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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ВИХОВАТЕЛІВ 

гуртожитку. 
 

►►  І. Загальні положення 

1. Атестація – це комплексна оцінка рівня кваліфікації, педагогічного 

професіоналізму та продуктивності діяльності робітників освітнього 

закладу. 

2. Атестація вихователів проводиться відповідно до Закону про освіту, 

діючого Типового положення про атестацію педагогічних працівників 

України із змінами і доповненнями. 

3. Основними завданнями атестації є: 

♦    активізація творчої професійної діяльності; 

♦ стимулювання неперервної фахової та загальної освіти педагогічних 

працівників; 

♦   посилення мотивації вихователів до підвищення якості роботи; 

♦ підвищення персональної відповідальності за результати навчання і 

виховання дітей. 

4. Нормативні критерії і ступінь професійно-педагогічних задач 

визначаються на основі кваліфікаційних вимог. 

 

►► ІІ. Зміст роботи атестаційної комісії. 

1. Глибоке вивчення нормативних документів Міністерства освіти і науки 

України з питань атестації. 

2. Поповнення куточків, стендів, на яких розміщуються матеріали атестації. 

3. Видання наказів щодо організації проведення атестації. 

4. Забезпечення систематичного розгляду на засіданні МО класних керівників 

ліцею шляхів творчої майстерності, удосконалення навчально-виховного 

процесу через широке використання вихователів у між атестаційний період 



передових педагогічних ідей, ефективне використання нетрадиційних форм 

виховання, напрацювання власних методик, програм. 

5. Визначення вихователів, які будуть проходити атестацію в поточному році, 

складання списків кандидатів на присвоєння категорій, вивчення досвіду 

роботи цих вихователів. 

6. Закріплення членів атестаційної комісії за вихователями, які атестуються, 

для надання їм методичної допомоги та вивчення їх роботи. 

7. Запрошення працівників обласного МО для вивчення роботи тих 

вихователів, які претендують на вищу категорію, педагогічні звання. 

8. Систематичне вивчення підготовки вихователів до атестації. 

9. Організація проведення творчих звітів, творчих портретів, виставок роботи 

вихователів, що атестуються. 

10. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду. 

11. Обов’язкове заслуховування виконання вихователями рекомендацій, 

отриманих під час попередньої атестації. 

12. Вивчення результативності курсової перепідготовки, самоосвітньої роботи 

вихователів. 

13. Підготовка атестаційних матеріалів. 

14. Проведення засідань атестаційної комісії. 

15. Підведення підсумків проведення атестації, узагальнення цих матеріалів 

відповідними наказами, обговорення їх у педагогічному колективі. 

 

►► ІІІ. Робота експертної групи. 

1. Для надання атестаційній комісії практичної допомоги в її діяльності на 

правах дорадчого органу створюється експертна група. 

2. До складу групи входять заступник директора з НвихР, керівник МО 

класних керівників, кваліфіковані й авторитетні класні керівники. 

3. Кількісний склад групи визначається залежно від обсягу роботи (але не 

менше трьох осіб). Керівник групи – представник адміністрації. 

4. Експертна група працює відповідно плану, яким передбачається: 



♦  відвідування виховних годин, позаурочних заходів вихователя, який 

атестується, проміжний аналіз стану виховного процесу в учнівському 

колективі; 

♦  виставлення експертної оцінки практичної діяльності вихователя, яка 

здійснюється за підсумками проведеної роботи, рівня вихованості учнів; 

♦  розгляд атестаційних матеріалів вихователя; 

♦  подання в атестаційну комісію протоколу щодо присвоєння категорії, 

педагогічного звання (за графіком). 

 

►►ІV. Загальні вимоги до підготовки і подання матеріалів до атестаційної 

комісії. 

1. Атестаційні матеріали подаються вихователем на розгляд в експертну групу 

в такі терміни: 

♦ протокольна атестація – до ___________________________________ 

♦ чергова атестація         – до ___________________________________ 

2. Для проходження атестації на ІІ або І категорію вихователь повинен 

представити в експертну групу один з перелічених матеріалів. 

ІІ категорія: 

- розробку трьох і більше виховних годин, занять, позакласних аходів з 

використанням форм і методів активного виховання; 

- опис трьох і більше форм і методів організації активного виховання. 

І категорія: 

- варіант індивідуальної програми виховного курсу за однією і проблемних тем 

для особливо обдарованих вихованців, розвитку здібностей, таланту учнів. 

