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ОФІЦІЙНО

Типове положення
про атестацiю педагогiчних працiвникiв 

Наказ Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту України вiд 06.10.2010 р. № 930

Про затвердження Типового положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв
Наказ Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту України вiд 06.10.2010 р. № 930

І. Загальнi положення
1.1. Це Типове положення визначає порядок прове-

дення атестацiї педагогiчних працiвникiв дошкiльних,
загальноосвiтнiх, позашкiльних, професiйно-технiчних,
вищих навчальних закладiв І–ІІ рiвнiв акредитацiї неза-
лежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi, нав-
чально-методичних (науково-методичних) установ i за-
кладiв пiслядипломної педагогiчної освiти, спецiальних
установ для дiтей, а також педагогiчних працiвникiв за-
кладiв охорони здоров’я, культури, соцiального захисту,
iнших закладiв та установ, у штатi яких є педагогiчнi
працiвники (далi – навчальнi та iншi заклади).

1.2. Атестацiя педагогiчних працiвникiв – це систе-
ма заходiв, спрямована на всебiчне комплексне оцiню-
вання їх педагогiчної дiяльностi, за якою визначають-
ся вiдповiднiсть педагогiчного працiвника займанiй
посадi, рiвень його квалiфiкацiї, присвоюється ква-
лiфiкацiйна категорiя, педагогiчне звання.

1.3. Метою атестацiї є стимулювання цiлеспрямо-
ваного безперервного пiдвищення рiвня професiйної
компетентностi педагогiчних працiвникiв, росту їх
професiйної майстерностi, розвитку творчої iнiцiати-
ви, пiдвищення престижу й авторитету, забезпечення
ефективностi навчально-виховного процесу. 

1.4. Основними принципами атестацiї є вiдкритiсть
та колегiальнiсть, гуманне та доброзичливе ставлення
до педагогiчного працiвника, повнота, об’єктивнiсть та
системнiсть оцiнювання його педагогiчної дiяльностi. 

1.5. Атестацiя педагогiчних працiвникiв навчаль-
них та iнших закладiв є обов’язковою.

1.6. Атестацiя може бути черговою або позачерговою.
Чергова атестацiя здiйснюється один раз на п’ять рокiв.

1.7. Умовою чергової атестацiї педагогiчних працiв-
никiв є обов’язкове проходження не рiдше одного разу
на п’ять рокiв пiдвищення квалiфiкацiї на засадах
вiльного вибору форм навчання, програм i навчальних
закладiв.

Ця вимога не розповсюджується на педагогiчних
працiвникiв, якi працюють першi п’ять рокiв пiсля
закiнчення вищого навчального закладу.

Для педагогiчних працiвникiв вищих навчальних
закладiв І–ІІ рiвнiв акредитацiї пiдвищення квалi-
фiкацiї може вiдбуватися у формi стажування.

1.8. Позачергова атестацiя проводиться за заявою
працiвника з метою пiдвищення квалiфiкацiйної кате-
горiї (тарифного розряду) або за поданням керiвника
чи педагогiчної ради навчального закладу з метою
присвоєння працiвнику квалiфiкацiйної категорiї, пе-
дагогiчного звання та у разi зниження ним рiвня про-
фесiйної дiяльностi. 

Позачергова атестацiя з метою пiдвищення ква-
лiфiкацiйної категорiї може проводитися не ранiш як
через три роки пiсля присвоєння попередньої.

1.9. Центральнi органи виконавчої влади, у пiдпо-
рядкуваннi яких є навчальнi та iншi заклади, на пiдставi
цього Типового положення за погодженням з Мiнiстер-

Вiдповiдно до частини четвертої статтi 54 Закону
України «Про освiту», частини першої статтi 32 Зако-
ну України «Про дошкiльну освiту», частини першої
статтi 27 Закону України «Про загальну середню
освiту», статтi 25 Закону України «Про позашкiльну
освiту», частини четвертої статтi 45 Закону України
«Про професiйно-технiчну освiту», частини четвертої
статтi 48 Закону України «Про вищу освiту» та з ме-
тою стимулювання цiлеспрямованого безперервного
пiдвищення рiвня професiйної компетентностi педа-
гогiчних працiвникiв, росту їх професiйної майстер-
ностi  

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про атестацiю пе-
дагогiчних працiвникiв, що додається.

2. Мiнiстерству освiти i науки Автономної Рес-
публiки Крим, управлiнням освiти i науки обласних,
Київської та Севастопольської мiських державних
адмiнiстрацiй забезпечити дотримання вимог цього
Типового положення про атестацiю педагогiчних
працiвникiв.

3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази
Мiнiстерства освiти України вiд 20.08.93 № 310 «Про
затвердження Типового положення про атестацiю  пе-

дагогiчних  працiвникiв України», зареєстрований у
Мiнiстерствi юстицiї України 02.12.93 за № 176, та  вiд
01.12.98 № 419 «Про внесення змiн i доповнень до Ти-
пового положення про атестацiю педагогiчних працiв-
никiв України», зареєстрований у Мiнiстерствi юсти-
цiї України 15.12.98 за № 792/3232. 

4. Департаменту загальної середньої та дошкiльної
освiти (Єресько О.В.) забезпечити державну реєст-
рацiю цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України в
установленому законодавством порядку.

5. Опублiкувати Типове положення про атестацiю
педагогiчних працiвникiв в Інформацiйному збiрнику
Мiнiстерства освiти i науки України та розмiстити йо-
го на офiцiйному веб-сайтi Мiнiстерства. 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти
на першого заступника Мiнiстра Жебровського Б.М.

7. Наказ набирає чинностi з дня його офiцiйного
опублiкування. 

Мiнiстр Д.В.Табачник

Погоджено:

Мiнiстерство фiнансiв України
Заступник Мiнiстра                        А.І Мярковський



ством освiти i науки України можуть розробляти свої
положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв, в
яких визначаються умови та порядок присвоєння
квалiфiкацiйних категорiй, педагогiчних звань з ураху-
ванням особливостей i специфiки їх роботи.

