
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Н А К А З  
 

10.07.2015   м. Дніпропетровськ                                           №500/212-15 
 

Про результати 1-го року  

експериментального впровадження 

проекту «Електронна атестація  

педагогічних працівників»  
 

 Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України                                    

від 6 жовтня 2010 року № 930 (зі змінами та доповненнями), наказів 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 19 березня 2014 року 

№ 154 «Про затвердження Концепції науково-педагогічного проекту 

«Електронна атестація педагогічних працівників», від 16 червня 2014 року 

№404 Про експериментальне впровадження проекту «Електронна атестація 

педагогічних працівників», з метою впровадження у систему управління та 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів сучасних інформаційних та 

педагогічних технологій, удосконалення управлінських  рішень у галузі освіти 

протягом 2014/2015 навчального року відбувся 1-й етап експериментального 

впровадження науково-педагогічного проекту «Електронна атестація 

педагогічних працівників» (далі – Проект) в установах та закладах освіти 

області. На підставі результатів 1-го етапу впровадження Проекту  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Взяти до відома аналітичну довідку за підсумками 1-го етапу 

впровадження Проекту, що додається  

2. Затвердити заходи щодо експериментального впровадження Проекту у 

2015/2016 навчальному році (далі – Заходи), що додаються. 

3. Ректору комунального вищого навчального закладу 

«Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Романенкові М.І. (за згодою) здійснювати науково-методичний супровід та 

подальше функціонування Проекту. 

4. Керівникам управлінь, відділів освіти області забезпечити виконання 

Заходів та сприяти залучення до Проекту всіх категорій педагогічних 

працівників загальноосвітніх навчальних закладів. 



 

 

5. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на   

начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти 

Середню В.Г., контроль – залишаю за собою. 

 
 
 
Виконуючий обов’язки  
директора департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації        О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ 
 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  

                                             від 10.07.2015 № 500/0/212-15 
 

 

Аналітична довідка  

за підсумками 1-го етапу впровадження науково-педагогічного проекту 

«Електронна атестація педагогічних працівників» 

 

 Відповідно до наказів департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

від 19 березня 2014 року № 154 «Про затвердження Концепції науково-

педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників»,               

від 16 червня 2014 року №404 Про експериментальне впровадження проекту 

«Електронна атестація педагогічних працівників», з метою впровадження у 

систему управління та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів сучасних 

інформаційних та педагогічних технологій, удосконалення управлінських  

рішень у галузі освіти протягом 2014/2015 навчального року відбувся 1-й етап 

експериментального впровадження науково-педагогічного проекту 

«Електронна атестація педагогічних працівників» (далі – Проект) в установах 

та закладах освіти області.  

 Науково-педагогічними та науковими працівниками комунального 

вищого навчального закладу «Дніпропетровський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» (далі – ДОІППО), спеціалістами 

управлінь/відділів освіти, методистами районних/міських методичних 

кабінетів, а також керівними та педагогічними працівниками загальноосвітніх 

навчальних закладів проведено низку заходів щодо реалізації Проекту.  

 Так, у вересні 2014 року на базі ДОІППО проведено обласну 

конференцію за участю начальників управлінь та відділів освіти, завідуючих 

методичних кабінетів та фахівців відповідальних за кадрові питання, на якій 

розглядалися питання впровадження Проекту. 

 Кафедрою управління інформаційно-освітніми проектами ДОІППО 

розроблено та надано інформаційно-методичні рекомендації щодо реалізації 

Проекту, а також проведено навчальні тренінги для методистів, директорів 

навчальних закладів та їх заступників на базі ДОІППО. Всього проведено 22 

тренінги: для методистів – 40, для керівників закладів освіти – 217, для вчителів 

– 150. Відпрацьовано роботу з базою даних. На сайті проекту протягом 

навчального року вносились зміни та доповнення, а саме: 

реалізовано автоматичне створення реєстраційних списків вчителів, які 

підлягають черговій та позачерговій атестації; 

створено можливість коригування списків вчителів, що атестуються; 

забезпечено розподілення прав доступу до платформи та інструментарій 

для управлінської діяльності; 

створено віртуальні особисті методичні кабінети для вчителів, що 

забезпечують систематизацію та поширення педагогічного досвіду, моральне 

стимулювання, можливість наповнення та використання матеріалів портфоліо 

на всіх етапах педагогічної діяльності; 



 

 

створено кваліметрію – аналітико-діагностичний інструментарій 

менеджера освіти, що реалізує неупередженість, об’єктивність оцінювання 

професійної майстерності, дозволяє відслідковувати рейтингову траєкторію 

зростання вчителя та відображає самооцінку його діяльності, мотивуючи до 

самоосвітньої діяльності. 

