
   На допомогу  керівнику навчального закладу 

Методичні рекомендації щодо організації та проведення атестації 

керівних кадрів навчальних закладів та педагогічних працівників 

відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників у 2014/2015 навчальному році 

 

 Атестація у  2014/2015 навчальному році повинна здійснюватися 

відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту», статті 32 Закону 

України «Про дошкільну освіту», статті 27 Закону України «Про загальну 

середню освіту», статті 25 Закону України «Про позашкільну освіту », вимог 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників , затверджених 

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,  

Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009  № 616, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції 23.07.2009  за № 687/16703 

 Типове положення визначає порядок атестації керівників, їх 

заступників, інших педагогічних працівників дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів 

акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, 

навчально-методичних (науково-методичних) установ і закладів 

післядипломної освіти, спеціальних установ для дітей, а також педагогічних 

працівників закладів охорони здоров’я, культури, соціального захисту, інших 

закладів та установ, у штаті яких є педагогічні працівники. 

 Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована 

на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою 

визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень 

його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне 

звання. 

 Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного 

підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, 

росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення 

престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного 

процесу. 



 Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є 

обов'язковою. 

 Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове 

проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на 

засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. 

  Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які 

працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу. 

 Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою 

підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням 

керівника чи педагогічної ради навчального закладу з метою присвоєння 

працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі 

зниження ним рівня професійної діяльності. 

 Атестаційні комісії I рівня створюються у дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних 

закладах I-II рівнів акредитації незалежно від підпорядкування, типів і форм 

власності, навчально-методичних (науково-методичних) установах, закладах 

післядипломної педагогічної освіти, спеціальних установах для дітей, а також 

закладах охорони здоров'я, культури, соціального захисту та інших закладах і 

установах, у штаті яких є педагогічні працівники. 

 Атестаційні комісії ІІ рівня створюються у відділах освіти районних, 

районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, інших 

підрозділах місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, у 

підпорядкуванні яких перебувають навчальні та інші заклади. 

 Атестаційні комісії III рівня створюються в Міністерстві освіти і 

науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органах управління 

освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділах місцевих органів 

виконавчої влади. 

 Атестаційні комісії усіх рівнів формуються з педагогічних 

працівників навчальних та інших закладів, працівників відповідних органів 

управління освітою, представників відповідних профспілкових органів, 

методичних та психологічних служб. До складу атестаційних комісій також 

можуть входити представники наукових та інших установ, організацій, 

об’єднань громадян (за згодою). 

 Атестаційні комісії усіх рівнів створюються на один рік до 

формування нового складу атестаційної комісії. Персональний склад 

атестаційних комісій протягом року може змінюватися. 



 Педагогічні працівники, які входять до складу атестаційної комісії, 

атестуються на загальних підставах та не беруть участі у голосуванні щодо 

себе. 

 Якщо кількість педагогічних працівників навчального та іншого 

закладу становить менш як 15 осіб, їх атестація проводиться атестаційними 

комісіями І рівня, визначеними відповідним органом управління освітою, або 

атестаційними комісіями ІІ рівня 

 Атестаційні комісії I рівня мають право: 

1) атестувати педагогічних працівників  на відповідність займаній посаді; 

2) присвоювати кваліфікаційні категорії "спеціаліст", "спеціаліст другої 

категорії", "спеціаліст першої категорії" (атестувати  на  відповідність раніше 

присвоєним кваліфікаційним категоріям); 

3) порушувати клопотання перед атестаційними комісіями II, III рівнів про 

присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії "спеціаліст 

вищої категорії" (про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії "спеціаліст вищої категорії") та про присвоєння педагогічних звань 

(про відповідність раніше присвоєним педагогічним званням). 

