
 

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «РОМАШКА» 

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(ЗДО «РОМАШКА») 

Н А К А З 

18.10.2022                                                     м. Лебедин                                               № 132-од  

Про організацію та проведення 

атестації педагогічних працівників 

ЗДО в 2022 – 2023 навчальному році 

 

 Згідно  з  Типовим  положенням про атестацію педагогічних працівників України, 

затвердженим наказом Міністерства освіти України № 930 від 06 жовтня 2010 року і 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 та на 

підставі рішення засідання атестаційної комісії (протокол засідання атестаційної комісії № 2 

від ___.10.2022) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список педагогічних працівників, які атестуються у 2022 – 2023 

навчальному році: 

− вихователь-методист ЗДО «Ромашка» Чорнобай Олена на встановлення 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії». 

Підстава: особиста заява про чергову атестацію. 

− практичний психолог ЗДО «Ромашка» Зінченко Алла на підтвердження 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії». 

Підстава: особиста заява про чергову атестацію. 

− учитель-логопед ЗДО «Ромашка» Пономаренко Оксана на встановлення 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії». 

Підстава: особиста заява про чергову атестацію. 

− вихователь ЗДО «Ромашка» Бондар Ольга на підтвердження  кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст» 

Підстава: особиста заява про чергову атестацію. 

− вихователь ЗДО «Ромашка» Вялкова Ольга на встановлення  кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст ІІ категорії». 

Підстава: особиста заява про чергову атестацію. 

− вихователь ЗДО «Ромашка» Калюжна Тетяна на підтвердження  кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст» 

Підстава: особиста заява про чергову атестацію. 

− вихователь ЗДО «Ромашка» Маліка Людмила на встановлення  кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст І категорії». 

Підстава: особиста заява про чергову атестацію. 



− вихователь ЗДО «Ромашка» Таран Наталія на підтвердження кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст ІІ категорії». 

Підстава: особиста заява про чергову атестацію. 

− керівник гуртка ЗДО «Казка» Ткаченко Яна на встановлення кваліфікаційної 

категорії «спеціаліст ІІ категорії». 

Підстава: особиста заява про чергову атестацію. 

− інструктор з фізкультури ЗДО «Казка» Костромцова Тетяна на встановлення 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії». 

Підстава: особиста заява про чергову атестацію. 

2. Затвердити план заходів (згідно з додатком 1) та графік проведення атестації 

(згідно з додатком 2) 

3. Вихователю-методисту Чорнобай Олені: 

3.1. Забезпечити належний контроль за проведенням атестації з метою запобігання 

формалізму в оцінюванні діяльності педагогічних працівників. 

3.2. Забезпечити проходження курсової перепідготовки педагогічними працівниками, 

що атестуються. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

5. Ознайомити з цим наказом працівників закладу дошкільної освіти  «Ромашка» під 

особистий підпис згідно зі списком, що додається.  

 

Завідувач                                Підпис Лариса ХОРУНЖА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



додаток 1 

до наказу ЗДО 

18 жовтня 2022 № 132-од  

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з організації та проведення атестації педагогічних працівників  

ЗДО «Ромашка» в 2022-2023 н.р. 

№ 

з/п 

Е
т
а
п

и
 

р
о
б
о
т
и

 Зміст Термін Відповідаль-

ні 

1. 

П
ід

го
то

в
ч
и

й
 

1. Уточнення списку педагогічних працівників, 

які атестуються в 2022-2023 н.р. 

 

 

 

 

вересень 

 

 

 

Завідувач, 

вихователь-

методист 

2. Розробка плану роботи атестаційної комісії 

3. Унесення коректив до перспективного плану 

проходження атестації та підвищення 

кваліфікації педагогічними працівниками (за 

потреби)  

4. Ознайомлення педагогічних працівників з 

нормативно-правовими актами з питань 

атестації педагогічних працівників 

2. 

