
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ  

ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КУ «МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ» 

 

  

 

 

                 МЕТОДИЧНІ         

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
 

  
 

 

2019-2020 Н.Р. 

№7 

 

 

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ.  

ЦІКАВЕ ТА ВАЖЛИВЕ 

 

«ОНОВЛЕНІ РІВНІ ТА СТУПЕНІ ОСВІТИ 

 ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ.  

ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕННЯ АТЕСТАЦІЇ 2020 РОКУ» 

 



 

2  

 

ЗМІСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ВСТУП .................................................................................................................... 3 

 

 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА ІНШІ ДОКУМЕНТИ, ЩО 

РЕГУЛЮЮТЬ ПРОЦЕС АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ (2019-2020  рр. випуску)  ................................................. 4 

 

 

 ОНОВЛЕНІ РІВНІ ТА СТУПЕНІ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ…………………………………………………… 7 
 

 

 ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ МІСТА 2020 року  .................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атестація  

 



  

3  

 

ВСТУП 

             

 

 
 

      У 2020 році учителі, які пройшли сертифікацію 2019 року, отримують 

атестаційні листи. Методичні рекомендації «Атестація педагогічних працівників. 

Цікаве та важливе» (випуск №7, 2019-2020 н.р.)  містять  коротку інформацію щодо 

порядку їх оформлення. 

    До уваги читачів знайомство із оновленими рівнями та ступенями освіти 

педагогічних працівників України. 

   Також даний випуск висвітлює  зміни чинної нормативно-правової бази з питань 

атестації, сертифікації  п/п впродовж 2019-2020 років та надає  рекомендації щодо 

оформлення документації, яка готується для підсумкового етапу атестаційного 

процесу педагогічних працівників закладів освіти міста Вінниці 2020 року. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА 

Нормативно-правові акти та інші документи, що регулюють процес 

атестації, сертифікації, підвищення кваліфікації  педагогічних 

працівників закладів освіти (вступили в дію з 01.03.2019 по 01.03.2020 ) 
 

 
 

 

 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про 

сертифікацію педагогічних працівників» від 24.12.2019 № 1094. 
 
 

 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про деякі питання проведення 

сертифікації 2020» від 26.12.2019 № 1634. 
 
 

 Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо результатів сертифікації вчителів 

початкових класів у 2019 році» від 19.12.2019 № № 1/9-772. 

«…Відповідно до частини четвертої статті 51 Закону України «Про освіту» та 

пункту 40 Положення успішне проходження сертифікації зараховується як проходження 

чергової (позачергової) атестації педагогічним працівником з присвоєнням йому наступної 

категорії педагогічного працівника або підтвердженням наявної вищої категорії. 

Згідно зі статтею 27 Закону України «Про загальну середню освіту» кваліфікаційна 

категорія присвоюється за результатами атестації, що проводиться відповідно до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550. 

Таким чином, механізм присвоєння кваліфікаційної категорії для вчителів (в частині 

строків проведення засідань атестаційних комісій у ході чергової атестації, подання 

документів для проведення позачергової атестації, видачі атестаційного листа тощо) 

залишається незмінним. 

Водночас, рекомендуємо вчителям, чергова атестація яких не завершується у 2020 

році, невідкладно подати заяви про позачергову атестацію, атестаційним комісіям - 

приймати зазначені заяви, проводити засідання у встановлені законодавством строки та 

присвоїти вчителям наступну кваліфікаційну категорію або підтвердити наявну вищу 

категорію. 

Привертаємо увагу до того, що успішне проходження вчителем процедури 

сертифікації (підтверджене відповідним сертифікатом) є достатньою підставою для 

прийняття атестаційною комісією рішення про присвоєння вчителеві наступної 

кваліфікаційної категорії або підтвердження наявної вищої категорії без надання ним 

жодних додаткових документів чи проведення будь- яких заходів, пов'язаних із вивченням 

діяльності такого вчителя.» 

 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення доплати педагогічним 

працівникам за успішне проходження сертифікації» від 19.02.2020 № 113. 

…«Педагогічним працівникам, які успішно пройшли сертифікацію, встановлюється 

щомісячна доплата в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) 

пропорційно до обсягу педагогічного навантаження, що виконується працівником на цій 

посаді. 

… Доплата за успішне проходження сертифікації здійснюється протягом строку дії 

сертифіката. 