ІІ. Порядок створення та повноваження
атестацiйних комiсiй

2.1. Для органiзацiї та проведення атестацiї педа-
гогiчних працiвникiв у навчальних та iнших закладах,
органах управлiння освiтою щороку до 20 вересня
створюються атестацiйнi комiсiї І, ІІ i ІІІ рiвнiв. 

2.2. Атестацiйнi комiсiї І рiвня створюються у до-
шкiльних, загальноосвiтнiх, позашкiльних, професiй-
но-технiчних, вищих навчальних закладах І–ІІ рiвнiв
акредитацiї незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i
форм власностi, навчально-методичних (науково-ме-
тодичних) установах, закладах пiслядипломної педа-
гогiчної освiти, спецiальних установах для дiтей, а та-
кож закладах охорони здоров’я, культури, соцiального
захисту та iнших закладах i установах, у штатi яких є
педагогiчнi працiвники. 

2.3. Атестацiйнi комiсiї ІІ рiвня створюються у
вiддiлах освiти районних, районних у мiстах Києвi та
Севастополi державних адмiнiстрацiй, iнших пiдроз-
дiлах мiсцевих органiв виконавчої влади та виконав-
чих органiв рад, у пiдпорядкуваннi яких перебувають
навчальнi та iншi заклади. 

2.4. Атестацiйнi комiсiї ІІІ рiвня створюються в
Мiнiстерствi освiти i науки Автономної Республiки
Крим, управлiннях освiти i науки обласних, Київської
та Севастопольської мiських державних адмiнiстра-
цiй, iнших вiдповiдних структурних пiдроздiлах мiс-
цевих органiв виконавчої влади. 

2.5. Центральнi органи виконавчої влади, яким
пiдпорядковано навчальнi та iншi заклади, створюють
атестацiйнi комiсiї у вiдповiдних мiнiстерствах, iнших
центральних органах виконавчої влади або делегують
свої повноваження атестацiйним комiсiям органiв уп-
равлiння освiтою. 

2.6. Атестацiйнi комiсiї усiх рiвнiв створюються у
складi: голови, заступника голови, секретаря, членiв
атестацiйної комiсiї. Головою атестацiйної комiсiї є
керiвник (заступник керiвника) навчального закладу
або вiдповiдного органу управлiння освiтою. Про
створення атестацiйної комiсiї та затвердження її
складу видається наказ.

Кiлькiсть членiв атестацiйної комiсiї не може бути
меншою семи осiб.

2.7. Атестацiйнi комiсiї усiх рiвнiв формуються з пе-
дагогiчних працiвникiв навчальних та iнших закладiв,
працiвникiв вiдповiдних органiв управлiння освiтою,
представникiв профспiлок, методичних та психо-
логiчних служб. До складу атестацiйних комiсiй також
можуть входити представники наукових та iнших уста-
нов, органiзацiй, об’єднань громадян (за згодою).

2.8. Атестацiйнi комiсiї усiх рiвнiв створюються на
один рiк до формування нового складу атестацiйної
комiсiї. Персональний склад атестацiйних комiсiй
протягом року може змiнюватися.

2.9. Педагогiчнi працiвники, якi входять до складу
атестацiйної комiсiї, атестуються на загальних пiдста-
вах та не беруть участi у голосуваннi щодо себе. 

2.10. Якщо кiлькiсть педагогiчних працiвникiв нав-
чального та iншого закладу становить менш як 15 осiб,
їх атестацiя проводиться атестацiйними комiсiями
І рiвня, визначеними вiдповiдним органом управлiння
освiтою, або атестацiйними комiсiями ІІ рiвня. 

2.11. Атестацiя педагогiчних працiвникiв при-
тулкiв для дiтей, центрiв соцiально-психологiчної ре-
абiлiтацiї дiтей, центрiв медико-соцiальної реабiлiтацiї
дiтей закладiв охорони здоров’я, соцiально-реабiлi-
тацiйних центрiв (дитячих мiстечок) здiйснюється
атестацiйними комiсiями ІІ рiвня за мiсцезнаходжен-
ням цих установ.

2.12. Атестацiйнi комiсiї І рiвня мають право:
1) атестувати педагогiчних працiвникiв на вiд-

повiднiсть займанiй посадi; 
2) присвоювати квалiфiкацiйнi категорiї «спе-

цiалiст», «спецiалiст другої категорiї», «спецiалiст пер-
шої категорiї» (атестувати на вiдповiднiсть ранiше
присвоєним квалiфiкацiйним категорiям);

3) порушувати клопотання перед атестацiйними
комiсiями ІІ, ІІІ рiвнiв (якщо навчальнi та iншi закла-
ди перебувають в управлiннi Мiнiстерства освiти i на-
уки Автономної Республiки Крим, органiв управлiння
освiти i науки обласних, Київської та Севастопольсь-
кої мiських державних адмiнiстрацiй, iнших структур-
них пiдроздiлiв мiсцевих органiв виконавчої влади),
атестацiйними комiсiями центральних органiв вико-
навчої влади, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади,
про присвоєння педагогiчним працiвникам квалi-
фiкацiйної категорiї «спецiалiст вищої категорiї» (про
вiдповiднiсть ранiше присвоєнiй квалiфiкацiйнiй ка-
тегорiї «спецiалiст вищої категорiї») та про при-
своєння педагогiчних звань.

