
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

 

НАКАЗ 

 

19.10.2020                                       Перечин                                   № 70/01-07 

 

Про роботу атестаційної  

комісії ІІ рівня відділу ОКСМС  

Перечинської міської ради 

 

Відповідно до Законів України «Про освіту» ст. 50, «Про дошкільну 

освіту» (ч. 1, ст. 32), «Про загальну середню освіту» (ч. 1, ст. 27), «Про 

позашкільну освіту» (ст. 25), на виконання Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого Міністерством юстиції України 

14.12.2010 за  № 1255/18550 зі змінами, затвердженими наказом Міністерства 

освіти і науки від 20.12.2011 р. за № 1473, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 10.01.2012 за № 14/20327, та змінами, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки від 08.08.2013 за № 1135, зареєстрованими в 

Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за № 1417/23949, з метою 

стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної 

компетентності педагогічних працівників, підвищення ефективності 

управлінської діяльності керівників закладів освіти та рівня їх професійної 

компетентності й фахової майстерності, розвитку творчої ініціативи педагогів, 

підвищення престижу й авторитету педагогічної праці, забезпечення 

ефективності освітнього процесу та посилення відповідальності за результати 

навчання і виховання дітей та молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Атестаційній комісії ІІ рівня відділу ОКСМС Перечинської міської 

ради у своїй діяльності дотримуватись вимог Типового положення під час 

атестації керівних кадрів та інших педагогічних працівників закладів освіти  у 

2020/2021 навчальному році. 

2. Затвердити списки педагогічних працівників, які підлягають 

атестації комісією ІІ рівня відділу ОКСМС Перечинської міської ради у 

2020/2021 навчальному році (додаток 1, 2). 



3. Здійснити всебічне вивчення системи роботи педагогічних 

працівників, які  атестуються, відповідності їх професійної компетентності 

займаній посаді, кваліфікаційній категорії, якість виконання керівними кадрами 

закладів освіти посадових обов’язків. 

4. До  30.10.2020 року розробити  та  затвердити  план роботи 

(додаток 3) та графік засідань атестаційної комісії ІІ рівня (додаток 4) на 

2020/2021 навчальний рік.  

5. Атестацію педагогічних працівників проводити на принципах 

демократизму, колегіальності, гласності, безперервності освіти і 

самовдосконалення. 

6. Про хід атестації у закладах освіти заслуховувати на засіданнях 

атестаційної  комісії  ІІ рівня в листопаді - березні 2020/2021 навчального року. 

7. До 02.04.2020 року підготувати матеріали для проведення 

підсумкового засідання атестаційної комісії відділу ОКСМС Перечинської 

міської ради. 

8. До 09.04.2020 року підготувати звіт про підсумки атестації за 

2020/2021 навчальний рік. 

9. Стимулювати працю педагогів закладів освіти за наслідками їх 

атестації. 

10.  Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на 

Щербанич М.В., провідного спеціаліста з організаційної роботи відділу 

ОКСМС Перечинської міської ради. 

11. Контроль за виконанням  цього  наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Начальник  відділу                                                               Ольга Барзак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                Додаток  3 

                до наказу відділу ОКСМС  

                                                                                Перечинської міської ради  

                                                                                № 70/01-07 від 19.10.2020 р. 

П Л А Н 

роботи атестаційної комісії ІІ рівня  

на 2020/2021 навчальний рік 

 

№ 

п/п 

 

Зміст роботи 

 

Термін  

виконання 

 

Відповідальний 

1 Проведення організаційного засідання 

атестаційної комісії, ознайомлення з планом 

роботи, розподіл обов’язків  

Жовтень 

2020 р. 

Барзак О.І. 

2 Комплексне вивчення системи роботи керівників 

закладів освіти та педагогічних працівників, які 

атестуються атестаційною комісією ІІ рівня 

Листопад 

2020 - 

лютий  2021 

 

Члени АК  

3 Засідання атестаційної комісії Грудень 

2020 р. 

Барзак О.І. 

Щербанич М.В. 

4 Узагальнення матеріалів вивчення  педагогічної 

діяльності працівників, що атестуються 

Березень 

2021 р. 

Члени комісії, 

керівники 

закладів освіти 

5 Подання матеріалів узагальнених досвідів роботи 

педагогічних працівників, що атестуються на 

присвоєння  (відповідність) кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

відповідність раніше присвоєним педагогічним 

званням, до атестаційної комісії ІІ рівня 

До 

01.04.2019 р. 