Сертифікація педагогічних працівників 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenmin-do-polozhennya-pro-a1094?fbclid=IwAR046zs5C7fiUsgga6aoJMGxVCObVW3DAv_0olxkiyprq5tYL73p-RzmuUc
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2232/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/12483/
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenmin-do-polozhennya-pro-a1094?fbclid=IwAR046zs5C7fiUsgga6aoJMGxVCObVW3DAv_0olxkiyprq5tYL73p-RzmuUc
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА 

… Для вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти, які успішно пройшли 

сертифікацію у 2019 році, строк дії сертифіката становить три роки — з 1 січня 2020 р. 

по 31 грудня 2022 р. 

…У разі переходу вчителя початкових класів, який успішно пройшов сертифікацію, з одного 

закладу освіти до іншого на посаду вчителя початкових класів або вчителя іншої 

спеціальності, за ним зберігається право на встановлення доплати за успішне проходження 

сертифікації до кінця строку дії сертифіката. 

… Виплата щомісячної доплати за успішне проходження сертифікації здійснюється за 

рахунок та в межах освітньої субвенції, передбаченої місцевим бюджетам Законом 

України про Державний бюджет України на відповідний рік, а також коштів місцевих 

бюджетів.» 

 

 

 

 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 № 800. 
 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 27.12.2019 

№ 1133. 
 

 Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо підвищення кваліфікації 

та атестації педагогічних працівників» від 04.11. 2019  № 1/9-683. 

«…З огляду на відсутність встановлених законодавством норм щорічного підвищення 

кваліфікації, необхідного для проходження чергової атестації, рекомендуємо атестаційним 

комісіям, починаючи з 2020 року: 

1) встановлювати мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а саме: 

30 годин, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік; 

60 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік; 

90 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік; 

150 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки. 

2)  встановлювати мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної освіти та не 

менше ніж: 

24 години, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік; 

48 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік; 

72 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік; 

120 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки.» 

 

 

 

 

 Наказ Департаменту освіти Вінницької  міської ради від 05.04.2019  №231  «Про 

підсумки атестації керівних кадрів, педагогічних та бібліотечних працівників закладів 

і установ освіти міста Вінниці в 2018-2019 н.р.». 

Підвищення кваліфікації  

педагогічних працівників 

Атестація 

педагогічних працівників 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenmin-do-polozhennya-pro-a1094?fbclid=IwAR046zs5C7fiUsgga6aoJMGxVCObVW3DAv_0olxkiyprq5tYL73p-RzmuUc
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesenmin-do-polozhennya-pro-a1094?fbclid=IwAR046zs5C7fiUsgga6aoJMGxVCObVW3DAv_0olxkiyprq5tYL73p-RzmuUc
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ОСНОВА 

 Наказ Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації  від 

16.04.2019  №55-к  «Про результати атестації педагогічних працівників закладів і 

установ освіти області у 2018-2019 навчальному році». 
 

 Наказ Департаменту освіти Вінницької  міської ради від 03.09.2019  №503  «Про 

атестацію керівних кадрів, педагогічних та бібліотечних працівників закладів і 

установ освіти міста Вінниці в 2019-2020 н.р.». 
 

 Наказ Департаменту освіти Вінницької  міської ради від 23.12.2019  №721  «Про 

внесення змін до наказу  Департаменту освіти  Вінницької  міської  ради від 

03.09.2019  №503 «Про атестацію керівних кадрів, педагогічних та бібліотечних 

працівників закладів і установ освіти міста Вінниці в 2019-2020 н.р.». 

 

 Лист КУ «Міський методичний кабінет» від 25.02.2020 №53 «Про порядок 

оформлення відповідних документів за підсумками атестації 2019-2020 н.р.». 

 

                                                      

 

 

 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.09.2019 № 468-к «Про  

нагородження педагогічних працівників Вінницької області». 
  

 Наказ Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації  від 

18.06.2019 № 100-к «Про  нагородження педагогічних та науково-педагогічних 

працівників». 