2.13. Атестацiйнi комiсiї ІІ рiвня мають право: 
1) атестувати на вiдповiднiсть займанiй посадi ме-

тодистiв районних (мiських) методичних кабiнетiв
(центрiв), працiвникiв районних (мiських) навчально-
методичних кабiнетiв (центрiв) психологiчної служби
системи освiти (далi – працiвники районних (мiсь-
ких) кабiнетiв (центрiв)), завiдувачiв та консультантiв
районних психолого-медико-педагогiчних консуль-
тацiй, педагогiчних працiвникiв навчальних закладiв i
установ, у яких не створено атестацiйнi комiсiї;

2) присвоювати квалiфiкацiйнi категорiї «спе-
цiалiст», «спецiалiст другої категорiї», «спецiалiст пер-
шої категорiї» (атестувати на вiдповiднiсть ранiше
присвоєним цим квалiфiкацiйним категорiям) працiв-
никам районних (мiських) кабiнетiв (центрiв);

3) присвоювати квалiфiкацiйнi категорiї, педа-
гогiчнi звання (атестувати на вiдповiднiсть ранiше
присвоєним цим квалiфiкацiйним категорiям) педа-
гогiчним працiвникам навчальних закладiв i установ, у
яких не створено атестацiйнi комiсiї;

4) присвоювати квалiфiкацiйну категорiю «спе-
цiалiст вищої категорiї» (атестувати на вiдповiднiсть
ранiше присвоєнiй квалiфiкацiйнiй категорiї «спе-
цiалiст вищої категорiї»), присвоювати педагогiчнi
звання за клопотанням атестацiйних комiсiй І рiвня;

5) порушувати клопотання перед атестацiйними
комiсiями ІІІ рiвня про присвоєння педагогiчним
працiвникам районних (мiських) кабiнетiв (центрiв)
квалiфiкацiйної категорiї «спецiалiст вищої категорiї» та
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педагогiчного звання «практичний психолог-методист»
(для практичних психологiв цих кабiнетiв (центрiв));

6) розглядати апеляцiї на рiшення атестацiйних
комiсiй І рiвня. 

2.14. Атестацiйнi комiсiї ІІІ рiвня мають право:
1) атестувати на вiдповiднiсть займанiй посадi

завiдувачiв та консультантiв республiканської (Авто-
номна Республiка Крим), обласних, Київської та Сева-
стопольської мiських психолого-медико-педагогiчних
консультацiй;

2) атестувати на вiдповiднiсть займанiй посадi пе-
дагогiчних працiвникiв навчально-методичних (нау-
ково-методичних) центрiв (кабiнетiв) психологiчної
служби системи освiти, професiйно-технiчної освiти,
навчальних закладiв культури i мистецтв Автономної
Республiки Крим та вiдповiдних обласних, Київського
та Севастопольського мiських навчально-методичних
(науково-методичних) центрiв (кабiнетiв), присво-
ювати їм квалiфiкацiйнi категорiї (атестувати на
вiдповiднiсть ранiше присвоєним цим квалiфiкацiй-
ним категорiям), педагогiчне звання «практичний
психолог-методист» (для практичних психологiв); 

3) присвоювати квалiфiкацiйну категорiю «спецiа-
лiст вищої категорiї» педагогiчним працiвникам ра-
йонних (мiських) кабiнетiв (центрiв) (атестувати на
вiдповiднiсть ранiше присвоєнiй квалiфiкацiйнiй ка-
тегорiї «спецiалiст вищої категорiї»), присвоювати
практичним психологам педагогiчне звання «практич-
ний психолог-методист» за поданням атестацiйних
комiсiй ІІ рiвня; 

4) присвоювати квалiфiкацiйну категорiю «спе-
цiалiст вищої категорiї» (атестувати на вiдповiднiсть
ранiше присвоєнiй квалiфiкацiйнiй категорiї «спецiалiст
вищої категорiї»), присвоювати педагогiчнi звання педа-
гогiчним працiвникам навчальних закладiв, що перебу-
вають в управлiннi Мiнiстерства освiти i науки Авто-
номної Республiки Крим, органiв управлiння освiти i на-
уки обласних, Київської та Севастопольської мiських
державних адмiнiстрацiй, iнших вiдповiдних структур-
них пiдроздiлiв мiсцевих органiв виконавчої влади за
клопотанням атестацiйних комiсiй цих закладiв; 

5) розглядати апеляцiї на рiшення атестацiйних
комiсiй І та ІІ рiвнiв.

2.15. Для об’єктивного оцiнювання професiйної
дiяльностi педагогiчних працiвникiв атестацiйнi ко-
мiсiї всiх рiвнiв можуть створювати експертнi групи. 

ІІІ. Органiзацiя та строки проведення атестацiї 
3.1. Щороку до 10 жовтня керiвники навчальних та

iнших закладiв, працiвники яких атестуються, подають
до вiдповiдних атестацiйних комiсiй списки педа-
гогiчних працiвникiв, якi пiдлягають черговiй атестацiї,
iз зазначенням результатiв попередньої атестацiї та
строкiв проходження пiдвищення квалiфiкацiї. У цей
самий строк до атестацiйних комiсiй подаються заяви
педагогiчних працiвникiв про позачергову атестацiю,
про перенесення строку атестацiї, подання керiвника або
педагогiчної ради закладу про присвоєння працiвнику
квалiфiкацiйної категорiї, педагогiчного звання та у разi
зниження ним рiвня професiйної дiяльностi. 

3.2. До 20 жовтня атестацiйна комiсiя затверджує
списки педагогiчних працiвникiв, якi атестуються,

графiк роботи атестацiйної комiсiї, приймає рiшення
щодо перенесення строку чергової атестацiї.

Працiвники, що атестуються, ознайомлюються з
графiком проведення атестацiї пiд пiдпис.

3.3. Атестацiйна комiсiя вiдповiдно до затвердже-
ного графiка роботи до 15 березня вивчає педагогiчну
дiяльнiсть осiб, якi атестуються, шляхом вiдвiдування
урокiв, позаурочних заходiв, вивчення рiвня навчаль-
них досягнень учнiв з предмета, ознайомлення з дани-
ми про участь педагогiчного працiвника в роботi мето-
дичних об’єднань, фахових конкурсах та iнших захо-
дах, пов’язаних з органiзацiєю навчально-виховної ро-
боти, тощо. 

3.4. Керiвник навчального та iншого закладу до
1 березня подає до атестацiйної комiсiї характеристи-
ку дiяльностi педагогiчного працiвника у мiжате-
стацiйний перiод.

Характеристика повинна мiстити оцiнку виконан-
ня педагогiчним працiвником посадових обов’язкiв,
вiдомостi про його професiйну пiдготовку, творчi та
органiзаторськi здiбностi, iнiцiативнiсть, компе-
тентнiсть, органiзованiсть, морально-психологiчнi
якостi, данi про участь у роботi методичних об’єднань,
iнформацiю про виконання рекомендацiй, наданих по-
передньою атестацiйною комiсiєю, тощо.