Атестаційні комісії II рівня мають право: 

1) атестувати на відповідність займаній посаді керівних кадрів навчальних та 

інших закладів, методистів районних (міських) методичних кабінетів 

(центрів), працівників районних (міських) навчально-методичних кабінетів 

(центрів) психологічної служби системи освіти (далі - працівники районних 

(міських) кабінетів (центрів)), завідувачів  та консультантів районних 

психолого-медико-педагогічних консультацій, педагогічних працівників 

навчальних закладів і установ, у яких не створено атестаційні комісії та осіб, 

які призначаються на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів; 

2) присвоювати кваліфікаційні категорії  "спеціаліст", "спеціаліст другої 

категорії", "спеціаліст першої категорії" (атестувати на відповідність раніше 

присвоєним цим кваліфікаційним категоріям) працівникам районних 

(міських) кабінетів (центрів); 

3) присвоювати кваліфікаційні категорії, педагогічні звання (атестувати на 

відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним категоріям) 

педагогічним працівникам навчальних закладів і установ у яких не створено 

атестаційні комісії; 



4) присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" 

(атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

"спеціаліст вищої категорії"), присвоювати педагогічні звання за 

клопотанням атестаційних комісій I рівня; 

5) порушувати клопотання перед атестаційними комісіями III рівня про 

присвоєння педагогічним працівникам районних (міських) кабінетів (центрів) 

кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" та педагогічного звання 

"практичний психолог-методист" (для практичних психологів цих кабінетів 

(центрів)) або про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, 

педагогічному званню; 

розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій I рівня. 

Атестаційні комісії III рівня мають право: 

1) атестувати на відповідність займаній посаді керівних кадрів навчальних та 

інших закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, органів управління 

освітою обласних, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів місцевих органів 

виконавчої влади, завідувачів та консультантів республіканської (Автономна 

Республіка Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських 

психолого-медико-педагогічних консультацій; 

2) атестувати осіб, які призначаються на посади керівників загальноосвітніх 

та позашкільних навчальних закладів, що перебувають у сфері управління 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, 

органів управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій, інших відповідних структурних підрозділів 

місцевих органів виконавчої влади; 

3) атестувати на відповідність займаній посаді педагогічних працівників 

навчально-методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів) 

психологічної служби системи освіти, професійно-технічної освіти, 

навчальних закладів культури і мистецтв Автономної Республіки Крим та 

відповідних обласних, Київського та Севастопольського міських навчально-

методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів), присвоювати їм 

кваліфікаційні категорії (атестувати на відповідність раніше присвоєним цим 

кваліфікаційним категоріям), педагогічне звання "практичний психолог-

методист" (атестувати на відповідність раніше присвоєному педагогічному 

званню "практичний психолог-методист"); 

4) присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" 

педагогічним працівникам районних (міських) кабінетів (центрів) (атестувати 

на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст 



вищої категорії"), присвоювати практичним психологам педагогічне звання 

"практичний психолог-методист" (атестувати на відповідність раніше 

присвоєному педагогічному званню "практичний психолог-методист") за 

поданням атестаційних комісій II рівня; 

5) присвоювати кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" 

(атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

"спеціаліст вищої категорії"), присвоювати педагогічні звання (атестувати на 

відповідність раніше присвоєним педагогічним званням) педагогічним 

працівникам навчальних закладів, що перебувають у сфері управління 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, 

органів управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської 

міських державних адміністрацій, інших відповідних структурних 

підрозділів місцевих органів виконавчої  влади за клопотанням атестаційних 

комісій цих закладів; 

6) розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій I та II рівнів. 

5) розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій І та ІІ рівнів.         

 Призначенню працівників на посади  керівників загальноосвітніх 

та позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація. 

 Позачергова атестація керівних кадрів проводиться за поданням 

 керівника відповідного органу управління освітою при неналежному 

виконанні посадових обов’язків. 