Нагородження педагогічних 

працівників за наслідками атестації 
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ОНОВЛЕНІ РІВНІ ТА СТУПЕНІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Оновлені рівні та ступені освіти педагогічних працівників України 

Період Нормативний документ Внесено зміни на підставі  Навчальні заклади, що 

здійснюють підготовку 

В структурі системи 

освіти 

28.06.1974 -22.05.1991 

(втрата чинності) 

ЗУРСР "Про народну 

освіту" від 28.06.1974 

№2778-XІІI 

ЗУ "Про освіту" від 

23.05.1991 №1060-XІI 

(1060-12) 

 Технікум, училище Середня спеціальна 

освіта* 

Інститут, академія, університет Вища освіта 

*Відповідно до листа  Монмолодьспорту України  "Роз'яснення щодо прирівняння середньої спеціальної освіти, здобутої за часів існування Радянського Союзу в технікумах та училищах, до неповної вищої освіти " від 

16.03.2011  N 4.7-17/674  "… середня  спеціальна  освіта,  здобута  за часів існування   Радянського   Союзу   в   технікумах   та    училищах, прирівнюється  відповідно  до  чинного  законодавства  до неповної вищої освіти 

освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста. 
 

Період Нормативний документ Внесено зміни на підставі Рівні кваліфікації 

спеціаліста 

Навчальні заклади, що 

здійснюють відповідну 

підготовку 

В структурі системи 

освіти 

23.05.1991 - 22.03.1996  

 

ЗУРСР "Про освіту" від 

23.05.1991 №1060-XІI 

(1060-12) 

 Молодший спеціаліст Технікум, училище Вища освіта 

Бакалавр Коледж,  інститут, консерваторія 

Спеціаліст Інститут 

Магістр Інститут, академія, університет 

Наукові ступені Навчальні заклади, що 

здійснюють відповідну 

підготовку 

Кандидат наук Інститут, академія, університет 

(аспірантура, докторантура) Доктор наук 

Період Нормативний документ Внесено зміни на підставі Освітньо-

кваліфікаційні рівні 

Навчальні заклади, що 

здійснюють відповідну 

підготовку 

Освітні рівні 

23.03.1996 - 05.09.2014 ЗУ "Про освіту" від 

23.05.1991 №1060-XІI 

(1060-12) 

ЗУ "Про внесення змін і 

доповнень до Закону 

Української  РСР "Про 

світу" від 23.03.1996 

№ 100/96-ВР 

Молодший спеціаліст 

(останній прийом до 

вищого навчального 

закладу –  в 2016 році) 

Технікум, училище – І рівень 

акредитації 

 

Неповна вища 

освіта* 

Бакалавр Коледж – ІІ рівень акредитації Базова вища освіта 

Спеціаліст (останній 

прийом – у 2016 році), 

магістр 

Інститут, консерваторія, 

академія, університет – ІІІ-ІV 

рівень акредитації 

Повна вища освіта 

Наукові ступені Навчальні заклади, що 

здійснюють відповідну 

підготовку 

Кандидат наук Інститут, академія, університет 

(аспірантура, докторантура) Доктор наук 
* Відповідно до ЗУ "Про вищу освіту" від 17.01.2002 № 2984-III (№2984-12)   

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T742778.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T742778.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T742778.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed19960425
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed19960425
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed19960425
https://zakononline.com.ua/documents/show/138965___138965
https://zakononline.com.ua/documents/show/138965___138965
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed19910523
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed19910523
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed19910523
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed19960425
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed19960425
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed19960425
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
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ОНОВЛЕНІ РІВНІ ТА СТУПЕНІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Період Нормативний документ Внесено зміни на підставі Освітньо-

кваліфікаційні рівні 

Навчальні заклади, що 

здійснюють відповідну 

підготовку 

Освітні рівні 

06.09.2014 - 04.09.2017 

(28.09.2017 - втрата 

чинності) 

ЗУ "Про освіту" від 

23.05.1991 №1060-XІI 

(1060-12) 

ЗУ "Про вищу освіту" від 

01.07.2014 № 1556/VII 

(1556/18) 

Молодший спеціаліст 

** 
 

Вище професійне училище 

 

Професійна 

(професійно-

технічна) освіта 

Освітньо-професійний 

ступень вищої освіти 

Навчальні заклади, що 

здійснюють відповідну 

підготовку 

Освітні рівні (рівні 

вищої освіти) 

Молодший бакалавр  Коледж Початковий рівень 

(короткий цикл) 

вищої освіти 

Ступені вищої освіти Навчальні заклади, що 

здійснюють відповідну 

підготовку 

Освітні рівні (рівні 

вищої освіти) 

Бакалавр Коледж, інститут, академія, 

університет 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

Магістр*** Інститут, академія, університет Другий 

(магістерський) 