Педагогiчний працiвник не пiзнiш як за десять днiв
до проведення атестацiї ознайомлюється з характери-
стикою пiд пiдпис.

3.5. Атестацiя педагогiчних працiвникiв здiйс-
нюється атестацiйними комiсiями у такi строки:
комiсiями І рiвня – до 1 квiтня, ІІ рiвня – до 10 квiтня,
ІІІ рiвня – до 25 квiтня. 

3.6. Засiдання атестацiйної комiсiї проводиться у
присутностi працiвника, який атестується. Пiд час
засiдання атестацiйної комiсiї педагогiчний працiвник
має право давати уснi та письмовi пояснення, подава-
ти додатковi матерiали щодо своєї професiйної дiяль-
ностi.

3.7. Засiдання атестацiйної комiсiї оформлюється
протоколом, який пiдписується всiма присутнiми на
засiданнi членами атестацiйної комiсiї.

Книга протоколiв засiдань атестацiйної комiсiї по-
винна бути прошнурована, пронумерована i засвiдче-
на пiдписом керiвника закладу (органу управлiння
освiтою) та скрiплена печаткою.

3.8. Засiдання атестацiйної комiсiї є правомочним,
якщо на ньому присутнi не менш як 2/3 її членiв.
Рiшення атестацiйної комiсiї приймаються шляхом
таємного голосування бiльшiстю присутнiх на
засiданнi її членiв. У разi однакової кiлькостi голосiв
«за» i «проти» приймається рiшення на користь пра-
цiвника, який атестується. 

3.9. За результатами атестацiї атестацiйнi комiсiї
приймають такi рiшення:

1) педагогiчний працiвник вiдповiдає займанiй по-
садi;

2) присвоїти педагогiчному працiвнику квалiфi-
кацiйну категорiю («спецiалiст», «спецiалiст другої ка-
тегорiї», «спецiалiст першої категорiї», «спецiалiст ви-
щої категорiї»);

3) педагогiчний працiвник вiдповiдає ранiше при-
своєнiй квалiфiкацiйнiй категорiї («спецiалiст»,
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«спецiалiст другої категорiї», «спецiалiст першої кате-
горiї», «спецiалiст вищої категорiї»);

4) присвоїти педагогiчному працiвнику педа-
гогiчне звання («викладач-методист», «учитель-мето-
дист», «вихователь-методист», «педагог-органiзатор-
методист», «практичний психолог-методист», «керiв-
ник гуртка-методист», «старший викладач», «старший
учитель», «старший вихователь», «майстер виробни-
чого навчання І категорiї», «майстер виробничого нав-
чання ІІ категорiї»);

5) порушити клопотання перед атестацiйною
комiсiєю ІІ, ІІІ рiвнiв або атестацiйною комiсiєю цент-
рального органу виконавчої влади (залежно вiд пiдпо-
рядкування навчального та iншого закладу, в якому
створено атестацiйну комiсiю І рiвня) про присвоєння
педагогiчному працiвнику квалiфiкацiйної категорiї
«спецiалiст вищої категорiї»; 

6) порушити клопотання перед атестацiйною
комiсiєю ІІ, ІІІ рiвнiв або атестацiйною комiсiєю цент-
рального органу виконавчої влади (залежно вiд пiдпо-
рядкування навчального та iншого закладу, в якому
створено атестацiйну комiсiю І рiвня) про присвоєння
педагогiчному працiвнику педагогiчного звання; 

7) педагогiчний працiвник вiдповiдає займанiй по-
садi за умови виконання ним заходiв, визначених ате-
стацiйною комiсiєю;

8) педагогiчний працiвник не вiдповiдає займанiй
посадi.

3.10. Рiшення атестацiйної комiсiї повiдомляється
педагогiчному працiвнику одразу пiсля її засiдання пiд
пiдпис.

На кожного педагогiчного працiвника, який ате-
стується, оформлюється атестацiйний лист у двох
примiрниках за формою згiдно з додатком, один з яких
зберiгається в особовiй справi педагогiчного працiвни-
ка, а другий не пiзнiше трьох днiв пiсля атестацiї ви-
дається йому пiд пiдпис.

3.11. Педагогiчний працiвник визнається таким, що
вiдповiдає займанiй посадi, якщо:

1) має вiдповiдну освiту, що вiдповiдає вимогам,
визначеним нормативно-правовими актами у галузi
освiти;

2) виконує посадовi обов’язки у повному обсязi;
3) пройшов пiдвищення квалiфiкацiї. 
3.12. У разi виявлення окремих недолiкiв у роботi

педагогiчного працiвника, якi не вплинули на якiсть
навчально-виховного процесу, атестацiйна комiсiя мо-
же прийняти рiшення про вiдповiднiсть працiвника
займанiй посадi за умови виконання ним заходiв, ви-
значених атестацiйною комiсiєю.

3.13. Особи, прийнятi на посади педагогiчних
працiвникiв пiсля закiнчення вищих навчальних за-
кладiв, атестуються не ранiш як пiсля двох рокiв робо-
ти на займанiй посадi. 

3.14. На час перебування у вiдпустцi у зв’язку з
вагiтнiстю та пологами, для догляду за дитиною до до-
сягнення нею трирiчного вiку (якщо дитина потребує
домашнього догляду – до досягнення дитиною шес-
тирiчного вiку) за педагогiчними працiвниками зберiга-
ються квалiфiкацiйнi категорiї (тарифнi розряди), педа-
гогiчнi звання. Час перебування у таких вiдпустках не
враховується при визначеннi строку чергової атестацiї.

3.15. Атестацiя педагогiчного працiвника, який
пiдлягає черговiй атестацiї, може бути перенесена на
один рiк у випадку тривалої тимчасової непрацездат-
ностi або при переходi працiвника у рiк проведення чер-
гової атестацiї на роботу до iншого навчального закладу
та з iнших поважних причин. За такими працiвниками
до наступної чергової атестацiї зберiгаються встанов-
ленi попередньою атестацiєю квалiфiкацiйнi категорiї
(тарифнi розряди), педагогiчнi звання.