О
р
га

н
із

ац
ій

н
и

й
 

1. Видання наказу про створення атестаційної 

комісії та затвердження її складу 

до 

23.09.2022 

Завідувач 

 

2. Подання до атестаційної комісії списку 

педагогічних працівників, які підлягають 

черговій атестації, із зазначенням результатів 

попередньої атестації та даних про 

проходження підвищення кваліфікації 

до 

25.10.2022 

 

 

 

Завідувач  

 

 

 

 

3. Оформлення подань до атестаційної комісії 

навчального закладу про проведення 

позачергової атестації певних педагогічних 

працівників з метою присвоєння їм 

кваліфікаційних категорій/педагогічних звань 

до 

10.10.2022 

 

 

 

Завідувач або 

педагогічна 

рада 

 

 

4. Оформлення заяв педагогів про проходження 

позачергової атестації, перенесення терміну 

атестації 

до 

10.10.2022 

 

Вихователь-

методист 

 

5. Оформлення стенда з питань атестації жовтень  Вих.-

методист 

6. Розгляд документів, поданих до атестаційної 

комісії; ухвалення рішення щодо перенесення 

терміну атестації (якщо є відповідні заяви 

працівників); затвердження списку 

педагогічних працівників, які атестуються, 

графіка роботи атестаційної комісії; доведення 

графіка проведення атестації до відома осіб, 

які атестуються, під підпис 

до 

20.10.2022 

Члени 

атестаційної 

комісії 

 

3. 

В
и

в
ч

ен
н

я
 

р
ів

н
я
 

п
р
о
ф

ес
іо

н

ал
із

м

у
 

1. Підготовка матеріалів щодо результативності 

роботи педагогічних працівників, які 

атестуються, у міжатестаційний період 

Листопад  

 

 



№ 

з/п 

Е
т
а
п

и
 

р
о
б
о
т
и

 Зміст Термін Відповідаль-

ні 

2. Тестування педагогічних працівників для 

об’єктивного оцінювання їхньої роботи тощо 

20.10.2022-

15.03.2023 

Члени 

атестаційної 

комісії 

 

4. 

Р
о
б

о
та

 з
 п

ід
в
и

щ
ен

н
я
 

п
ед

аг
о
гі

ч
н

о
ї 

м
ай

ст
ер

н
о
ст

і 

1. Випуск методичних бюлетенів, розроблення 

пам’яток, порад для педагогічних працівників 

вересень 

2022 – 

березень 

2023 

вихователь-

методист 

2. Ознайомлення з даними про участь 

педагогічних працівників у роботі методичних 

об’єднань, фахових конкурсах та інших 

заходах, пов’язаних з організацією освітньої 

роботи 

до 15 

березня 

2022 

члени 

атестаційної 

комісії 

3. Анкетування педагогічних працівників для 

визначення рейтингу працівників, які 

атестуються 

січень–

лютий 2023  

практичний 

психолог 

5. 

З
ав

ер
ш

ал
ь
н

и
й

 е
та

п
 

1. Подання до атестаційної комісії характеристик 

діяльності педагогічних працівників у 

міжатестаційний період 

до 1 

березня 

2023 

завідувач 

2. Ознайомлення педагогічних працівників з 

характеристиками їхньої діяльності 

за 10 днів 

до засід. 

атест. ком. 

завідувач 

3. Підсумкове засідання атестаційної комісії за графіком 

до 

01.04.2023 

голова 

атестаційної 

комісії 

4. Вручення атестаційних листів педагогічним 

працівникам, які атестуються, під підпис 

не пізніше 

3-х днів 

після підс. 

засід.атест. 

комісії 

голова 

атестаційної 

комісії 

5. Подання клопотання до атестаційної комісії ІІ 

рівня про присвоєння певним педагогічним 

працівникам кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої категорії», педагогічного 

звання 

після підс. 

засід.атест. 

комісії 

голова 

атест.комісії 

6. Видання наказу про присвоєння 

кваліфікаційних категорій (встановлення 

тарифних розрядів), педагогічних звань. 

протягом 5-

ти днів 

після підс. 

засід. атест. 

комісії 

завідувач 

7. Доведення наказу про присвоєння 

кваліфікаційних категорій (встановлення 

тарифних розрядів), педагогічних звань до 

відома педагогічних працівників під підпис та 

подання наказу в бухгалтерію для 

нарахування заробітної плати 

у 3-ий 

строк після 

видання 

наказу 

завідувач 

8. Оформлення особових справ педагогічних 

працівників, які атестувалися 

травень 

2023 

завідувач 



№ 

з/п 

Е
т
а
п

и
 

р
о
б
о
т
и

 Зміст Термін Відповідаль-

ні 

9. Моніторинг атестації педагогічних 

працівників 

травень 

2022 

завідувач, 

вихователь-

методист 

 

 

Заступник голови атестаційної комісії                                       Підпис     Олена ЧОРНОБАЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



додаток 2 

до наказу ЗДО 

18 жовтня 2022 № 132-од 

ГРАФІК  

з організації та проведення атестації педагогічних працівників  

ЗДО «Ромашка» в 2022-2023 н.р. 