- опис елементів передового і новаторського досвіду (форми, методи, засоби 

виховання), які використовуються в роботі. 

3. Для проходження атестації на вищу категорію або педагогічне звання 

вихователь повинен представити в експертну групу авторський реферат (опис 

власного досвіду) і один з перелічених нижче матеріалів: 

● авторську програму; 

     ● публікація в науково-методичному журналі або довіднику; 



     ● збірник дидактичних матеріалів, інші навчальні посібники, автором або 

співавтором яких він є; 

     ● матеріали досвіду роботи, який узагальнений на рівні ліцею, у вигляді 

брошури, статті або нарису в періодичній пресі; 

      ● розробки позаурочних заходів, які пов’язані із засвоєнням нового змісту і 

нових технологій виховання. 

4. Узагальнення підсумків діяльності вихователів за їх бажанням замість захисту 

науково-методичної або дослідно-експериментальної розробки проводиться в 

формі співбесіди, звіту, іспиту. 

 

V. Оцінка результативності професійної діяльності вихователів. 

1. Оцінка результативності професійної діяльності вихователя за напрямками 

роботи та визначення його рейтингу проводиться шляхом анонімного 

анкетування різних груп респондентів. 

2. Вихователь, який атестується, має бути ознайомлений з методикою 

анкетування не пізніше, ніж за два місяці до проведення оцінки рівня 

професійної діяльності. 

3. Визначення рейтингу педагога за різними напрямками діяльності 

проводиться в ____________________ місяці ________ року. 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ ВИХОВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВТЕЛЯ  ПІД ЧАС АТЕСТАЦІЇ 

 

Модуль 1 

Система планування виховної роботи вихователя в учнівському колективі: 

- циклограма роботи вихователя; 

- плани виховної роботи з учнями на рік, щомісячно, щотижнево; 

- аналіз виховної роботи з учнями за попередній навчальний рік; 

- соціальний паспорт  учнівського колективу поверху . 

 

Модуль 2 

Система контролюючої виховної роботи вихователя; 

- педагогічний супровід учнів; 

- дослідження рівня вихованості учнів на початку та в кінці навчального 

року. 



 

Модуль 3 

Система взаємозв’язку в системі "вихователь-батьки": 

- матеріали по роботі з батьками: список батьківського активу, графік проведення 

батьківських зборів в навчальних групах; 

 

Модуль 4 

Система роботи вихователя з документацією: 

- накопичувальна папка з матеріалами профілактичних бесід з учнями за 

напрямками плану виховної роботи; 

- вивчення стану заповнення  "Журналу інструктажів" з безпеки життєдіяльності 

учнів; 

- вивчення стану заповнення журналу "Чергування  учнів" та наявність 

відповідних інструкцій; 

- стан ведення особових справ учнів. 

 

Модуль 5 

Система коригувально-контролюючої виховної роботи вихователя з безпеки 

життєдіяльності та охорони здоров’я учнів: 

- рівень забезпечення додержання правил безпеки життєдіяльності учнів під час 

проживання,  виховних заходів у позаурочний час; 

- наявність у учнів пам'яток із безпеки життєдіяльності, розроблених вихователем, 

а також рекомендованих адміністрацією ліцею; 

- наявність випущених стіннівок, санбюлетені з профілактики нещасних випадків 

серед дітей; 

- наявність в учнів безпечного змінного взуття, відсутність у дітей 

травмонебезпечних прикрас, інших предметів, що загрожують їх безпеці та 

здоров'ю; 

- зв'язок вихователя із спеціалізованими установами, запрошення спеціалістів на  

заходи, бесіди тощо для спільної роботи з попередження нещасних; 

- наявність медичного паспорту гуртожитку; 

- наявність в учнів засобів особистої гігієни (серветки, мило тощо); 

- дотримання дітьми санітарно-гігієнічних вимог при відвідуванні місць 

загального користування; 

- обізнаність вихователя з вимогами медичної сестри ліцею щодо розселення 

учнів в житлових кімнатах; 

 

 

 

Модуль 6 

Система виховної роботи вихователя з учнями з "групи ризику": 

- наявність списків учнів з "групи ризику" 

- вивчення індивідуальних особливостей, специфіки умов їх розвитку; 

-    встановлення міжособистісних контактів із кожною дитиною; 