3.16. Чергова атестацiя педагогiчних працiвникiв,
якi поєднують роботу з навчанням у вищих навчальних
закладах за напрямами (спецiальностями) педагогiчно-
го профiлю, за їх згодою може бути вiдстрочена до
закiнчення навчання. Присвоєнi їм попередньою ате-
стацiєю квалiфiкацiйнi категорiї (тарифнi розряди) та
педагогiчнi звання зберiгаються до чергової атестацiї. 

3.17. У разi поновлення на роботi педагогiчного
працiвника, який ранiше виконував цю роботу, неза-
лежно вiд тривалостi перерви у роботi, за ним зберiга-
ються присвоєнi за результатами останньої атестацiї
квалiфiкацiйнi категорiї (тарифнi розряди) та педа-
гогiчнi звання. 

Атестацiя таких працiвникiв здiйснюється, як пра-
вило, через рiк пiсля поновлення на роботi, але не
пiзнiш як через два роки. 

3.18. Педагогiчнi працiвники, якi працюють у нав-
чальних закладах за сумiсництвом або на умовах стро-
кового трудового договору, атестуються на загальних
пiдставах. 

3.19. Педагогiчним працiвникам iноземних держав,
яких прийнято на роботу до навчальних та iнших за-
кладiв, за наявностi вiдповiдних мiжнародних дого-
ворiв мiж Україною та iноземними державами, з яких
вони прибули, атестацiйнi комiсiї приймають рiшення
про присвоєння квалiфiкацiйної категорiї, яка
вiдповiдає категорiї, встановленiй їм за попереднiм
мiсцем роботи. 

3.20. Вчителi та викладачi, якi мають педагогiчне
навантаження з кiлькох предметiв, атестуються з того
предмета, який викладають за спецiальнiстю. У цьому
випадку присвоєна квалiфiкацiйна категорiя поши-
рюється й на педагогiчне навантаження з iнших пред-
метiв, якi вони викладають та з яких пройшли пiдви-
щення квалiфiкацiї.

3.21. Особи з повною вищою педагогiчною освiтою
або iншою повною вищою освiтою, прийнятi на поса-
ди педагогiчних працiвникiв за спецiальностями,
фахiвцi з яких не готувалися вищими навчальними за-
кладами або пiдготовленi у недостатнiй кiлькостi, за
умови проходження ними пiдвищення квалiфiкацiї,
атестуються як такi, що мають вiдповiдну освiту.

3.22. За педагогiчними працiвниками, якi перехо-
дять на роботу з одного навчального закладу до iншо-
го навчального закладу системи загальної середньої
освiти та системи дошкiльної освiти, за наявностi
вiдповiдної фахової освiти зберiгаються присвоєнi
квалiфiкацiйнi категорiї (тарифнi розряди) до наступ-
ної атестацiї, педагогiчнi звання. 

Ця норма також поширюється на педагогiчних
працiвникiв професiйно-технiчних навчальних закладiв
та вищих навчальних закладiв І–ІІ рiвнiв акредитацiї,
якi не входять до системи загальної середньої освiти.
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За педагогiчними працiвниками, якi переходять на
посади методистiв, зберiгаються присвоєнi поперед-
ньою атестацiєю квалiфiкацiйнi категорiї. Атестацiя
таких працiвникiв здiйснюється, як правило, через рiк
пiсля переходу на посаду методиста, але не пiзнiш як
через два роки. 

3.23. Педагогiчнi працiвники, яким у мiжате-
стацiйний перiод присуджено науковi ступенi або при-
своєно вченi звання, атестуються без попереднього
проходження пiдвищення квалiфiкацiї. 

3.24. Контроль за додержанням порядку проведен-
ня атестацiї педагогiчних працiвникiв здiйснюється
керiвниками навчальних та iнших закладiв, органiв
управлiння освiтою, де створено атестацiйнi комiсiї.

IV. Умови та порядок присвоєння 
квалiфiкацiйних категорiй

4.1. Атестацiя на вiдповiднiсть займанiй посадi з при-
своєнням квалiфiкацiйних категорiй проводиться щодо
вчителiв та викладачiв усiх спецiальностей, а також що-
до вчителiв-дефектологiв, методистiв, вихователiв, ви-
хователiв-методистiв, соцiальних педагогiв, практичних
психологiв, логопедiв, вчителiв-логопедiв, завiдувачiв
логопедичними пунктами, педагогiв-органiзаторiв, кон-
цертмейстерiв, художнiх керiвникiв, музичних керiв-
никiв, iнструкторiв з фiзкультури, працi та слухових
кабiнетiв, якi мають вищу педагогiчну або iншу вищу
освiту за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiста
або магiстра (далi – повна вища освiта), зокрема:

вчителi – повну вищу педагогiчну освiту з пред-
метiв, якi викладають; 

вчителi початкових класiв – повну вищу педа-
гогiчну освiту за спецiальнiстю початкова освiта, по-
чаткове навчання або якi мають двi освiти, одна з яких
– вища педагогiчна за освiтньо-квалiфiкацiйним
рiвнем молодшого спецiалiста (до введення в дiю Зако-
ну України «Про освiту» (у редакцiї Закону України
вiд 23.03.96 № 100/96-ВР) – середня спецiальна освi-
та) (далi – неповна вища освiта) або вищу педагогiчну
з цiєї самої спецiальностi за освiтньо-квалiфiкацiйним
рiвнем бакалавра (далi – базова вища освiта) та повну
вищу педагогiчну освiту за iншим фахом;

вчителi-дефектологи (логопеди, сурдопедагоги,
тифлопедагоги, олiгофренопедагоги) – повну вищу
педагогiчну освiту зi спецiальностi дефектологiя (ло-
гопедiя, сурдопедагогiка, тифлопедагогiка, олiгофре-
нопедагогiка) або корекцiйна освiта (за нозологiями);

викладачi професiйно-технiчних навчальних за-
кладiв, вищих навчальних закладiв I–II рiвнiв акреди-
тацiї – повну вищу педагогiчну освiту або iншу повну ви-
щу освiту та пройшли спецiальну педагогiчну пiдготовку; 