рівень вищої освіти 

Освітній і перший 

науковий ступень 

Навчальні заклади, що 

здійснюють відповідну 

підготовку 

Освітні рівні (рівні 

вищої освіти) 

Доктор філософії Інститут, академія, університет 

(аспірантура) 

Третій (освітньо-

науковий) рівень 

вищої освіти 

Другий науковий 

ступень 

Навчальні заклади, що 

здійснюють відповідну 

підготовку 

Освітні рівні (рівні 

вищої освіти) 

Доктор наук Інститут, академія, університет 

(докторантура) 

Науковий рівень 

вищої освіти 
* *Відповідно до підпункту 4 п.2 Р. XV ЗУ "Про вищу освіту" від 01.07.2014 №1556-VII (№1556-18) "після набрання чинності цим Законом диплом про вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

спеціаліста (початкова вища освіта) прирівнюється до диплома про вищу освіту за освітньо-професійним ступенем молодшого бакалавра" 

Відповідно до підпункту 3 п.2 Р. XV ЗУ "Про вищу освіту" від 01.07.2014 №1556-VII (№1556-18) освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, що провадиться вищими навчальними 

закладами і започаткована до набрання чинності цим Законом, продовжується у межах строку навчання за певною освітньо-професійною програмою з видачею державного документа про вищу освіту встановленого зразка - 
диплома молодшого спеціаліста. Останній прийом на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста проводиться у 2016 році" 

*** Відповідно до підпункту 2 п.2 Р. XV ЗУ "Про вищу освіту" від 01.07.2014 №1556-VII (№1556-18) "вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим 
Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра" 

Відповідно до підпункту 1 п.2 Р. XV ЗУ "Про вищу освіту" від 01.07.2014 №1556-VII (№1556-18) "освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, що провадиться вищими навчальними закладами і 
започаткована до набрання чинності цим Законом, продовжується у межах строку навчання за певною освітньо-професійною програмою з видачею державного документа про вищу освіту встановленого зразка - диплома 

спеціаліста. Останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у 2016 році" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed20140906
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed20140906
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed20140906
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ed20140701
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ed20140701
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ed20140701
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ed20140701
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ed20140701
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ed20140701
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ed20140701
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/ed20140701
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ОНОВЛЕНІ РІВНІ ТА СТУПЕНІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 Період Нормативний документ Внесено зміни на підставі Освітньо-

кваліфікаційні рівні 

Навчальні заклади, що 

здійснюють відповідну 

підготовку 

Освітній рівень 

05.09.2017 й надалі ЗУ "Про освіту"від 

05.09.2017 №2145-VIII 

(2145-19) 

Прийняття ЗУ "Про 

освіту"від 05.09.2017 

№2145-VIII (2145-19) 

Молодший спеціаліст Вище професійне училище Професійна (п-т) 

освіта 

Освітньо-професійний 

ступень 

Навчальні заклади, що 

здійснюють відповідну 

підготовку 

Освітній рівень 

Фаховий молодший 

бакалавр (набор 

розпочнеться в 2020 р.) 

Заклади фахової передвищої 

освіти 

Фахова передвища 

освіта 

Освітньо-професійний 

ступень вищої освіти 

Навчальні заклади, що 

здійснюють відповідну 

підготовку 

Освітні рівні (рівні 

вищої освіти) 

Молодший бакалавр  Коледж початковий рівень 

(короткий цикл) ВО 

Ступені вищої освіти Навчальні заклади, що 

здійснюють відповідну 

підготовку 

Освітні рівні (рівні 

вищої освіти) 

Бакалавр Коледж, інститут, академія, 

університет 

перший 

(бакалаврський) 

рівень вищої освіти 

Магістр Інститут, академія, університет другий 

(магістерський) 

рівень вищої освіти 

Освітній і перший 

науковий ступень  

Навчальні заклади, що 

здійснюють відповідну 

підготовку 

Освітні рівні (рівні 

вищої освіти) 

Доктор філософії 

(доктор мистецтв) 

Інститут, академія, університет 

(аспірантура) 

Третій (освітньо-

науковий/освітньо-

творчий) рівень ВО 

Другий науковий 

ступень  

Навчальні заклади, що 

здійснюють відповідну 

підготовку 

Освітні рівні (рівні 

вищої освіти) 

Доктор наук Інститут, академія, університет 

(докторантура) 

