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Розробники 

(укладачі) 

програми 

Блажиєвська В.М. -  старший викладач кафедри менеджменту та освітніх технологій ХОІППО 

Соловей М.В. -  доцент кафедри менеджменту та освітніх технологій ХОІППО, кандидат педагогічних наук, 

доцент  

Найменування 

програми 

Освітня програма підвищення кваліфікації  керівних працівників закладів освіти «Атестація педагогічних 

працівників у контексті сучасних вимог» 

Мета програми Удосконалити професійну компетентність керівних  працівників закладів освіти з нормативно-правових, 

організаційно-управлінських, методичних питань атестації, сертифікації та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників з урахуванням нових документів, що регламентують діяльність педагогів 

Напрями 

програми 

Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю 011 Науки про освіту галузі знань 01 Освіта/Педагогіка та   012 

Дошкільна освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

Зміст програми Навчальний план 

№ 

з/п 
Назва модуля К-сть год у модулі 

1 Модуль 1. Нормативно-правові акти України щодо організації атестації 

педагогічних працівників у закладах освіти 

Аналіз законодавства України, що регламентує порядок організації атестації 

педагогічних працівників.  
Освітня кваліфікація за рівнями вищої освіти. Ступені вищої освіти. Зміни до 

національного класифікатора професій. 

Положення про атестацію, основні зміни. Алгоритм дій закладу з питань підготовки 

до проведення атестації педагогічних працівників.  
Нормативні акти, що регулюють сертифікацію педагогічних працівників. 

Сертифікація-2023, етапи проведення. Механізм проведення атестації педагогічних 

працівників, які успішно пройшли сертифікацію. 

Нормативно-правове забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників як передумови їх атестації. 

10 

 

 



2 Модуль 2. Процедура та порядок проведення атестації педагогічних працівників 

Чергова та позачергова атестація. Присвоєння кваліфікаційних категорій з 

урахуванням  рівня освіти та стажу роботи на посаді педагогічного працівника. 

Створення, склад та повноваження атестаційної комісії закладу освіти. Порядок 

проведення атестації. Основні вимоги до створення та ведення документації. 

Оскарження рішень атестаційної комісії.  

Оформлення документації у закладі освіти (заява, атестаційний лист,  протокол, 

наказ). 

Професійний стандарт педагога та посадова інструкція як інструменти об’єктивного 

оцінювання діяльності педагогічного працівника. 

Спостереження та оцінювання навчального заняття у системі підготовки до атестації 

педагога. 

Управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників у закладі освіти 

Експертиза і самооцінювання підвищення кваліфікації у закладі освіти. 

16 

 

3 Модуль 3. Діагностико-аналітичний 

Тематична дискусія. 

Підсумкова конференція з обміну досвідом та представлення доробків слухачів з 

проблеми курсів. 

4 

 

 

Разом годин 30 

Навчання за освітньою програмою підвищення кваліфікації завершується підсумковою конференцією за участю науково-педагогічних 

працівників профільної кафедри. Підсумкова конференція передбачає обговорення проблемних питань, результатів навчання, виконання 

індивідуальних завдань слухачами курсів за змістом навчальних модулів, передбачених програмою, отримання зворотного зв’язку. 

Обсяг програми 30 год 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Очна, заочна, дистанційна відповідно до формату курсів і робочого навчального плану. 



Перелік 

компетентностей, 

що набуваються/ 

удосконалюються  

Загальні: здатність до самореалізації, професійного лідерства та досягнення успіху; здатність до 

самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел; здатність самостійно навчатися та 

розвивати особистісний потенціал; здатність приймати обґрунтовані рішення, професійно викладати та 

аргументувати свою позицію. 

Професійні: знання і розуміння змісту нормативно-правових актів України щодо організації атестації 

педагогічних працівників; знання і розуміння алгоритму створення відповідних документів (повідомлень, заяв, 

наказів, протоколів, атестаційних листів тощо) та їх реєстрації за новими правилами діловодства; знання алгоритму 

дій закладу з питань підготовки до проведення атестації педагогічних працівників. 

Очікувані 

результати 

- розуміння змісту нормативно-правових актів України щодо забезпечення організації атестації педагогічних 

працівників у закладах освіти; 

- знання алгоритму дій з питань підготовки, проведення та аналізу результатів атестації педагогічних працівників; 

- вміння планувати управлінську діяльність та спрямовувати діяльність педагогічних працівників у 

міжатестаційний період з метою підготовки до атестації; 

- розуміння механізму організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників згідно з нормативно-

правовими актами; 

- здатність створювати відповідні документи (повідомлення, заяви, накази, протоколи, атестаційні листи тощо) та 

реєструвати їх за новими правилами діловодства. 

Строки 

виконання 

програми 

Один тиждень 

Місце виконання 

програми 

ХОІППО м. Хмельницький вул. Озерна, 14. 

Вартість Освітні послуги надаються безоплатно відповідно до регіонального замовлення слухачів курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних, керівних працівників і працівників науково-методичних об‘єднань Хмельницької 

області на 2023 рік 

Графік освітнього 

процесу 

Затверджується наказом департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА та/або наказом по Інституту у формі 

плану-графіку 

Документ, що 

видається за 

результатами 

 Свідоцтво 



підвищення 

кваліфікації 
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