         У процесі вивчення професійної діяльності керівних кадрів навчальних 

та інших закладів атестаційна комісія з’ясовує: 

виконання програми розвитку навчального закладу  та результати 

інноваційної діяльності; 

стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог державних 

освітніх стандартів; 

результати державної атестації навчального закладу; 

результати перевірок, проведених Державною інспекцією навчальних 

закладів, місцевими органами управління освітою та іншими органами 

державного нагляду (контролю); 

додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов 

навчання учнів; 



підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими 

працівниками навчального закладу; 

ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами шкільного 

самоврядування; 

додержання педагогічної етики, моралі; 

звіти керівника про свою роботу на загальних зборах (конференціях) 

колективу навчального закладу; 

аналіз розгляду звернень громадян. 

 Характеристику на керівника навчального та іншого закладу подає до 

атестаційної комісії керівник відповідного органу управління освітою. 

Характеристика на керівника районного (міського) методичного кабінету 

(центру) подається до атестаційної комісії керівником відповідного органу 

управління освітою за погодженням із закладом післядипломної педагогічної 

освіти. 

 Характеристика керівних кадрів додатково має містити відомості про 

ставлення до підлеглих, здатність організувати педагогічний колектив для 

досягнення певних завдань, вміння приймати відповідальні рішення. 

 На особу, яка претендує на зайняття посади керівника 

загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, керівник 

відповідного органу управління освітою направляє до атестаційної комісії 

подання про атестацію цього працівника з метою призначення на посаду. 

 При атестації особи, яка претендує на зайняття посади керівника 

загальноосвітнього та позашкільного навчального закладу, атестаційною 

комісією враховуються рівень її професійної освіти, стаж роботи на 

педагогічних, науково-педагогічних та керівних посадах у сфері освіти, 

володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, професійні знання 

та навички, набуті до призначення на посаду. 

 Засідання атестаційної комісії з метою атестації особи, яка претендує 

на зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного 

навчального закладу, проводиться у разі необхідності. 

 Під час атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів 

атестаційна комісія з’ясовує якість виконання ними посадових обов’язків. 

 Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, 

який атестується. Під час засідання атестаційної комісії педагогічний 



працівник має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові 

матеріали щодо своєї професійної діяльності. 

 За рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за 

відсутності працівника, якщо він не з’явився на засідання атестаційної комісії 

з об’єктивних причин (службове відрядження, територіальна віддаленість, 

тривала хвороба та інші причини, що перешкоджають присутності на 

засіданні) і дав на це письмову згоду, за винятком випадків атестації 

працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній 

посаді. 

 У разі неявки педагогічного працівника, який атестується, на засідання 

атестаційної комісії без поважних причин комісія після з’ясування причин   

За результатами атестації керівних кадрів навчальних та інших закладів, а 

також осіб, які претендують на зайняття посади керівників загальноосвітніх 

та позашкільних навчальних закладів, атестаційні комісії ухвалюють такі 

рішення: 

керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді; 

керівник (заступник керівника) відповідає займаній посаді за умови 

виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією; 

керівник (заступник керівника) не відповідає займаній посаді; 

рекомендувати для призначення на посаду керівника; 

рекомендувати для зарахування до кадрового резерву. 

 Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації 

здійснюється послідовно. 

 Педагогічні працівники, які в міжатестаційний період підготували 

переможців ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських та 

студентських олімпіад з базових навчальних предметів; переможців ІІІ етапу 

всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; переможців 

всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-

технічних навчальних закладів, переможців всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, а 

також педагогічні працівники, які стали переможцями або лауреатами 

конкурсів фахової майстерності, що проводяться центральними органами 

виконавчої влади, мають наукові ступені, вчені або почесні звання, якщо їх 

діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим 

(почесним) званням, атестуються без додержання послідовності в присвоєнні 

кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації. 



 Педагогічні працівники з повною вищою педагогічною або іншою 

повною вищою освітою, які до набрання чинності Законами України "Про 

дошкільну освіту”, "Про загальну середню освіту”, "Про професійно-

технічну освіту”, "Про вищу освіту” працювали й продовжують працювати у 

навчальних та інших закладах не за фахом, атестуються на відповідність 

займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій та педагогічних 

звань як такі, що мають відповідну освіту. 