Науковий рівень ВО 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed20140906
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed20140906
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed20140906
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed20140906
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed20140906
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed20140906
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ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДПРАЦІВНИКІВ МІСТА 

Лист керівникам закладів освіти м. Вінниці про завершення 

атестації педагогічних працівників 2020 року та оформлення 

відповідних матеріалів 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА  

«МІСЬКИЙ  МЕТОДИЧНИЙ  КАБІНЕТ» 
 

 

 21050, м. Вінниця, вул. Мури, 4                                                   тел. 56-26-48, E-mail: mmk@galaxy.vn.ua       

 

 25.02.2020  № 53 
                                                                                                                                                                      

 На № ___ від ___________ 

 

        Відповідно до наказу Департаменту освіти Вінницької міської ради  №503  від 

03.09.2019  «Про атестацію керівних кадрів, педагогічних та бібліотечних працівників 

закладів і установ освіти міста Вінниці в 2019-2020 н.р.»,  нагадуємо Вам, що засідання 

атестаційної комісії Департаменту освіти Вінницької міської ради відбудеться згідно 

графіка:  

06.04.2020 1) Про підсумки атестації керівних кадрів 

закладів освіти м. Вінниці. 

2) Про підсумки атестації педагогічних 

працівників закладів освіти міста.  

3) Прийняття рішення про присвоєння 

кваліфікаційних категорій (педагогічних звань), 

встановлення відповідності раніше присвоєним 

кваліфікаційним категоріям (педагогічним 

званням).   

ММК  

 

 

14.00 НВК №1 – ЗШ №15  

15.30 ЗШ №16 – ЗШ №26 

07.04.2020 ММК 14.00 

 

ЗШ №27 – НВК 

№36, ВТЛ, приватні, 

позашкільні заклади 

освіти 

15.00 Заклади дошкільної 

освіти 
   
       Разом із тим просимо Вас: 

 до 15.03.2020 - завершити вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються;                                                                           

 до 20.03.2020 - узагальнити результати вивчення професійної діяльності, підвищення 

фахової компетентності та загальної культури педагогічних працівників, які 

атестуються. Забезпечити об’єктивність експертних оцінок, дотримання основних 

принципів атестації педагогічних працівників;                                                          

 до 23.03.2020  - завершити роботу з атестації педагогічних працівників установ і 

закладів освіти міста, яка здійснюється атестаційними комісіями І рівня;             

 протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії - видати наказ по закладу 

освіти «Про підсумки атестації педагогічних ( та бібліотечних працівників) закладу 

2019-2020 навчального року»; 

 відповідно до графіка, що додається (додаток №1), - підготувати і подати секретарю 

атестаційної комісії Департаменту освіти Вінницької міської ради  Федчишеній М.В.: 

 матеріали на педпрацівників, представлених до присвоєння кваліфікаційної 

категорії "спеціаліст вищої категорії", встановлення відповідності раніше 

Керівникам закладів освіти  

міста  Вінниці  
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ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДПРАЦІВНИКІВ МІСТА 

присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії", присвоєння 

педагогічних звань (відповідності раніше присвоєним): 

 клопотання про присвоєння (відповідність раніше присвоєній) 

кваліфікаційної категорії “спеціаліст вищої категорії”; про присвоєння 

педагогічних звань (відповідності раніше присвоєним); про перенесення 

терміну дії попереднього рішення атестаційної комісії Департаменту 

освіти Вінницької міської ради на 1 рік, - паперовий та електронний 

варіант; 

 клопотання про нагородження Почесною грамотою Департаменту 

освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, грамотою 

Департаменту освіти Вінницької міської ради, відомчими 

заохочувальними відзнаками МОН України, - паперовий та 

електронний варіант; 

 цифрову інформацію (звіти 1, 2) про підсумки атестації 2019-2020 

навчального року, - паперовий варіант; 

 атестаційні листи педпрацівників (кваліфікаційна категорія «спеціаліст 

вищої категорії», педагогічні звання), -  2 примірника та електронний 

варіант; 

 характеристики діяльності педпрацівників, які претендують на 

присвоєння (відповідність раніше присвоєній ) кваліфікаційної категорії 

“спеціаліст вищої категорії”, педагогічних звань (відповідність раніше 

присвоєним), підготовлену керівником закладу до 01.03.2019, -  копія; 

 інформацію про хід атестації 2019-2020 навчального року в 

навчальному закладі, що розкриває порядок проведення атестації, 

рівень інформованості педагогічних працівників, аналіз реалізації 

основних завдань у поточному навчальному році, - паперовий та 

електронний варіант; 