- створення у  колективі умов для прояву і розвитку реальних і потенційних 

можливостей учнів, задоволення соціально цінних і особистісно значущих 

інтересів та потреб учнів; 



- вивчення та врахування в роботі стану фізичного, психічного та соціального 

здоров’я учнів; 

- розв’язання питання соціальної адаптації учнів в умовах учнівського та 

педагогічного колективу; 

- надання індивідуальної допомоги учням, які мають проблеми в адаптації до 

життєдіяльності, відносин з учителями, вихователями, іншими членами 

колективу навчального закладу; 

-  превентивна робота з учнями "групи ризику” (що виховуються у 

неблагополучних сім’ях, схильні до правопорушень, мають шкідливі 

звички); 

- сприяння вихованцям у діяльності з самопізнання, самовизначення, 

саморозвитку; 

- діагностика результатів навчання, виховання і розвитку кожного учня, облік 

їхніх особистих досягнень. 

 

Модуль 7 

Система виховної роботи в класі вихователя з охорони прав дитини: 

- матеріали ( план, звіт-аналіз) проведеної роботи з учнями пільгових категорій. 

 

Модуль 8 

Робота самоврядування в учнівському колективі: 

- наявність виборчого центру, активу самоврядування поверху, протоколів 

засідань Ради гуртожитку; 

- наявність портфоліо учнівського самоврядування поверху; 

- матеріали результативної діяльності самоврядування учнівського колективу; 

- наявність планування роботи активу самоврядування поверху; 

- результативність участі мешканців в масових заходах; 

- результативність чергування учнівського колективу в гуртожитку. 

 

Модуль 9 

Психолого-педагогічний супровід та підтримка учня в  колективі: 

- наявність психолого-педагогічної характеристики учнів; 

- результати діагностики рівня вихованості учнів та організація індивідуальної 

роботи з метою розвитку їхніх інтересів і здібностей; 

- результативність роботи з формування психологічно-комфортного клімату в 

колективі в системі "вихователь-учень"; 

- визначення рівня вміння на основі психолого-педагогічного дослідження давати 

рекомендації учням, батькам, учителям-предметникам. 

 

Модуль 10 

Творчі досягнення вихователя: 

- результативність заповнення портфоліо вихователя; 

- наявність друкованих матеріалів у науково-методичних видавництвах; 

- участь вихователя та результативність у професійних конкурсах усіх рівнів; 

- презентація портфоліо гуртожитку; 

- презентація літопису гуртожитку; 

- участь вихователя у роботі обласних методичних об'єднань; 



- визначення рівня якості проведення виховних заходів в гуртожитку; 

- наявність програм гуртків "Вихідного дня"; 

- наявність збірок методичних наробок з актуальних питань сучасного виховного 

процесу; 

- наявність оформлених матеріалів з узагальнення теми досвіду роботи вихователя 

 

Модуль 11 

Оцінка виконання учнями Правил проживання в гуртожитку: 

- наявність у колективі учнів, які постійно запізнюються, порушують 

розпорядок роботи гуртожитку тощо; 

- наявність  у колективі учнів, які не відвідують гуртки, секції, бібліотеку у 

позаурочний час; 

 

Модуль 12 

Сформованість професійної компетенції вихователя гуртожитку у сфері виховної 

діяльності: 

- рівень спеціальних знань вихователя у сфері виховання (знання науково-

методичної бази сучасних виховних технологій, теоретичних аспектів 

законодавчих регулятивних актів і державних документів з координації 

виховної роботи з учнями та індивідуальної роботи з дитиною); 

- орієнтація в пріоритетних напрямках виховної роботи у поточному 

навчальному році; 

- загальна педагогічна та психологічна культура вихователя, його 

тактовність; 

- виначення рівня вміння аналізувати всі сторони та результати своєї 

виховної діяльності, співвідносити її з результатами вихованості учнів; 

- рівень знань вихователя у спробах професійного самовдосконалення; 

- уміння здійснювати самоаналіз, самооцінку, самовизначення, самоконтроль; 

- рівень знань про те, що і як потрібно зроити, щоб підвищити якість своєї 

виховної праці; 

- рівень уміння вчасно реагувати на потреби учнів, перебудовувати виховний 

процес у дитячому колективі. 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні методичної  

комісії класних керівників  

Протокол № _______ від ________________ 

Голова методичної комісії _______________  Т. М. Поліщук 

   

 

 

 

 

 