 Щоб уникнути ускладнень під час проведення атестації необхідно  

чітко дотримуватись строків та порядку її проведення: 

 до 20 вересня для організації та проведення атестації педагогічних 

працівників у навчальному закладі необхідно створити атестаційну комісію. 

Керівник навчального закладу має видати наказ «Про створення атестаційної 

комісії», затвердити її склад та ознайомити з ним педагогічний колектив. 

  До складу атестаційних комісій можна включити не лише працівників 

навчального закладу, а й представників наукових та інших установ, 

організацій, об'єднань громадян (за згодою). 

 Атестаційну комісію створюють на один рік, до формування нового 

складу атестаційної комісії. Персональний склад атестаційної комісії 

протягом року може змінюватися. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!  Атестаційні комісії створюють у такому складі: 

голова, заступник голови, секретар та інші члени атестаційної комісії. 

Головою атестаційної комісії є керівник (заступник керівника) навчального 

закладу. 

  

 до 10 жовтня керівник навчального закладу має подати список 

педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, до атестаційної 

комісії із зазначенням результатів попередньої атестації та строків 

проходження працівниками підвищення кваліфікації. У цей самий строк 

атестаційна комісія приймає заяви від педагогічних працівників, зокрема про: 

· позачергову атестацію; 

· перенесення строку атестації. 

 Позачергову атестацію можна проводити не лише за заявою 

працівника, а й за поданням керівника чи педагогічної ради навчального 

закладу. 



ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Позачергову атестацію з метою підвищення ква-

ліфікаційної категорії педагогічного працівника можна проводити не раніше 

як через два роки після присвоєння йому попередньої. 

  

до 20 жовтня атестаційна комісія проводить своє перше засідання, на якому 

розглядає такі питання:  

· затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються; 

· затвердження графіка роботи атестаційної комісії; 

· перенесення за потреби строку чергової атестації. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Атестацію педагогічного працівника, який підлягає 

черговій атестації, може бути перенесено на один рік у разі його тривалої 

тимчасової непрацездатності або переходу працівника у рік проведення 

чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу та з інших 

поважних причин. За такими працівниками до наступної атестації 

зберігаються кваліфікаційні  категорії (тарифні розряди), педагогічні звання, 

встановлені за результатами попередньої атестації. 

 Працівників, які атестуються, необхідно обов'язково ознайомити з 

графіком проведення атестації під підпис. 

  

 до 1 березня керівник навчального закладу має подати до атестаційної 

комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у 

міжатестаційний період.  З такою характеристикою необхідно ознайомити 

педагогічного працівника не пізніше як за десять днів до проведення 

атестації.  

Характеристика діяльності педагогічного працівника має містити  

·  оцінку виконання педагогічним працівником посадових обов'язків; 

· відомості про професійну підготовку працівника, його творчі та 

організаторські здібності, ініціативність, компетентність, організованість, 

морально-психологічні якості; 

· дані про участь працівника у роботі методичних об’єднань 

· інформацію про виконання рекомендацій, наданих попередньою 

атестаційною комісією. 



 до 15 березня відповідно до затвердженого графіка роботи атестаційна 

комісія має вивчити педагогічну діяльність працівників, які атестуються. 

Таке вивчення проводять шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, 

визначення рівня навчальних досягнень учнів з навчального предмета, 

ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника у роботі 

методичних об'єднань фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з 

організацією навчально-виховної роботи, тощо. 

Для об’єктивного вивчення педагогічної діяльності працівників, які 

атестуються, та оцінювання їхньої професійної діяльності у навчальному 

закладі можна створювати експертні групи. 

Якщо атестаційна комісія навчального закладу ухвалила позитивне рішення, 

то протягом п’яти днів після підсумкового засідання атестаційної комісії 

керівник навчального закладу має видати наказ «Про присвоєння 

кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів)». У триденний 

строк він має довести наказ до відома педагогічних працівників під підпис та 

подати копію наказу в бухгалтерію для нарахування заробітної плати. 

Повноваження атестаційної комісії. 