соцiальнi педагоги – повну вищу педагогiчну
освiту зi спецiальностi соцiальна педагогiка;

педагоги-органiзатори – повну вищу педагогiчну
освiту незалежно вiд спецiальностi;

методисти методичних кабiнетiв (центрiв), iнсти-
тутiв пiслядипломної педагогiчної освiти – повну ви-
щу педагогiчну або iншу фахову освiту з напряму ме-
тодична робота;

практичнi психологи – повну вищу освiту зi
спецiальностi практична психологiя, психологiя;

завiдувачi логопедичними пунктами, логопеди –
повну вищу педагогiчну освiту зi спецiальностi ко-
рекцiйна освiта;

вихователi груп продовженого дня загально-
освiтнiх навчальних закладiв, вихователi шкiл-iнтер-
натiв та професiйно-технiчних навчальних закладiв –
повну вищу педагогiчну освiту;

вихователi-методисти, вихователi дошкiльних нав-
чальних закладiв – повну вищу педагогiчну освiту зi
спецiальностi дошкiльна освiта, дошкiльне виховання
або якi мають двi освiти, одна з яких – неповна вища
педагогiчна або базова педагогiчна з цiєї самої
спецiальностi, а друга – повна вища педагогiчна освiта
за iншим фахом; 

викладачi початкових спецiалiзованих мистецьких
навчальних закладiв (шкiл естетичного виховання),
концертмейстери – повну вищу фахову освiту або якi
мають двi освiти, одна з яких – неповна вища фахова
або базова фахова освiта, а друга – повна вища педа-
гогiчна освiта вiдповiдного спрямування;

художнi керiвники – повну вищу фахову освiту або
якi мають двi освiти, одна з яких – неповна вища або
базова освiта з цiєї самої спецiальностi, а друга – пов-
на вища педагогiчна освiта за iншим фахом; 

музичнi керiвники дошкiльних навчальних за-
кладiв – повну вищу музично-педагогiчну освiту або
якi мають двi освiти, одна з яких – неповна вища або
базова музична освiта, а друга – повна вища педа-
гогiчна освiта за iншим фахом;

iнструктори з фiзкультури дошкiльних навчальних
закладiв – повну вищу фахову педагогiчну освiту або
якi мають повну вищу педагогiчну освiту за спе-
цiальнiстю дошкiльна освiта;

iнструктори слухових кабiнетiв навчальних за-
кладiв для дiтей зi зниженим слухом – повну вищу пе-
дагогiчну освiту за спецiальнiстю дефектологiя (сур-
допедагогiка) або корекцiйна освiта (за нозологiями);

iнструктори з працi – повну вищу фахову педа-
гогiчну освiту.

4.2. За результатами атестацiї педагогiчним працiв-
никам присвоюються квалiфiкацiйнi категорiї: «спе-
цiалiст», «спецiалiст другої категорiї», «спецiалiст пер-
шої категорiї», «спецiалiст вищої категорiї». 

4.3. Квалiфiкацiйна категорiя «спецiалiст» при-
своюється педагогiчним працiвникам з повною вищою
освiтою, якi ранiше не атестувалися й дiяльнiсть яких
характеризується: здатнiстю забезпечувати засвоєння
учнями, студентами, курсантами, слухачами, вихован-
цями (далi – учнi) навчальних програм; знанням
основ педагогiки, психологiї, дитячої та вiкової фiзiо-
логiї; знанням теоретичних основ та сучасних досяг-
нень науки з предмета, який вони викладають; вико-
ристанням iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй,
цифрових освiтнiх ресурсiв у навчально-виховному
процесi; вмiнням вирiшувати педагогiчнi проблеми;
вмiнням установлювати контакт з учнями (вихован-
цями), батьками, колегами по роботi; додержанням пе-
дагогiчної етики, моралi.

4.4. Квалiфiкацiйна категорiя «спецiалiст другої ка-
тегорiї» присвоюється педагогiчним працiвникам, якi
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вiдповiдають вимогам, встановленим до працiвникiв з
квалiфiкацiйною категорiєю «спецiалiст», та якi
постiйно вдосконалюють свiй професiйний рiвень; ви-
користовують диференцiйований та iндивiдуальний
пiдхiд до учнiв; володiють сучасними освiтнiми техно-
логiями, методичними прийомами, педагогiчними за-
собами, рiзними формами позаурочної роботи та їх
якiсним застосуванням; застосовують iнновацiйнi тех-
нологiї у навчально-виховному процесi; знають ос-
новнi нормативно-правовi акти у галузi освiти; кори-
стуються авторитетом серед колег, учнiв та їх батькiв.

4.5. Квалiфiкацiйна категорiя «спецiалiст першої
категорiї» присвоюється педагогiчним працiвникам,
якi вiдповiдають вимогам, встановленим до
працiвникiв з квалiфiкацiйною категорiєю «спецiалiст
другої категорiї», та якi використовують методи ком-
петентно орiєнтованого пiдходу до органiзацiї нав-
чального процесу; володiють технологiями творчої пе-
дагогiчної дiяльностi з урахуванням особливостей
навчального матерiалу i здiбностей учнiв; впроваджу-
ють передовий педагогiчний досвiд; формують навич-
ки самостiйно здобувати знання й застосовувати їх на
практицi; умiють лаконiчно, образно i виразно подати
матерiал; вмiють аргументувати свою позицiю та во-
лодiють ораторським мистецтвом. 

4.6. Квалiфiкацiйна категорiя «спецiалiст вищої ка-
тегорiї» присвоюється працiвникам, якi вiдповiдають
вимогам, встановленим до працiвникiв з квалiфiкацiй-
ною категорiєю «спецiалiст першої категорiї», та якi во-
лодiють iнновацiйними освiтнiми методиками й техно-
логiями, активно їх використовують та поширюють у
професiйному середовищi; володiють широким спект-
ром стратегiй навчання; вмiють продукувати ори-
гiнальнi, iнновацiйнi iдеї; застосовують нестандартнi
форми проведення уроку; активно впроваджують фор-
ми та методи органiзацiї навчально-виховного процесу,
що забезпечують максимальну самостiйнiсть навчання
учнiв; вносять пропозицiї щодо вдосконалення на-
вчально-виховного процесу в навчальному закладi.

