
Кадрове забезпечення навчального закладу: 

  

На початок 2020/2021 н.р. до роботи приступили 46 педагогічних 

працівників, що складає 100% від потреби. Всі вчителі мають відповідну 

фахову освіту.  
  

Якісний склад учителів за педагогічним стажем 

  

Навчальні роки 

К-сть 

педпрацівників 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

до 3-х років 0 2 4 2 1 2 

3-10р 4 3 3 5 7 8 

10-20р 6 8 7 11 11 13 

понад 20 р 24 24 24 23 24 23 

       

      Освітній процес 100% забезпечено фахівцями, з яких 96% мають повну 

вищу педагогічну освіту і володіють державною мовою. В цілому працюють 

із кваліфікаційними категоріями: 

Спеціаліст – 8 

ІІ категорія – 5 

І категорія – 10 

Вища - 23 

50% педагогічних працівників мають почесні педагогічні звання та 

нагороди. 

Рік 

Нагороди,  педагогічні звання 

Відмінни

к освіти 

України 

вчитель-

методист 

старши

й вчитель 

Заслужени

й вчитель 

201

3 
13 10 9   

201

4 
13 10 9   

201

5 
13 10 9   

201

6 
13 11 9   

201

7 
13 11 7   

201

8 
13 11 7   

201

9 
15 10 7 2 

202 15 10     8 2 



0 

Однією з форм підвищення кваліфікації    є курсова перепідготовка, яка 

відбувається планово з урахуванням побажань педпрацівників щодо змісту, 

форм та методів проходження курсів. 

Курсова перепідготовка поєднується з методичною роботою на різних рівнях 

та із самоосвітою.          З початку 2019/2020 н.р. курсову перепідготовку 

згідно перспективного плану пройшли 14 вчителів: Бачинська Н.А., Микитей 

С.В., Мотовилець О.І., Швед Т.І., Ковалик Н.Я, Самборська Г.І.; по 

впровадженню НУШ -  Матейчук М.Г., Семенюк О.В., Спісак С.С., Хортюк 

Г.Т.;  за дистанційною формою – Колесник У.В., Чіботар Л.В., Довгань Т.В., 

Матейчук М.Г. 

           Вчитель початкових класів Лабюк Т.Д. брала участь у районному 

конкурсі «Учитель року – 2020» 

  

Атестація педагогічних працівників закладу  проводилась відповідно до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки  України від 06.10.2010 № 930, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14.12.2010 за № 1255/18550, змін до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.08.2013 за № 1417/23949. 

На початку навчального року сплановано роботу  закладу щодо проведення 

атестації, створено шкільну атестаційну комісію, розроблено графік засідань, 

видано накази про організацію та проведення атестації. Вчителі, які проходили 

атестацію, були ознайомлені з нормативно-правовими документами, 

інструктивно- методичними матеріалами з атестації. Згідно плану проводились 

засідання атестаційної комісії. Усі працівники, які  атестувались, своєчасно 

пройшли курси підвищення кваліфікації. Проатестовано 5 педагогів, що 

відповідає плану. За результами атестації підтверджено кваліфікаційну категорію 

«сеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель» вчителю 

українознавства Ковальчук Г.М.,  встановлено кваліфікаційну категорію 

«сеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель» 

вчителю  англійської мови Бачинській Н.А., встановлено кваліфікаційні категорії 

«сеціаліст вищої категорії» вчителю української мови та літератури 

КолесникУ.В., «спеціаліст першої категорії» - педагогу-організатору Ковалик 

Н.Я., «спеціаліст другої категорії» - вчителю початкових класів Солотвінській Л.І. 

Під час проведення атестації вивчалась система і досвід роботи кожного 

вчителя з метою прослідкувати динаміку професійної діяльності, 

підвищення  методичного рівня, забезпечення неперервності самоосвіти і 

самореалізації, вміння продемонструвати власний стиль, наявність мотивації до 

постійного підвищення своєї кваліфікації та продемонструвати значущі 

результати практичної діяльності  для оцінки професійної компетентності 

кожного вчителя, що атестується. 



В ході атестації проводились предметні тижні, відкриті уроки, позакласні та 

позашкільні виховні заходи, які дали змогу педагогічному колективу побачити 

успіхи вчителів.  
  

 