Члени комісії 

6 Експертна оцінка матеріалів досвідів роботи 

педагогічних працівників, що атестуються, на 

встановлення (відповідність) кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та  

присвоєння звань  

Лютий  

2021 р. 

Члени комісії 

7 Розгляд матеріалів експертної оцінки досвідів 

педагогічних працівників, які претендують на 

присвоєння педагогічних звань 

Лютий  

2021 р. 

Кутчак М.І. 

8 

 

Організація підготовки інформації про рівень 

педагогічної майстерності працівників, які 

претендують на присвоєння кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та 

педагогічних звань. Підготувати для експертної 

оцінки матеріали досвіду роботи педагогічних 

працівників, що претендують на  присвоєння чи 

підтвердження звання «учитель-методист», 

«вихователь-методист» 

Березень 

2021 р. 

Кутчак М.І. 

9 

 

Проведення засідань атестаційних комісій у  

закладах освіти   

Березень 

2021 р. 

Голови атестац. 

комісій  закладів 



освіти 

10 Ознайомлення з роботою атестаційних комісій 

закладів  освіти  

Березень 

2021 р. 

Члени комісії 

11 Засідання атестаційної комісії ІІ рівня Квітень 

2021 р. 

Барзак О.І. 

Щербанич М.В. 

 

12 Подання характеристик діяльності педагогічних 

працівників, що атестуються, до атестаційних 

комісій відповідних рівнів та клопотань 

Березень 

2021 р. 

Голови комісій 

керівники 

13 Завершення атестації в закладах освіти  до  

01.04.2021 р. 

Голови АК 

14 Підготовка документації для засідання 

атестаційної комісії ІІ рівня 

Квітень  

2021 р. 

Щербанич М.В. 

15 Проведення підсумкового засідання районної 

атестаційної комісії 

Квітень  

2021 р. 

Барзак О.І. 

Члени комісії 

 

16 Підготовка довідки про організацію роботи та 

підсумки атестації педагогічних працівників у  

закладах освіти 

Квітень 

2021р. 

Члени комісії 

17 Підготовка звіту про підсумки атестації 

педагогічних працівників у  закладах  освіти 

Перечинської ОТГ в департамент освіти і науки 

Закарпатської облдержадміністрації 

 

Квітень  

2021 р. 

Щербанич М.В., 

Кутчак М.І. 

 

 

 

 

 



                                                                                Додаток  4 

                до наказу відділу ОКСМС  

                                                                                Перечинської міської ради  

                                                                                № 70/01-07 від 19.10.2020 р. 

 

Г Р А Ф І К 

засідань районної атестаційної комісії 

 

І  ЗАСІДАННЯ         жовтень 2020  

 

1. Про підготовку та проведення атестації педагогічних працівників у 

2020/2021 навчальному році. 

    Кутчак М.І. - заступник голови атестаційної комісії 
 

 2.  Про розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії. 

    Барзак О.І. – голова атестаційної комісії 
 

 3. Затвердження плану роботи атестаційної комісії відділу ОКСМС 

Перечинської міської ради на 2020/2021 н.р. 

    Барзак О.І. – голова атестаційної комісії 
 

 4. Затвердження графіка атестації педагогічних працівників закладів 

освіти. 

    Щербанич М.В.- секретар атестаційної комісії 
 

 5. Про подання на позачергову атестацію педагогічних працівників для 

проходження атестації у 2020/2021 навчальному році атестаційною комісією 

відділу ОКСМС Перечинської міської ради. 

    Кутчак М.І. - заступник голови атестаційної комісії 

 

ІІ  ЗАСІДАННЯ        грудень 2020  
 

1. Про хід атестації педагогічних працівників у закладах освіти (звіти 

керівників). 

   Кутчак М.І.- заступник голови атестаційної комісії 

ІІІ  ЗАСІДАННЯ        лютий 2021  

1. Про підсумки вивчення результатів діяльності педагогів, що 

атестуються на присвоєння чи відповідність кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» чи педагогічного звання. 

2.  Про хід атестації педагогічних працівників у закладах освіти (звіти 

керівників). 

    Щербанич М.В. - секретар атестаційної комісії 

 

ІV  ЗАСІДАННЯ        квітень 2021  

 

1. Підсумки атестації педагогічних працівників закладів освіти у 

2020/2021 н.р. 

   Барзак О.І. – голова атестаційної комісії 