4.7. Присвоєння квалiфiкацiйних категорiй за ре-
зультатами атестацiї здiйснюється послiдовно. 

Педагогiчнi працiвники, якi в мiжатестацiйний
перiод пiдготували переможцiв ІІІ етапу всеукраїн-
ських або мiжнародних учнiвських та студентських
олiмпiад з базових навчальних предметiв; переможцiв
ІІІ етапу всеукраїнських або мiжнародних спортивних
змагань; переможцiв всеукраїнських конкурсiв фахо-
вої майстерностi серед учнiв професiйно-технiчних
навчальних закладiв, переможцiв всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт учнiв
– членiв Малої академiї наук, а також педагогiчнi
працiвники, якi стали переможцями або лауреатами
конкурсiв фахової майстерностi, що проводяться цен-
тральними органами виконавчої влади, мають науковi
ступенi, вченi або почеснi звання, якщо їх дiяльнiсть за
профiлем збiгається з наявним науковим ступенем,
ученим (почесним) званням, атестуються без додер-
жання послiдовностi в присвоєннi квалiфiкацiйних
категорiй та строку проведення позачергової атестацiї.

4.8. Педагогiчнi працiвники, якi не мають повної ви-
щої освiти й працюють на посадах педагогiчних
працiвникiв, пiсля отримання вiдповiдної повної вищої

освiти атестуються на присвоєння квалiфiкацiйної ка-
тегорiї «спецiалiст другої категорiї» за наявностi стажу
роботи на педагогiчнiй посадi не менше двох рокiв;
«спецiалiст першої категорiї» – не менше п’яти рокiв;
«спецiалiст вищої категорiї» – не менше восьми рокiв. 

4.9. Спецiалiсти, якi перейшли на посади педа-
гогiчних працiвникiв до професiйно-технiчних та ви-
щих навчальних закладiв І–ІІ рiвнiв акредитацiї з ви-
робництва або сфери послуг, можуть атестуватися не
ранiше, нiж через рiк пiсля початку роботи на посадi
педагогiчного працiвника. Для присвоєння таким
працiвникам квалiфiкацiйної категорiї «спецiалiст
другої категорiї» стаж роботи на виробництвi або у
сферi послуг має становити не менше двох рокiв;
«спецiалiст першої категорiї» – не менше п’яти рокiв;
«спецiалiст вищої категорiї» – не менше восьми рокiв.

4.10. Педагогiчнi працiвники з повною вищою пе-
дагогiчною або iншою повною вищою освiтою, якi до
набрання чинностi Законами України «Про дошкiль-
ну освiту», «Про загальну середню освiту», «Про про-
фесiйно-технiчну освiту», «Про вищу освiту» працю-
вали й продовжують безперервно працювати у нав-
чальних та iнших закладах не за фахом, атестуються
на вiдповiднiсть займанiй посадi з присвоєнням
квалiфiкацiйних категорiй та педагогiчних звань як
такi, що мають вiдповiдну освiту.

4.11. Педагогiчним працiвникам, якi не мають повної
вищої освiти, а також керiвникам гурткiв, секцiй, студiй,
iнших форм гурткової роботи, працiвникам, якi працю-
ють на посадах майстра виробничого навчання; культор-
ганiзатора; акомпанiатора; екскурсовода; iнструктора з
туризму; помiчника директора з режиму, старшого чер-
гового з режиму, чергового з режиму у загальноосвiтнiх
школах та професiйних училищах соцiальної ре-
абiлiтацiї; асистента вчителя-реабiлiтолога; консультан-
та психолого-медико-педагогiчної консультацiї, неза-
лежно вiд рiвня здобутої ними освiти за результатами
атестацiї встановлюються тарифнi розряди.

При встановленнi тарифного розряду враховують-
ся освiтнiй рiвень працiвника, професiйна компе-
тентнiсть, педагогiчний досвiд, результативнiсть та
якiсть роботи, iншi данi, якi характеризують його про-
фесiйну дiяльнiсть. 

V. Умови та порядок присвоєння 
педагогiчних звань

5.1. За результатами атестацiї педагогiчним
працiвникам, якi досягли високих показникiв у роботi,
присвоюються педагогiчнi звання: «викладач-мето-
дист», «учитель-методист», «вихователь-методист»,
«педагог-органiзатор-методист», «практичний психо-
лог-методист», «керiвник гуртка-методист», «старший
викладач», «старший учитель», «старший вихова-
тель», «майстер виробничого навчання І категорiї»,
«майстер виробничого навчання ІІ категорiї».

5.2. Педагогiчнi звання «викладач-методист»,
«учитель-методист», «вихователь-методист», «прак-
тичний психолог-методист», «педагог-органiзатор-ме-
тодист», «керiвник гуртка-методист» можуть присво-
юватися педагогiчним працiвникам, якi мають
квалiфiкацiйну категорiю «спецiалiст вищої категорiї»
(для педагогiчного звання «керiвник гуртка-мето-
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дист» – найвищий тарифний розряд та повну вищу
освiту), здiйснюють науково-методичну i науково-
дослiдну дiяльнiсть, мають власнi методичнi розробки,
якi пройшли апробацiю та схваленi науково-методич-
ними установами або професiйними об’єднаннями ви-
кладачiв вищих навчальних закладiв І–ІІ рiвнiв акре-
дитацiї, закладiв пiслядипломної освiти. 

Педагогiчне звання «вихователь-методист» може
присвоюватися музичним керiвникам та iнструкторам
з фiзкультури дошкiльних навчальних закладiв. 

5.3. Педагогiчнi звання «старший викладач», «стар-
ший учитель», «старший вихователь» можуть присво-
юватися педагогiчним працiвникам, якi мають квалi-
фiкацiйнi категорiї «спецiалiст вищої категорiї» або
«спецiалiст першої категорiї» та досягли високого про-
фесiоналiзму в роботi, систематично використовують
передовий педагогiчний досвiд, беруть активну участь
у його поширеннi, надають практичну допомогу
iншим педагогiчним працiвникам.