№  

з/п 

Заходи  Термін 

виконання 

Відповідальний  Відмітка про 

виконання  

1. Переглянути перспективний 

план проходження курсів 

підвищення кваліфікації, 

атестації педагогічних 

працівників, внести необхідні 

зміни. 

Вересень 2022 завідувач  

2. Ознайомити педагогічний 

колектив з нормативними 

документами щодо атестації, 

списком педагогів, які 

атестуються за планом у 

поточному навчальному році 

Вересень 2022 завідувач  

3. Видати наказ про проведення 

атестації  пед.працівників ЗДО  

та про створення атестаційної 

комісії, розподіл обов’язків 

між її членами 

до 23.09.2020 завідувач  

4. Проведення наради з 

педагогами, які атестуються, з 

метою ознайомлення їх із 

складом атестаційної комісії з 

графіком атестації. 

до 24.09.2022 заступник 

голови 

атестаційної 

комісії  

 

5. Внесення змін до 

інформаційного   куточку 

«Атестація педагогічних 

працівників» 

протягом року, 

відповідно 

етапам атестації  

заступник 

голови 

атестаційної 

комісії 

 

6. Затвердити список 

педпрацівників про 

проходження чергової 

атестації  зареєструвати заяви 

подані на позачергову 

атестацію  

до 10.10.2022 секретар 

атестаційної 

комісії 

 

7 Подання адміністрацією 

прохання про позачергову 

атестацію окремих педагогів у 

зв’язку з підвищенням або 

погіршенням якості їхньої 

роботи  

 

 

до 10.10.2022 адміністрація 

ЗДО 

 

8. Складання педагогами, які 

атестуються індивідуального 

графіку атестації та подання 

до 19.10.2022 педагоги, що 

атестуються  

 



№  

з/п 

Заходи  Термін 

виконання 

Відповідальний  Відмітка про 

виконання  

його до атестаційної комісії 

9. Складання графіку атестації 

педпрацівників у поточному 

навчальному році. 

до 19.10.2022 заступн. голови 

атестаційної 

комісії 

 

10 Провести засідання 

атестаційної комісії з порядку 

денного:  

- розгляд поданих докум. 

- затвердження списків 

педагогів, які атестуються  

- затвердження графіку 

атестації  

прийняття рішення про 

підтвердження встановленої 

кваліфікаційної категорії тих 

педагогів, які підлягають 

черговій атестації, але не 

претендують на підвищення 

кваліфікаційної категорії та не 

мають претензій до своєї 

роботи з боку адміністрації 

до 19.10.2022 голова 

атестаційної 

комісії 

 

11. Ознайомити педагогів, які 

атестуються з графіком 

атестації (під розпис) 

до 19.10.2022 секретар 

атестаційної 

комісії 

 

12. Видати наказ про атестацію 

педагогічних працівників у 

поточному навчальному році 

до 19.10.2022 завідуюча  

13. Надати виконавчому комітету 

відомості про атестацію 

пед.працівників на 

кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії та 

присвоєння (підтвердження) 

педагогічного звання 

до 25.10.2022 заступник 

голови 

атестаційної 

комісії 

 

14. Подати до інформаційно-

методичного центру списки 

педагогічних працівників, які 

претендують на присвоєння чи 

підтвердження педагогічного 

звання «вчитель-методист» 

до 10.10.2022 заступник 

голови 

атестаційної 

комісії 

 

15. Подати до інформаційно-

методичного центру власні 

методичні розробки вчителів-

логопедів, які претендують на 

присвоєння чи підтвердження  

педагогічного  звання 

«вчитель-методист» 

до 25.10.2022   

16. Переглянути книги наказів, 

підготувати матеріал про 

результативність педагогів, які 

Листопад 2022 завідувач   



№  

з/п 

Заходи  Термін 

виконання 

Відповідальний  Відмітка про 

виконання  

атестуються за п’ять років. 