 Керівникові навчального закладу необхідно знати повноваження 

атестаційної комісії 

 Слід пам'ятати, що атестаційна комісія навчального закладу має право: 

-атестувати педагогічних працівників на відповідність займаній посаді; 

- присвоювати кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої 

категорії», «спеціаліст першої категорії» (атестувати на відповідність раніше 

присвоєним кваліфікаційним категоріям). 

 Також атестаційна комісія навчального закладу має право порушувати 

клопотання перед атестаційними комісіями II, \ІІ рівнів (якщо навчальні та 

інші заклади перебувають в управлінні Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту Автономної Республіки Крим, органів управління освіти і науки 

обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, 

інших структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади), 

атестаційними комісіями центральних органів виконавчої влади, яким 

підпорядковані навчальні заклади, про присвоєння педагогічним працівникам 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (про відповідність 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії») та 

про присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним 

педагогічним званням).  

Ведення ділової документації з атестації 



 Відповідно до пункту 3.7 Типового положення засідання атестаційної 

комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на 

засіданні членами атестаційної комісії. Члени атестаційної комісії можуть у 

письмовій формі викласти окрему думку щодо рішення атестаційної комісії, 

яка додається до протоколу. 

 На кожного педагогічного працівника, який атестується, також має 

бути оформлений атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з 

додатком до Типового положення. Один примірник атестаційного листа не 

пізніше трьох днів після атестації педагогічного працівника видають йому 

під підпис. Для цього доцільно вести спеціальний журнал обліку видачі 

атестаційних листів. У разі зміни місця роботи атестаційний лист є підставою 

для тарифікації працівника за новим місцем роботи. Другий примірник 

атестаційного листа зберігають в особовій справі педагогічного працівника. 

У особовій справі можуть також зберігати заяву або подання про позачергову 

атестацію, копію кваліфікаційного посвідчення про підвищення кваліфікації. 

Оформлення стенда з атестації 

 Інформаційний стенд «Атестація педагогічних працівників» є 

обов’язковим атрибутом у навчальному закладі. Його слід розмістити у 

загальнодоступному місці наприклад, у холі, біля методичного кабінету або 

кабінету керівника навчального закладу тощо. Матеріали стенда мають 

містити інформацію з нормативних документів щодо атестації та 

якнайширше висвітлювати хід атестації у навчальному закладі. Отже, на 

стенді доцільно розмістити такі матеріали: 

· витяги з нормативних документів, які визначають права педагогічних 

працівників, зокрема, під час атестації; 

· плани проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації 

педагогічних працівників на п'ять років; 

« накази по навчальному закладу — «Про створення атестаційної комісії», 

«Про підсумки атестації педагогічних працівників у поточному навчальному 

році» (накази розміщують на стенді одразу після їх видання); 

· склад атестаційної комісії; 

· список педагогів, які атестуються у поточному навчальному році; 

· графік проведення атестації у поточному навчальному році; 

· графік проходження курсів підвищення кваліфікації у поточному 

навчальному році; 



· графік роботи атестаційної комісії. 

 Дуже важливо, щоб стенд був не лише інформативним, а й при-

вабливим. Усі текстові матеріали стенда мають бути надрукованими чітким і 

розбірливим шрифтом. 

 Стенд «Атестація педагогічних працівників» слід оформлювати на 

початку навчального року, поступово поповнюючи і змінюючи матеріали, 

щоб максимально відображувати хід атестації та її результати. 

 На початку навчального року доцільно якнайповніше висвітлити зміст 

основних нормативних документів про атестацію, поновити перспективні 

плани проходження курсової перепідготовки й атестації педагогічних 

працівників, якщо їх коригували, та розмістити наказ «Про створення 

атестаційної комісії». 

 Після проведення атестації на стенді слід розмістити наказ «Про 

підсумки атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році» 

та аналітичну інформацію щодо результатів атестації у навчальному закладі. 

 Відкритість і гласність перебігу атестації у навчальному закладі сприяє 

створенню товариських стосунків у педагогічному колективі та є потужним 

мотивом фахового й особистісного зростання кожного педагога. 

 


