
Про внесення змін до рішення колегії управління освіти і науки від 

26.11.2010 року, протокол №5, щодо оцінки діяльності педагогічних 

працівників під час атестації 

 

На виконання наказу МОН від 27.05.2014 р № 648 «Щодо припинення 

практики створення та вимагання  від дошкільних, загальноосвітніх, 

професійно - технічних та позашкільних навчальних закладів документації та 

звітності, не передбаченої законодавством України», а також враховуючи  

зміни до Типового положення,  затверджені  наказом Міністерства освіти і 

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

України 10.01.2012 за № 14/20327, та зміни, затверджені наказом 

Міністерства освіти і науки України від  08.08.2013 за № 1135, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.08.2013  за № 1417/23949 

та рішення міської атестаційної комісії від 16.10.2014  науково-методичний 

центр управління освіти і науки виходить із клопотанням до колегії 

управління освіти і науки про внесення змін до  рішення колегії управління 

освіти і науки від 26.11.2010 року, протокол №5, щодо використання Листа 

рейтингової оцінки педагогічної діяльності працівника під час його атестації.  

Лист рейтингової оцінки використовується з листопада 2010 року і діє як 

накопичувальна система підвищення кваліфікації педагогів у міжкурсовий та 

міжатестаційний  період. Його використання  вважають позитивним 

механізмом проведення атестації як педагогічні працівники, які підлягають 

атестації, так і члени атестаційних комісій, які вивчають та узагальнюють 

досвід учителів, які  атестуються. Крім того, залишається чинною обласна 

Концепція підвищення  кваліфікації для учителів, які атестуються на 

відповідність раніше присвоєному званню «учитель - методист». 

   Виходячи із зазначеного вище, науково-методичний центр  пропонує 

залишити  в силі використання системи обліку методичної й професійної 

діяльності педагогічних працівників  при їх атестації, змінивши лише назву 

документа  з Листа рейтингової оцінки на Лист обліку результатів 

професійної діяльності педагогічних працівників. 

 
Лист обліку 

результатів професійної діяльності педагогічних працівників 

 
1. Підвищення педагогічного та фахового рівня Бали, max 

1.1.На навчальних семінарах, консультуваннях, тренінгах (з отриманням 

свідоцтва, сертифіката тощо) 

 міського рівня 

 обласного рівня 

 Всеукраїнського рівня 

 

 

10 

20 

30 

1.2. Проходження курсів підвищення кваліфікації 

- наявність другої вищої педагогічної освіти 

- навчання в аспірантурі 

- наявність наукового ступеню, вченого звання 

40 

40 

30 

50 



1.3. Проходження курсів «Інтел» 40 

1.4. Керівництво діяльністю ООЗО, ОШППД 100 за 1 рік 

1.5. Робота в ООЗО, ОШППД 30 за 1 рік 

ІІ. Результативність фахової діяльності  

2.1.  Навчальні досягнення учнів за міжатестаційний період : 

   стабільно позитивна динаміка   (5-10%)  

   здебільшого позитивна динаміка (до 5%) 

   стабільний рівень  

 

50 

30 

10 

2.2.  Результати моніторингових досліджень:  

 стабільно високий % якості знань, повне підтвердження    результатів       

контрольних показників 

 достатній % якості знань, незначні розбіжності результатів (1-2 %) 

 достатній % якості знань, розбіжності до  3 % 

 

50 

 

30 

10 

2.3. Результати річного оцінювання (ДПА) та ЗНО  

 стабільно позитивна динаміка (5-10%), повне підтвердження  (або 

покращення) результатів ДПА під час ЗНО  

 позитивна динаміка (до 5 %), підтвердження результатів ДПА під час 

ЗНО  

 стабільний рівень, незначні розбіжності ЗНО з результатами ДПА.  

 

50 

 

30 

 

10 

3. Співпраця з освітніми та науковими установами  

3.1. Підготовка та проведення авторських, проблемно – тематичних курсів в 

КОІПОПК 

200 

3. 2. Проведення навчальних та практичних  занять для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації (студентів) 
10 (за кожне) 

3.3. Міжнародне співробітництво 20 за рік 

3.4. Участь в інноваційній та дослідно – експериментальній діяльності 15-30 

IV. Творча діяльність учителя  

1. Розробка методичних рекомендацій:  

 на рівні школи 5 

 на рівні міста 10 

 на рівні області 20 

2. Розробка навчальних, корекційно – розвивальних, просвітницьких, 

навчальних  та виховних програм ( за рівнями затвердження) 

10-20 

3. Розробка та впровадження  

 наочних навчальних посібників (стендів, слайдів, схем, діаграм),  

мультимедійних презентацій  для використання на навчальних заняттях 

10 за кожний 

4.  Розробка електронних навчально – методичних комплексів 80 

5 Впровадження нових освітніх технологій 50 

6. Написання та видання підручників, навчальних посібників, словників, 

довідників ( по рівнях затвердження) 

10-50 

7. Написання статей для публікації в педагогічних виданнях: 

шкільних  

 міських 

обласних  

всеукраїнських  

міжнародних 

 

5 

20 

40 

80 

150 

8.  Виступи під час проведення засідань МО, конференцій, семінарів, 

педчитань, педрад ( по рівнях) 

 

 шкільних 

міських 

 обласних  

5 

10 

40 



загальнодержавних  

міжнародних  

80 

100 

9. Керівництво творчими ( методичними) об’єднаннями 

- шкільними 

- міськими 

За рік 

20 

40 

10. Результативна участь у  професійних конкурсах 

-  шкільний етап 

-  міський етап  

-  обласний етап  

-  всеукраїнський етап 

 

5-15 

20-40 

50-80 

90-120 

11. Підготовка та проведення відкритих уроків, семінарів, консультувань, 

позакласних заходів тощо 

- шкільних  

- міських 

- обласних 

 

 

10 

20 

30 

12. Апробація навчальної літератури 30 

13. Апробація ЕЗНП 50 

14.Підготовка переможців та призерів ВУО з базових дисциплін 

- міський етап; 

- обласний етап; 

- всеукраїнський.  

 

10 

30 

50 

15. Підготовка призерів та переможців предметних олімпіад серед випускників 

початкових класів 

- шкільний етап 

- міський етап  

 

 

5 

10 

16. Підготовка призерів та переможців  інтелектуальних та творчих конкурсів 

 - шкільний етап 

 - міський етап  

 - обласний етап 

 - всеукраїнський етап  

 

5 

10 

30 

50 

17.Член журі предметних олімпіад, МАН, учнівських конкурсів 5-15 

18. Член експертних комісій (міський рівень) 10 

19. Презентація власних матеріалів на освітньому сайті “Мій кращий урок”  20 

20. Презентація власних матеріалів на міському освітньому сайті “Методична 

скарбничка”  

15 

21. Створення та змістове наповнення Web-сайту  закладу освіти 10-100 

22. Рецензування методичної літератури 10 

23. Створення та постійне поновлення методичної та матеріально  - технічної 

бази навчального кабінету  

15-30 

 

Кваліфікаційна категорія Необхідна кількість балів 

 (без анкетування МО та батьків) 

ІІ категорія 200 

І категорія 300 

Вища категорія  400 

Старший учитель 500 

Учитель-методист 600 

 