17. Підготувати бланки 

атестаційних листів 

встановленого зразка 

Листопад 2022  секретар 

атестаційної 

комісії 

 

18. Вивчення навчально-виховної 

роботи педагогів, що 

атестуються  

жовтень-лютий  

2022 – 2023  

члени 

атестаційної 

комісії 

 

19. Перевірити ділову 

документацію педагогів, які 

атестуються  

Жовтень –  

лютий  

2022 – 2023 

члени 

атестаційної 

комісії 

 

20. Провести анкетування батьків 

з метою вивчення рейтингу 

педагогів, які атестуються  

жовтень-лютий  

2022 – 2023  

практичний 

психолог 

 

21. Провести огляд групових 

приміщень з метою 

визначення особистого вкладу 

педагога, що атестується у 

створенні розвиваючого 

середовища групи 

Січень 2023 члени 

атестаційної 

комісії 

 

22. Провести співбесіду з 

педагогами, що атестуються з 

метою оцінки їх роботи  

січень 2023 члени 

атестаційної 

комісії 

 

23. Робота педагогів, які 

атестуються над складанням 

картки творчої активності та 

самоаналізом власної 

педагогічної діяльності і 

подання їх до атест. комісії 

до 01.02.2023 педагоги, що 

атестуються 

 

24. Творчі звіти, презентація 

досвіду роботи, майстер-

класів, методичних розробок 

педагогів, які атестуються. 

до 15.02.2023 члени 

атестаційної 

комісії 

 

25. Засідання атестаційної комісії 

з порядку денного: 

- звіт про хід атестації  

звіти педагогів, які 

атестуються на вищу 

категорію або присвоєння 

педагогічного звання 

протягом 

атестаційного 

періоду 

 

 

 

голова 

атестаційної 

комісії  

 

26. Відображати хід атестації в 

методичних бюлетенях  

протягом 

атестаційного 

періоду 

заступник 

голови 

атестац.комісії 

 

27. Скласти довідки про 

педагогічну систему 

діяльності педагогів, їх 

характеристик та оформлення 

атестаційних листків 

до 15.02.2023 члени 

атестаційної 

комісії, секретар 

 

28. Завершити вивчення роботи 

педагогів, що атестуються. 

Оформити атестаційні листи в 

до 20.03.2023 атестаційна 

комісія 

 



№  

з/п 

Заходи  Термін 

виконання 

Відповідальний  Відмітка про 

виконання  

двох примірниках. 

29. Ознайомити педагогів з 

атестаційними листами (під 

розпис) 

за 10 днів до 

засідання 

атестац. комісії 

секретар 

атестаційної 

комісії 

 

30. Засідання атестаційної комісії 

з порядку денного:  

- підведення підсумків 

атестації педагогічних 

працівників у поточному 

навчальному році 

повідомлення атестованих 

педагогів з рішенням комісії 

Березень 2023 голова 

атестаційної 

комісії 

 

31. Видати наказ по ЗДО про 

підсумки атестації 

педагогічних працівників і 

подати витяг з нього до   

центральної бухгалтерії 

міського відділу освіти 

у тижневий 

термін 

завідувач  

32. Видати наказ по закладу про 

узагальнення досвіду роботи 

атестованих педагогічних 

працівників  

Березень 2023 завідувач   

33. Вручити другий примірник 

атестаційного листа 

педагогам, атестованим на 

кваліфікаційні категорії 

«спеціаліст», «спеціаліст ІІ 

катег.», «спеціаліст І катег.» 

протягом тижня секретар 

атестаційної 

комісії 

 

34. Подати до міського 

виконавчого комітету 

атестаційні матеріали  для 

встановлення, підтвердження 

(не підтвердження) 

кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої категорії», 

присвоєння, підтвердження 

(не підтвердження) 

педагогічного звання 

«вихователь-методист», а 

також про відповідне 

моральне та матеріальне 

заохочення. 

початок березня 

2023 

заступник 

голови 

атестаційної 

комісії 

 

35. Подання педагогами, які 

атестувалися у поточному 

навчальному році, скарг до 

вищих атестаційних комісій (у 

разі наявності) 

у двотижневий 

термін після 

вручення  

голова 

атестаційної 

комісії  

 

36. Видати наказ по ЗДО про 

результати атестації на 

підставі відповідного наказу 

Квітень 2023 завідувач  



№  

з/п 

Заходи  Термін 

виконання 

Відповідальний  Відмітка про 

виконання  

атестаційної комісії міського 

виконавчого комітету 

37. Подати звіт про атестацію 

педагогічних кадрів закладу 

до міського виконавчого 

комітету 

до 25.04.2023 заступн. голови 

атестаційної 

комісії 

 

38. Вручити другий примірник 

атестаційного листа 

педагогам, атестованим на 

кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» 

та педагогічне звання 

«вихователь-методист» (під 

розпис) 

Травень 2023 секретар 

атестаційної 

комісії 

 

 

 

Заступник голови атестаційної комісії                                    Підпис   Олена ЧОРНОБАЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