У 2014/2015 навчальному році призначено відповідальних за проект в 

управліннях та відділах освіти, проведено навчання працівників, 

відповідальних за проведення атестації, а також навчальні тренінги для 

методистів та керівників навчальних закладів на базі регіональних центрів. 
На місцях було проведено 247 тренінгів, у яких взяли участь 9532 фахівця. 

Питання впровадження Проекту розглянуто на засіданнях педагогічних, 

науково-методичних  рад шкіл з метою інформування педагогів та залучення до 

проекту у наступному навчальному році. 

Загалом у 2014/2015 навчальному році проектом охоплено                            

817 загальноосвітніх навчальних закладів області (85% від загальної кількості) 

та 2797 вчителів. 

Перспективи подальшого впровадження Проекту:  

популяризація матеріалів проекту;  

удосконалення інформаційно-технічного забезпечення;  

залучення до проекту всіх категорій педагогічних працівників;  

створення кваліметричних систем на всі посади педагогічних 

працівників;  

правова підтримка розділу «Атестаційний лист»;  

відпрацювання механізму отримання статистичної звітності;  

видання методичного посібника «Е-атестація». 

 

 

 

Начальник управління дошкільної,  

позашкільної та загальної середньої освіти                                 В.Г.СЕРЕДНЯ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  

                                                       від 10.07.2015 № 500/0/212-15 

 

Заходи  

щодо експериментального впровадження науково-педагогічного проекту  

«Електронна атестація педагогічних працівників»  

у 2015/2016 навчальному році 

№ 

п/п 

Найменування заходів Термін 

виконання 

Відповідальні  

1.  Організувати зустрічі з учителями, які 

атестуються у 2015/2016 навчальному 

році. 

вересень 2015 

року 

Керівники 

управлінь і 

відділів освіти, 

директори шкіл 

2.  Провести обласну нараду за участю 

керівників управлінь та відділів 

освіти, завідуючих методичних 

кабінетів та фахівців відповідальних 

за кадрові питання. 

 

вересень 2015 

року 

Середня В.Г. 

Романенко М.І. 

3.  Розробити та надати інформаційно-

методичні рекомендації щодо 

подальшої реалізації проекту. 

 

до 27.08. 2015 

року 

Романенко М.І. 

4.  Розробити критерії кваліметричної 

оцінки для всіх категорій 

педагогічних працівників 

 

до 15.10. 2015 

року 

Романенко М.І. 

5.  Здійснити перевірку електронної бази 

даних «Курс-Школа» щодо наявності 

актуальних даних облікових карток 

вчителів. 

до 27.08. 2015 

року 

Керівники 

управлінь і 

відділів освіти 

6.  Розглянути питання впровадження 

Проекту на засіданнях педагогічних, 

методичних рад шкіл з метою 

інформування педагогів та залучення 

до проекту. 

до 01.09.2015 

року 

Керівники 

управлінь і 

відділів освіти 

7.  Забезпечити проведення навчальних 

тренінгів для методистів, директорів 

навчальних закладів та їх заступників 

на базі Дніпропетровського обласного 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

2015/2016 

навчальний 

рік 

Романенко М.І. 

8.  Забезпечити реєстрацію вчителів що 

атестуються на сайті at.isuo.org. 

до 20.10.215 

року 

Керівники 

управлінь і 



 

 

відділів освіти, 

директори шкіл 

9.  Забезпечити проходження 

кваліметричної оцінки вчителів вищої 

категорії, зі званнями та створення 

електронного портфоліо вчителів на 

сайті at.isuo.org. 

з 21.10.2015 

по 15.01.2016 

Керівники 

управлінь і 

відділів освіти, 

директори шкіл 

10.  Забезпечити заповнення 

кваліметричної оцінки вчителів 

головою атестаційної комісії І рівня 

на сайті at.isuo.org. 

з 15.01. по 

15.03.2016 

року 

Директори шкіл 

11.  Підготувати звіти щодо результатів  

проведення атестації педагогічних 

працівників. 

до 01.05.2016 Керівники 

управлінь і 

відділів освіти, 

директори шкіл 

 

 

Начальник управління дошкільної,  

позашкільної та загальної середньої освіти                             В.Г.СЕРЕДНЯ 

 

 