 документи щодо перенесення терміну дії попереднього рішення 

атестаційної комісії Департаменту освіти Вінницької міської ради на 1 

рік: 

- довідка-рішення лікарсько-консультативної комісії (інші 

підтверджуючі документи про факти тривалої тимчасової 

непрацездатності, навчання у вищих навчальних закладах за 

спеціальностями педагогічного профілю, переходу працівника до 

іншого навчального закладу тощо), - оригінал; 

- заява педагогічного працівника про перенесення терміну дії 

попереднього рішення атестаційної комісії, - копія; 

- посвідчення про курсову підготовку, - копія. 

 матеріали щодо нагородження заохочувальними відзнаками Міністерства 

освіти і науки України :  

-  нагородний лист для представлення на відзначення відомчими 

відзнаками зразка, у якому визначаються конкретні заслуги 

особи, що стали підставою для порушення клопотання, із 

зазначенням назв нагород, якими було відзначено претендента на 

відомчу відзнаку, дати й номера документа, що підтверджує 

нагородження. Нагородний лист на кожну особу готується за 

основним місцем роботи в одному примірнику, оформлюється 

друкованим текстом на аркуші формату А-4 (двосторонній друк) і 

підписується керівником установи та головою ради (зборів) 

колективу. Підписи затверджуються печаткою установи. Усі 
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ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДПРАЦІВНИКІВ МІСТА 

графи є обов'язковими для заповнення. Форма нагородного листа 

не змінюється. Додається її ксерокопія. Нагородний лист також 

готується і на електронному носії окремо для кожного 

педагогічного працівника; 

- копії документів, що засвідчують нагородження відомчими та 

іншим відзнаками; 

- копія першої сторінки паспорта, завірена керівником кадрової 

служби (керівником закладу); 

- копії відповідних сторінок трудової книжки, де внесено дані про 

заохочення; 

- довідка про економічну ефективність та результативність 

показників фінансово-господарської діяльності установи, якщо до 

нагородження представляється її керівник; 

- згода осіб, які представляються до заохочення відомчими 

відзнаками, на обробку їх персональних даних (1 аркуш А-4, 

односторонній друк); 

- додаток до рішення Нагородної комісії МОН України «Перелік 

осіб щодо відзначення відомчими заохочувальними відзнаками 

Міністерства освіти і науки України» в електронному варіанті. 
 

     Копії документів завіряє керівник закладу освіти. Всі копії розміщуються на 

обох сторінках аркушів. 

     Також  просимо Вас до 20 березня 2020 року  надати електронні варіанти 

паспортної частини атестаційного листа керівних кадрів закладів освіти міста, 

які підлягають атестації в 2019 році, та індивідуального плану роботи в 

атестаційний період ( fedchushena@galaxy.vn.ua.) 

 

 Завідувач КУ «ММК»                                  Наталія Москальчук 

 
 М. Федчишена 

 067-433-39-01 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fedchushena@galaxy.vn.ua
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ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДПРАЦІВНИКІВ МІСТА 

Додаток 1 

до листа КУ «ММК» 

від 25.02.2020  №53   

 

Графік подачі атестаційних матеріалів педагогічних працівників, 

які підлягають атестації комісією Департаменту освіти 

 Вінницької міської ради в 2019-2020 н.р., до атестаційної комісії 
 

Дата  Години 
прийому 

Місце  Заклади освіти 

23.03.2020 

(понеділок) 

09.30 

М
М

К
, 

к
аб

. 
 

№
 2

0
8
 

ДНЗ №1 – ДНЗ №25 

11.00 ДНЗ №26 – ДНЗ №50 

13.30 ДНЗ № 51- ДНЗ №77 

24.03.2020 

(вівторок) 

9.30 
 

М
М

К
, 
к
аб

. 
№

2
0
8

 

