує педагогічний 
працівник, повинні переважно відповідати фаху, з якого має навантаження, або 
бути пов’язаними з ним (наприклад, відвідування методичних заходів 
викладачів з фортепіано викладачами з музичної грамоти і навпаки тощо).  

- підвищення кваліфікації (мінімальна кількість балів, необхідна для 
виконання критерію  змінюється залежно від року атестації і становить: 

у 2020 р. – 3 бали; 
у 2021 р. – 4 бали; 
у 2022 р. – 5 балів; 
у 2023 р. і наступні роки – 6 балів 
максимально допустима кількість балів показника за виконання 

критерію 1.5. становить – 10 балів, навіть якщо результати педагогічного 
працівника за цим критерієм перевищують цю кількість).. Підвищення 
кваліфікації є необхідною умовою атестації педагогічного працівника п.4 Ст59 
Закону України «Про освіту» 

- задоволеність здобувачів навчанням з дисциплін, які викладає або 
супроводжує педагогічний працівник (оцінка освітнього процесу за кожною 
навчальною дисципліною (предметом) здобувачами освіти, їхніми батьками 
або іншими законними представниками за результатами щорічного 
добровільного опитування у межах внутрішнього моніторингу якості 
освіти), Оцінювання проводиться щорічно стосовно всіх педпрацівників 
незалежно від того атестується він в цьому році чи ні. 

- відсутність або наявність конфліктів у закладі, пов’язаних з 
педагогічним працівником та освітнім процесом, який він провадить. 
 

З метою надання педагогічним працівникам практичної допомоги з 
питань заповнення листа самоаналізу із застосуванням нових критеріїв, а також 
підрахунку суми балів, Міністерством культури розроблені шаблони у форматі 
Excel окремо для кожної посади та кожного педагогічного звання, які доступні 
для завантаження. Шаблони розміщені на сторінці «Культурно-мистецька 
освіта» на офіційному сайті Міністерства культури України (URL: 
http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=244931905). 
Шаблони складаються з базових таблиць для внесення або вибору (де це 
передбачено) виконаних показників (аркуш 1), зведеної таблиці виконаних 
критеріїв та досягнутих показників (аркуш 2) та листа самоаналізу (аркуш 3), 
який автоматично заповнюється за наслідками заповнення таблиці в аркуші 1. 



Заповнені шаблони можуть додаватися до листів самоаналізу або бути 
представлені атестаційній комісії на її прохання. 

Використання шаблонів дасть можливість педагогічному працівнику 
сформувати лист самоаналізу автоматично. 

Під час користування шаблонами необхідно на основі наявних 
документів проставити відповідні показники, після цього підрахунок балів 
відбувається автоматично. 

Можна заповнювати лист самоаналізу власноруч без використання 
базових таблиць (аркуш 1). У такому разі використовуємо зведену таблицю 
(аркуш 2) відповідного шаблону, щоб визначити кількість балів за досягнуті 
показники та здійснює підрахунок балів власноручною. Після власноручного 
підрахунку балів за всіма критеріями проставляємо бали у відповідних рядках 
графи «Сума балів», а також наприкінці листа самоаналізу, після чого може 
порівняти отриману суму з мінімально необхідною кількістю балів.  

Таким чином педагогічний працівник зможе зрозуміти, на які 
категорію/розряд/звання він/вона може претендувати, а атестаційна комісія 
зможе прийняти відповідне рішення.. 
 Мушу сказати, що у шаблонах допущені певні технічні помилки, тому 
треба бути уважними при  використанні шаблонів. Міністерство працює над їх 
виправленням. Але загалом Шаблони є зручним інструментом і значно 
прискорюють роботу над оформленням листа самоаналізу і підрахунку 
необхідних балів. 
 

ІV. Практичного застосування вимог Положення про атестацію. Рік 
перший. 

З метою моніторингу новітнього атестаційного процесу, 26 листопада 
2019 року в Міністерстві культури України відбулася робоча зустріч 
представників атестаційних комісій обласного рівня, під час якої учасники 
обговорювали проблемні питання, що виникали в процесі подання та 
опрацювання атестаційних документів. 

