














р о з д і л 1 
НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЕ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
АТЕСТАЦІЇ 
ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ 

ПАМ'ЯТКА 
ДЛЯ КЕРІВНИКА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Перелік нормативно-правових актів із питань 
атестації педагогічних працівників 

1. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ (із змі-
нами і доповненнями). Ст. 54 «Кадрове забезпечення сфери освіти». 

2. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. 
№ 651-XIV (зі змінами і доповненнями). Ст. 27 «Атестація педагогічних 
працівників». 

3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. 
№ 322-УШ (зі змінами і доповненнями). Ст, 40 (ч. 1, п. 2), ст. 96. 

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
переліку посад педагогічних та науково-недагогічиих працівників» 
від 14.06.2000 р. № 963. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження По-
ложення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27.08.2010 р. 
№ 778. 

6 



































Пам'ятка для кер івника загальноосв і тнього навчального закладу 

консультанта психолого-медико-педагогічної консультації, незалежно 
від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлю-
ються тарифні розряди. 

При встановленні тарифного розряду враховуються освітній рі-
вень працівника, професійна компетентність, педагогічний досвід, 
результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його 
професійну діяльність. 

V. Умови та порядок присвоєння педагогічних звань 
5.1. За результатами атестації педагогічним працівникам, які до-

сягай високих показників у роботі, присвоюються педагогічні звання: 
«викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», 
«педагог-організатор-методист», «практичний психолог — методист», 
«керівник гуртка — методист», «старший викладач», «старший 
учитель», «старший вихователь», «майстер виробничого навчання 
І категорії», «майстер виробничого навчання II категорії». 

5.2. Педагогічні звання «викладач-методист», «учитель-методист», 
«вихователь-методист», «практичний психолог — методист», «педа-
гог-організатор-методист», «керівник гуртка — методист» можуть 
присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну 
категорію «спеціаліст вищої категорії» (для педагогічного звання 
«керівник гуртка — методист» — найвищий тарифний розряд та повну 
вищу освіту), здійснюють науково-методичну і науково-дослідницьку 
діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію 
та схвалені науково-методичними установами або професійними 
об'єднаннями викладачів вищих навчальних закладів І—II рівнів 
акредитації, закладів післядипломної освіти. 

Педагогічне звання «вихователь-методист» може присвоюватися 
музичним керівникам та інструкторам з фізкультури дошкільних 
навчальних закладів. 

5.3. Педагогічні звання «старший викладач», «старший учитель», 
«старший вихователь» можуть присвоюватися педагогічним праців-
никам, які мають кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої категорії» 
або «спеціаліст першої категорії» та досягай високого професіоналізму 
в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, 
беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу 
іншим педагогічним працівникам. 

5.4. Педагогічним працівникам, які мають базову або неповну 
вищу педагогічну освіту, можуть присвоюватися педагогічні звання 
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Л о к а л ь н і д о к у м е н т и 

Заява 
(педагогічного працівника щодо проходження атестації 

в позачерговому порядку) 

Прошу атестувати мене у 2011/12 н. р. в позачерговому порядку 
на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії». 

З Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників 
ознайомлений(а). 

Дата 
(підпис) 

Заява 

(педагогічного працівника щодо перенесення чергової атестації) 

Прошу перенести мою чергову атестацію на 2012/13 н. р. у зв'язку 

З Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників 
ознайомдений(а). 

Дата 
(підпис) 

Протокол № 1 
засідання атестаційної комісії 

назва ЗНЗ 
від .10.2011 р. 

Присутні: 
Голова комісії: . 
Заступник голови: . 
Члени комісії: . 
Секретар комісії: . 

Порядок денний 
1. Затвердження списків педагогічних працівників, які атестуються 

в поточному навчальному році. 
2. Затвердження графіка роботи атестаційної комісії у 2011/12 н. р. 
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