
АЛГОРИТМ 

проведення атестації педагогічних працівників  

Червень Вересень Жовтень Листопад 

до 10.06. 

 видати наказ «Список 

педагогічних працівників, які 

підлягають атестації в 

поточному календарному році» 

        Із зазначеним наказом 

педагогічні працівники, які 

підлягають атестації, повинні 

бути ознайомлені під підпис не 

пізніше останнього робочого дня 

перед виходом у щорічну 

відпустку 

 підготувати план роботи 

атестаційної комісії коледжу 

 ознайомлення 

педагогічних працівників з 

Положенням про атестацію 

педагогічних працівників 

закладів (установ) освіти сфери 

культури затвердженого наказом 

Міністерства культури України 

12.07.2018 №628  

 консультування 

педагогічних працівників про 

проходження атестації 

до 10.09. 

 підготувати наказ про 

затвердження персонального 

складу атестаційної комісії 

Коледжу. 

 

Атестаційна комісія Коледжу: 

 на першому засіданні 

обирає заступника голови та 

секретаря атестаційної комісії; 

 схвалює графік 

проведення засідань; 

 визначає адресу 

електронної пошти для 

подання атестаційних 

документів у електронному 

вигляді (за необхідності); 

 оприлюднює 

вищезгадану інформацію, 

шляхом розміщення її на 

офіційному сайти Коледж; 

      Рішення, прийняті на 

першому засіданні атестаційної 

комісії, оформлюється 

протоколом. 

до 10.10. 

 прийняти заяви від педагогічних працівників про 

проходження чергової (позачергової) атестації до якої 

додаються атестаційні документи: 

 лист самоаналізу педагогічного працівника з 

показниками професійної діяльності, педагогічних 

та/або методичних досягнень, отриманих педагогічним 

працівником у результаті педагогічної або методичної 

діяльності в міжатестаційний період; 

 документи, що підтверджують зазначені в листі 

самоаналізу результати роботи на посаді, педагогічні 

та/або методичні досягнення; 

 документи, що підтверджують проходження 

педагогічного працівником підвищення кваліфікації; 

 письмова згода на обробку персональних даних; 

 інші документи, визначені Положенням та 

документи, які педагогічний працівник вважає 

необхідним надати, зокрема для підтвердження його 

педагогічних та/або методичних досягнень. 

 

 

до 15.10. 

  педагогічним працівникам подати заяви про 

проходження атестації та атестаційні документи до 

атестаційної комісії Міністерства культури, молоді та 

спорту Україні про проходження чергової 

(позачергової) атестації для присвоєння 

(підтвердження) кваліфікаційної категорії «спеціаліст 

вищої категорії», педагогічного звання «Викладач-

методист». 

 

 

до 20.11. 

Засідання атестаційної 

комісії Міністерства 

культури, молоді та 

спорту України 

 Атестаційна комісія 

Міністерства вивчає 

подані документи на 

предмет повноти пакета 

документів і 

відповідності вимогам 

Положення, у разі 

необхідності перевіряє 

їх достовірність та 

виносить вмотивоване 

рішення про результати 

атестації педагогічних 

працівників. 

 рішення атестаційної 

комісії Міністерства 

про результати 

атестації педагогічних 

працівників 

оформлюється 

протоколом. 



до 30.10 

засідання атестаційної комісії Коледжу 

  атестаційна комісія Коледжу вивчає подані 

документи на предмет повноти пакета документів і 

відповідності вимогам Положення, у разі 

необхідності перевіряє їх достовірність та виносить 

вмотивоване рішення про результати атестації 

педагогічних працівників. 

 рішення атестаційної комісії Коледжу про 

результати атестації педагогічних працівників 

оформлюється протоколом. 

 на підставі рішення атестаційної комісії секретар оформлює атестаційний лист (у двох примірниках) до якого вноситься результат атестації 

педагогічного працівника. 

 видається наказ «Про підсумки атестації атестаційної комісії». Відповідний наказ має бути виданий не пізніше ніж через три робочі дні з дня 

прийняття рішення атестаційної комісії 

 педагогічні працівники повинні бути ознайомлені під підпис з наказом про результати атестації протягом трьох робочих днів з дня його видання. 

 Під час ознайомлення педагогічного працівника з наказом про результати атестації йому видається атестаційний лист. 

 