З’ясовано, що основними питаннями, які виникли цьогоріч в процесі 
проведення атестації, були такі: 

1. Невпорядкованість та несистематизованість поданих педагогічними 
працівниками документів, що значно ускладнювало процес їх опрацювання. А 
також подання переважною більшістю педагогів атестаційних документів в 
останній день прийому документів. 

2. Подання педагогічними працівниками документів, які не вимагалися для 
атестації. 

3. Необхідність розробки рекомендацій щодо створення внутрішніх систем 
моніторингу якості початкової мистецької освіти, які будуть синхронізуватися з 
процесом підготовки до атестації. 

4. Необхідність розробки методичних рекомендацій щодо деяких форм 
роботи мистецьких шкіл (зокрема, стосовно наставництва). 

5. Заміна додаткового критерія «Випускники, які вступили до закладів 
вищого рівня» на критерій «Проведення відкритих уроків» з метою уникнення 



дублювання показників, особливо при одночасному поданні документів на 
присвоєння (підтвердження) категорії та педагогічного звання «Старший 
викладач». 

6. Необхідність надання роз’яснень і рекомендацій щодо підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників 

Ще й досі для багатьох педагогів залишається незрозумілими деякі 
складові та поняття освітнього процесу, як-то: робоча навчальна програма; 
використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні; заходи з 
наставництва; різниця між майстер-класом, семінаром тощо. Прийнято рішення 
щодо організації та проведення цільового інформаційно-роз’яснювального 
навчання для педагогів, які мають атестуватися у 2020 році та для 
представників атестаційних комісій різних рівнів. 

Окремо прийнято рішення щодо подальшого оновлення та модифікації 
шаблонів, зокрема: 

- Виправлення технічних помилок; 

- Передбачення автоматичного обмеження та блокування балів у випадку, 
якщо не виконано обов’язкових критеріїв (на відповідну категорію та/або 
звання). 

- Коригування обмеження кількості балів за публічні виступи та 
відвідування культурно-мистецьких заходів, щоб не нівелювати основні 
показники. 

- Розробка інтегрованих шаблонів для концертмейстерів та викладачів, які 
ведуть групові та індивідуальні уроки. 

Міністерством будуть здійснюватися заходи для удосконалення 
атестаційних документів педагогічних працівників закладів освіти сфери 
культури. 

 

ІV. Підсумки. 

За Концепцією сучасної мистецької школи в закладах впроваджуються 
системи щорічного внутрішнього забезпечення якості початкової мистецької 
освіти, які обов’язково включають постійний моніторинг якості роботи 
педпрацівників, що стимулюватиме їх фіксувати та накопичувати педагогічні 
досягнення. 

Тож не втрачайте можливості презентувати свої напрацювання, проводьте 
відкриті заняття, презентуйте творчі, методичні розробки, висвітлюйте свою 
діяльність,  практикуйте публічні виступи, беріть активну участь у методичних 
заходах, фахових конкурсах тощо. 

Не бійтесь експериментувати, будьте активним, проявляйте творчість та 
креативність   

Підсумовуючи, варто зазначити, що атестація педагогічних працівників – 
необхідний процес, який дає можливість перевірити й оцінити професійні, 
ділові та особисті якості кожного, комплексну роботу протягом всього 
міжатестаційного періоду на підставі щорічного внутрішнього моніторингу 
якості освіти та самостійного аналізу роботи педагогічного працівника. 



У новому Положенні все прописано максимально чітко. Невиконання 
критерію, хоч одного, призведе до дефіциту балів. Кожен індикатор вимірює 
щорічні досягнення майже у всіх випадках. 

Аристотель писав: «Благо за всіх обставин залежить від додержання двох 
умов: одна з них - правильне з’ясування завдання та кінцевої мети всякого роду 
діяльності, друга – відшукування всякого роду засобів, що ведуть до кінцевої 
мети».  Кінцева мета та завдання для вас визначені, а Положення про атестацію 
– один з основних засобів її досягнення. І най вам буде благо. 
 



 



 



 



 



Корисні посилання 
 
Закон України «Про освіту» Редакція від 05.09.2017 № 2145–VIII.  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-12. 
 