ГГ №1 ім. М.І. Пирогова ВМР 

10.00 НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів–гімназія № 2 ВМР 

10.30 ЗШ І-ІІІ ступенів № 3 ВМР 

11.30 ЗШ І-ІІІ ступенів № 4  

ім. Д.І. Менделєєва ВМР 

12.00 
ЗШ І-ІІІ ступенів № 5 ВМР 

12.30 НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів–гімназія № 6 ВМР 

13.30 НВК: ЗШ І-ІІ ступенів–ліцей № 7 ВМР 

14.00 ЗШ І-ІІІ ступенів № 8 ВМР 

14.30 ЗШ І-ІІІ ступенів № 9 ВМР 

15.00 ЗШ І-ІІІ ступенів № 10 ВМР 

15.30 ЗШ І-ІІІ ступенів № 11 ВМР 

16.00 ЗШ І-ІІІ ступенів № 12 ВМР 

16.30 ЗШ І-ІІІ ступенів №13 ВМР 

17.00 ЗШ І-ІІІ ступенів №14 ВМР 

25.03.2020 

(середа) 

9.30 

М
М

К
, 
к
аб

. 
№

2
0
8

 

ЗШ І-ІІІ ступенів №15 ВМР 

10.00 
ЗШ І-ІІІ ступенів №16 ВМР 

10.30 
ФМГ № 17 ВМР 

11.30 
ЗШ І-ІІІ ступенів №18 ВМР 

12.00 
ЗШ І-ІІІ ступенів №19 ВМР 

12.30 
ЗШ І-ІІІ ступенів №20 ВМР 

13.30 
ЗШ І-ІІІ ступенів №21 ВМР 
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ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДПРАЦІВНИКІВ МІСТА 

14.00 
ЗШ І-ІІІ ступенів №22 ВМР 

14.30 НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів–гімназія № 23 

ВМР 

15.00 СЗШ І ступеня з погл. вивч. ін.мов №25 

ВМР 

15.30 
ЗШ І-ІІІ ступенів №26 ВМР 

16.00 
ЗШ І-ІІІ ступенів №27 ВМР 

16.30 НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів – гуманітарно-

естетичний колегіум № 29 ВМР 

26.03.2020 

(четвер ) 

9.30 

М
М

К
, 
к
аб

. 
№

 2
0
8

 

НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів – гімназія № 30  

ім. Тараса Шевченка ВМР 

10.00 
ЗШ І-ІІІ ступенів №31 ВМР 

10.30 
ЗШ І-ІІІ ступенів №32 ВМР 

11.30 
ЗШ І-ІІІ ступенів №33 ВМР 

12.00 ЗШ І-ІІІ ступенів із спеціалізованими 

класами з поглибленим вивченням 

математики і фізики № 34  ВМР 

12.30 
ЗШ І-ІІІ ступенів №35 ВМР 

13.30 
ЗШ І-ІІІ ступенів №36 ВМР 

14.00 
ВТЛ 

14.30 СЗШ І-ІІ ступенів з дошкільним 

відділенням ВМР 

15.00 
ВМ ПДЮ ім. Лялі Ратушної  

15.30 
НВК «Школа АІСТ» 

16.00 
ВПГ «Дельфін» 

16.30 
ВЦСРДІ «Промінь» 

17.00 
КЗ «ВОЦСПРД» 
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АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА 

 

Рекомендації щодо оформлення атестаційного листа педагогічного  

працівника закладу освіти                                                                                         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

АТЕСТАЦІЙНИЙ  ЛИСТ 
 

І. Загальні дані 

 

Педагогічний працівник, що атестується,   Мельник Ольга Василівна. 

Дата народження  22 січня  1971 року. 

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді під час атестації  

вчитель початкових класів комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№26 Вінницької міської ради» - 16 років. 

Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю)  17 років, за спеціальністю 

- 16 років. 

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його 

закінчення, спеціальність) спеціаліст, Вінницький державний педагогічний університет ім. 

М. Коцюбинського, 1994 рік, вчитель початкових класів.                                                                                                             
Науковий ступінь (вчене звання) не має. 

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі 

документа, що підтверджує підвищення кваліфікації) курси  підвищення кваліфікації 

вчителів початкових класів при КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», 

свідоцтво № 611 від 05 квітня 2015 року.  

Дата та результати проведення попередньої атестації 06 квітня 2014 року, - «Відповідає 

займаній посаді. Присвоїти  кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». 

Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період Мельник 

Ольга Василівна працює в комунальному закладі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№26 Вінницької міської ради» на посаді вчителя початкових класів з 26 серпня 2004 

року_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА 

ІІ. Результати атестації педагогічного працівника  
 

Рішення атестаційної комісії комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №26 

Вінницької міської ради»: Мельник Ольга Василівна відповідає займаній посаді. 