5.4. Педагогiчним працiвникам, якi мають базову
або неповну вищу педагогiчну освiту, можуть присво-
юватися педагогiчнi звання «вихователь-методист»
(для вихователiв дошкiльних навчальних закладiв),
«старший учитель», «старший вихователь», якщо стаж
їх педагогiчної дiяльностi становить не менш як 8 рокiв
та якщо вони мають найвищий тарифний розряд. 

5.5. Педагогiчне звання «майстер виробничого нав-
чання І категорiї» може присвоюватися майстрам ви-
робничого навчання, якi на високому професiйному
рiвнi володiють методикою практичного навчання,
ефективно застосовують її у роботi та мають стаж ро-
боти на займанiй посадi не менш як 8 рокiв i яким
встановлено найвищий тарифний розряд.

5.6. Педагогiчне звання «майстер виробничого нав-
чання ІІ категорiї» може присвоюватися майстрам ви-
робничого навчання, якi добре володiють методами i
прийомами виробничого навчання, майстерно засто-
совують їх у роботi та мають стаж роботи на займанiй
посадi не менш як 5 рокiв i яким встановлено найви-
щий тарифний розряд.

5.7. Педагогiчнi звання присвоюються безстроково. 

VI. Рiшення атестацiйних комiсiй 
та порядок їх оскарження

6.1. У разi прийняття атестацiйною комiсiєю пози-
тивного рiшення керiвник закладу або органу управ-
лiння освiтою протягом п’яти днiв пiсля засiдання ате-
стацiйної комiсiї видає вiдповiдний наказ про при-
своєння квалiфiкацiйних категорiй (встановлення
тарифних розрядiв), педагогiчних звань.

Наказ у триденний строк доводиться до вiдома педа-
гогiчного працiвника пiд пiдпис та подається в бухгал-
терiю для нарахування заробiтної плати (з дня прий-
няття вiдповiдного рiшення атестацiйною комiсiєю). 

6.2. У разi прийняття атестацiйною комiсiєю рi-
шення про вiдповiднiсть працiвника займанiй посадi
за умови виконання певних заходiв, спрямованих на
усунення виявлених недолiкiв, атестацiйна комiсiя у
встановлений нею строк проводить повторну ате-
стацiю з метою перевiрки їх виконання та приймає
рiшення про вiдповiднiсть або невiдповiднiсть працiв-
ника займанiй посадi. 

6.3. У разi прийняття атестацiйною комiсiєю рi-
шення про невiдповiднiсть педагогiчного працiвника
займанiй посадi керiвником навчального чи iншого за-
кладу або органу управлiння освiтою може бути при-
йнято рiшення про розiрвання трудового договору з
додержанням вимог законодавства про працю.

Розiрвання трудового договору за таких пiдстав до-
пускається у разi, якщо неможливо перевести працiв-
ника за його згодою на iншу роботу, яка вiдповiдає йо-
го квалiфiкацiї, у тому самому закладi (установi).

Наказ про звiльнення або переведення працiвника
за його згодою на iншу роботу за результатами ате-
стацiї може бути видано лише пiсля розгляду його апе-
ляцiй (у разi їх подання) атестацiйними комiсiями ви-
щого рiвня з дотриманням законодавства про працю. 

6.4. Педагогiчнi працiвники у десятиденний строк з
дня вручення атестацiйного листа мають право подати
апеляцiю на рiшення атестацiйної комiсiї до ате-
стацiйної комiсiї вищого рiвня.

6.5. Апеляцiя на рiшення атестацiйної комiсiї І рiв-
ня подається до атестацiйної комiсiї ІІ рiвня. Апеляцiя
на рiшення атестацiйних комiсiй І та ІІ рiвнiв може бу-
ти подана до атестацiйної комiсiї ІІІ рiвня. 

6.6. Рiшення атестацiйних комiсiй можуть бути
оскарженi до суду.

6.7. Апеляцiя подається у письмовiй формi безпо-
середньо до атестацiйної комiсiї вищого рiвня або на-
правляється рекомендованим листом.

В апеляцiї на рiшення атестацiйної комiсiї має бути
зазначено: найменування атестацiйної комiсiї, до якої
подається апеляцiя; прiзвище, iм’я, по батьковi та поса-
да (мiсце роботи) особи, яка подає апеляцiю, її мiсце
проживання; у чому полягає необNрунтованiсть рiшен-
ня атестацiйної комiсiї, що оскаржується; перелiк доку-
ментiв та iнших матерiалiв, що додаються; дата подання
апеляцiї. Апеляцiя пiдписується особою, яка її подає. 

До апеляцiї додається копiя атестацiйного листа. 
6.8. Атестацiйнi комiсiї, до яких подаються апе-

ляцiї, розглядають їх у двотижневий строк та прийма-
ють такi рiшення:

1) про вiдповiднiсть працiвника займанiй посадi та
скасування рiшення атестацiйної комiсiї нижчого
рiвня;

2) присвоїти вiдповiдну квалiфiкацiйну категорiю
та скасувати рiшення атестацiйної комiсiї нижчого
рiвня;

3) присвоїти вiдповiдне педагогiчне звання та ска-
сувати рiшення атестацiйної комiсiї нижчого рiвня;

4) залишити рiшення атестацiйної комiсiї без змiн,
а апеляцiю без задоволення.

6.9. Апеляцiї на рiшення атестацiйних комiсiй роз-
глядаються за участю осiб, якi їх подали, крiм ви-
падкiв, коли вони у письмовiй формi вiдмовилися вiд
особистої участi у розглядi апеляцiй або не з’явилися
на її засiдання. 

6.10. Питання атестацiї педагогiчних працiвникiв,
не врегульованi цим Типовим положенням, вирiшу-
ються атестацiйними комiсiями ІІІ рiвня вiдповiдно
до чинного законодавства України. 

Директор департаменту загальної
середньої та дошкiльної освiти О.В.Єресько
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