Закон України «Про позашкільну освіту» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14 
 
Концепція сучасної мистецької школи 
http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245415870&cat_id=24541
5844 
 
Наказ Міністерства культури України від 12.07.2018 № 628 (Положення про 
атестацію) 
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0926-18 
 
Матеріали для оформлення документів 
http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245472345&cat_id=24547
1574  
 
Методика анкетування 
http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245478161&cat_id=24547
1574  
 
Роз’яснення щодо застосування норм розділу V Положення про атестацію 
педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури 
http://195.78.68.75/mcu/control/uk/publish/article?art_id=245471730&cat_id=24547
1574 
 
 



Тезаурус 
Відкритий урок – це вид спеціально підготовленого уроку, який є формою 

організації методичної роботи, поєднаною з реальним освітнім процесом. Під 
час відкритого уроку відбувається публічне демонстрування педпрацівником 
перед колегами свого позитивного або інноваційного досвіду, спрямоване на 
реалізацію методичної ідеї, застосування методичного прийому чи методу 
навчання1. 

Майстер-клас – урок(заняття) з певної мистецької навчальної дисципліни, 
який дається високопрофесійним фахівцем–митцем або педагогом у цій 
дисципліні, який також є визнаним експертом, майстром з відповідного виду 
мистецької діяльності найбільш обдарованим учням, які, як правило, не є його 
учнями. Майстер-клас передбачає роботу з учнем над певним твором, образом, 
технікою  шляхом надання рекомендацій та пояснень окремих прийомів, метою 
чого є доведення виконання цього твору до довершеності. Майстер-клас завжди 
проводиться публічно перед аудиторією, транслюється онлайн або в запису.2 

Метод – це засіб досягнення будь-якої мети, вирішення конкретного 
завдання; сукупність прийомів або операцій практичного чи теоретичного 
засвоєння (пізнання) дійсності3 

Методика – конкретні принципи, форми та засоби використання методів, 
за допомогою яких здійснюється більш глибоке пізнання різноманітних 
педагогічних проблем та їх розв'язання (там же). 

Педагогічна інновація — це процес реалізації конкретним викладачем 
(або групою викладачів) ідеї, яка є для неї (них) у цей час новою, не має аналогу 
і застосовується в освітньому процесі за певною дисципліною вперше. У 
результаті впровадження педагогічної інновації виникає творчий пошук 
оригінальних, нестандартних рішень педагогічних проблем.4 

Педагогічна проблема – складне питання або завдання в педагогічній 
діяльності, що потребує розв’язання, вивчення, дослідження5. Педагогічна 
проблема в закладі мистецької освіти передусім пов’язана з винайденням та 
застосуванням (апробацією) нових методів, прийомів, технік тощо для 
досягнення учнем нормативних результатів навчання. Педагогічною проблемою 
в закладі мистецької освіти може також бути відсутність або застарілість 
навчального (педагогічного) репертуару, спрямованого на більш ефективне 
досягнення учнем навчальних результатів, передбачених освітньою програмою. 

Педагогічна технологія – це системний метод створення, застосування і 
визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням 
технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, що ставить своїм завданням 
оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО). Педагогічна технологія служить 
конкретизацією методики6.  
                                                 
1 Сформовано за: http://vpu25.km.ua/pdf/Metodkabinet2/5.pdf 
2 . Див. COBUILD Advanced English Dictionary. Copyright © HarperCollins Publishers; Collins English Dictionary – 
Complete and Unabridged, 12th Edition 2014 © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 
2009, 2011, 2014; Словник-UA: портал української мови та літератури). 
3 Ягупов В.В. Поняття метод, методика і методологія в педагогіці (https://eduknigi.com/ped_view.php?id=67). 
4 Сформовано за: 
https://pidruchniki.com/16980303/pedagogika/viznachennya_pedagogichnoyi_innovatsiyi_pedagogichnoyi_tehnologiyi
_perelik_innovatsiy  
5 5 Сформовано на підставі: http://slovopedia.org.ua/32/53407/31960.html 
6 https://stud.com.ua/46405/pedagogika/pedagogichna_tehnologiya 



Контрольні питання 
 
1. Якими нормативно-правовими документами регламентується організація та 
проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти сфери культури? 
2. Хто готує атестаційні документи?  
3. В які строки подаються атестаційні документи? Місце та форма подання. 
4. Умови для позачергової атестації. 
5. Назвіть основні показники за якими відбувається атестація викладача на 
відповідність посаді та присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії  
(тільки назвати не вказуючи кількісну складову). 

 