Результати голосування: кількість голосів: за 7 (сім), проти 0 (нуль), утримались 0 (нуль). 

 

За результатами атестації: порушити клопотання перед атестаційною комісією 

Департаменту освіти Вінницької міської ради про відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 

Результати голосування: кількість голосів: за 6 (шість), проти 1 (один), утримались 0 (нуль). 

 

відповідність  раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель». 

Результати голосування: кількість голосів: за 6 (шість),  проти 1 (один),  утримались 0 (нуль) . 

  

Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів, за умови виконання яких працівник 

вважається таким, що відповідає займаній посаді)  рекомендації не надавалися.    
                        

Голова атестаційної комісії        _______________ Т.П. Іванчук. 

Члени комісії:    _______   Г.С. Нємчинова,             _______   Ж.О. Коваль, 

                            _______    О.О. Заверуха,               _______    Г.Д. Довгань, 

                            _______    О.В. Попенко,               _______    А.П. Рибак.                                                                                                                                                                    

                             

Дата  атестації  15  березня 2020 року. 
                                   (число, місяць, рік) 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений ___________________ 

                                                                              (підпис працівника, який атестується)                                                                       

           М. П. 
 

 ІІІ. Результати атестації атестаційною комісією ІІ (ІІІ) рівня 
 

Рішення атестаційної комісії Департаменту освіти Вінницької міської ради: Мельник Ольга 

Василівна відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії», 

Результати голосування : кількість голосів: за ____________________________________, 

проти _______ __________________________,  утримались ____________________________, 

 

відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель». 

Результати голосування: кількість голосів: за______________________________________, 

проти __________________________________,   утримались ____________________________ .              
 

      Голова атестаційної комісії  ____________________    О.В. Яценко. 

     Члени комісії:   

__________________ І.В. Божок, __________________ М.В. Федчишена, 

__________________ Н.І. Москальчук, __________________ Н.В. Перекрестенко, 

__________________ П.О. Соловей, __________________ І.О. Бахчеван, 

__________________ Л.П. Гарник, __________________ С.І. Мусійчук, 

__________________ І.Н. Лебідь, __________________ О.Д. Швець, 

__________________ Н.А. Тітова, __________________ К.В. Шундровська, 

__________________ Л.М. Діденко, __________________ О.О. Онищук, 

__________________ С.В. Куца, __________________ Ж.О. Воловодівська. 
    

  Дата  атестації          квітня 2020 року.  
                                   (число, місяць, рік) 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _____________________ 
                                                                                                                                  (підпис працівника, який атестується) 

        М. П. 

 



 

17  

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА 

ІV. Результати розгляду апеляцій на рішення атестаційної комісії 
      _________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Результати голосування : кількість голосів: за                         _______                   __,   

проти                               _________,  утримались                                            _______.   

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Результати голосування : кількість голосів: за                         _______                   __,   

проти                               _________,  утримались                                            _______.   

       

       Голова атестаційної комісії  __________________    __________________________ , 
                                                    (підпис)                                                  (прізвище, ініціали) 

Члени комісії:  _______  ____________________ ,   _______  _________________  , 

                          _______  ____________________ ,   _______  _________________  , 

                        _______  ____________________ ,   _______  __________________  , 

                               _______  _____________________,    _________  _________________  , 

                               _______  _____________________ ,   _______  ___________________  ,  

                               _______  _____________________,   _______  _________________  , 

                               _______  _____________________,   _______  _________________  , 

                               _______  ____________________ ,   _______  __________________  , 

                               _______  ____________________ ,   _______  __________________  , 

                               _______  ____________________ ,   _______  __________________  , 

                               _______  ____________________ ,   _______  __________________  . 

 

Дата  атестації  __________________ 
                                            (число, місяць, рік) 

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений ____________________ 
                                                                                                                                  (підпис працівника, який атестується) 

                           М.П. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні колеги! 
Щиро вдячні Вам за розуміння наших спільних напрямків роботи.   

Чекаємо на ваші пропозиції за адресою: fedchushena@galaxy.vn.ua  

 

 

  

 

Відповідальні за випуск:   

Н. Москальчук – завідувач комунальною установою «Міський методичний кабінет», 

М. Федчишена   – методист з навчальних дисциплін комунальної установи «Міський 

методичний кабінет». 

 

            

 

 

 

   Лютий 2020 року  

* Вінниця* 

                                                       

mailto:fedchushena@galaxy.vn.ua

