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i. ] \Г \.lbHI По"lо/hЕнНЯ

1.1. Це полоiкення Вl1']н.:Ч.:, ],_-i].ll]irK аlестацiТ пе-]агогiчних працiвникiв ВСП <<Фаховий

економiчнLIй колед)к двII] КНЕ}- _lr В Гетьrtана>>. ПололtенНЯ РОЗРОб"ЦеНО На ПiДСТаВi

типового поло)ttення. зaTBep_],hCHtrit) Haкt1]o\l I\4iHicTepcTBa освiти i наука Украiни вiд 06

жовтня 2011 р. N9 9З0 i,з BHeceHtlrItt зrtiнаrtll. ]атверд)кеr{иN.lII наказо\{ вiд 20 гр},дня 20i i рок1

лъ 147з та наказоN,1 вiд 08 серпня l01З рок1 }l9 11j5. Постанови KaбiHeTy,MiHicTpiB УкраIни Bi:

21 серпня 2019 року N9 800.

1.2. дтестацiя педагогi.tнtIх праltiвникiв - це систеNlа заходiв. спряN,{ована на всебiчне
}

коNIпJексне оцiнювання Тх педагсlгiчноТ j(iя,lьнос гi. за якою ви:]начак),гься tslдповlднlсть

педагогiчного працiвника зай-rtанiit посадi. piBeHb його квапiфirсаuiт, присвою€]ться

квап i фiкачil:i н а категорiя. педагогi чне зван ня.

1.з. NleToro атестацiТ с стиN.,1улювання цi,песпрямованого безперервного пiдвищення рiвня

професiйноi коп.,tltетентностi педаt-огiчних працiвникiв. росту iх шрофесiйноТ шrайс,герностi.

розвиткy творчоТ iнiцiативи. пiдвищення престижу, й авториТет1,, забезпечення ефективносгi

освiтнього процесу.

1.4. основгtип,tи принципаN,lи атестацiт с вiдкрлtтiсть та колеr,iа*пьнiсть. г\ \laHHe та

доброзичливе став,Itення до пелагогiчного праuiвника. повнота. об'сктивнiсть та систе\tнiсть

оцiнювання його педагогiчнот дiяльностi.

1.5. д-гестацiя педагогi.tllлtх rrрашiвникiв навчальнttх заклаjliВ С ОбОВ'ЯЗКОВОК).

1.6. дтестацiя плолсе бу,ги черговою або позачерговою. Чергова атестацiя здiйснюсться

o-fllH,раз на п я-Iь poKiB.

1,8. УпловtlЮ черговоТ атес-гацii педагогi.tнttх працiвнlлкiв с обов'язкове проходя(ення

lliдвищення ква,пiфiкацii. Обсяг (тривtr"riсть) пiлвишення квапiфiкаrriт педагогiчних. на}ково-

педагогiчних прачiвнИКiв 1rстановJюсться в годинах ,га/або кредитах Свропейськоi кредитноi

трансферно-накопиччваrьнсlТ систе\lи (да-lli - сктс. (олин кредит сктС становить З0 годин

на piK )з{1 нак()пи(I)Ва.-lЬн()к) сисIе\I()к.l l50 годин нп 5 portiB.

1.9. ПозачерI ова атесгаuiя прово-]итАся ,Ja заявок) працiвнttка } меlоЮ tli_lвищення

ква-тiфiкаЧiйноТ категорii (тарифногО розряду) або за поданням керiвника. педагогiчноi ралl:

навчального закладу чи вiдповiдного орган}, 1,правлiння освiтою ,] ]\1етою присвосння

прачiвнrrк,ч кв;r-пiфiкачiйноТ категорiI. педагогi.IноlLlзвання та 1,разi зниження ниrt рiвня

профес ili н оТ дiя"п bHtlcTi.

позачергова атестацiя з b,teTolo пiдвищення квzr,пiфiкацiйноi категорii N,loike проводитися

не ранiш як через два poKI] пiс-ця прI]свосння попередньоТ,

2. порядок с1ворЕння ,I,л повноI]л}кЕння АтЕстАцII1них комlсIЙ

2.1.7щля органiзашiт та проведення атестацiт педагогiчних працiвникiв у коледrкi щорок)

до 20 вересня створюсться атестацiйна копцiсiя l рiвня,

t-



2,2. дтестацiйна коltrсiя СТВt]рIОСТься \, складi: голови. заступника голови. секретаря,

членiв атестацiйнот koп.ricii. го,rовою атестацiйнот kolricii с директор (заступник Директора)

коледжу. Про створення атестацiйнот koMiciT та затвердх(ення iT складу видасться наказ,

Кiлькiсть .lленiв атестацiйноi KobriciT не \,lo)Iie бчти ь,tеншою п'яти осiб,

2.з. дтесТацiйна коп,tiсiЯ форrrr,стьСя з педагОгi,tниХ працiвникiв коледrк1, праliiвникiв

вiдповiдних органiв управлiння освiтою. представникiв вiдповiднлtх профспiлкових органiв,

N,Iетодичних та психо",tогi.iних сл.чжб. що склаlt,ч атестацiйних Kor,ticili також N,lоiкV,гь вхоjlити

представники наукових та iнrпих установ. органiзачili, об'сднань гроN{адян (за згодою),

2.4. Атестацiriна колtiсiя створюсться на один pik до формування нового ск,rlаду

атестацiйноi Kol,riciT. Персонапьний сIilаД атестацiйноТ Koш,riciT протяго},I poK,V \,Io}Ite

змiнюватися.

2.5. Педагогiчнi працiвники. якi входять до ск,lаду атестацiйноI Koп,riciT" атестуються на

зага-lьних пiдставах та не беруть участi у голосуваннi щодо себе.

2.6. Атестацiйна комiсiя I рiвня N"IaC право:

i ) атестr,вати r1едагогiчних праuiвникiв на вiдповiднiсть зайлrанiй посадi;

]) прtlсвоювати квалiфiкаrriйнi категорiI кспецiztпiст>. кспецiа-цiст лругоТ rсатегорiТ>,

<<спецiа_riст перпIоТ категорiТ> (атестчвати на вiдповiднiсть ранiше присвосни\,{

ква,riфiкаuiй ниш,r категорiяп,r ) :

З)порl.шу'ВаТикЛоПоТанняПереДатестацiйниц,tикомiсiямиtI"IIlрiвнiвПроПрисВосНН'l

педагогiчнил.t працiвникап,t кваriфiкаuiйноТ категорiТ кспецiалiсr,вищоI категорiТ> (гtро

вiдповiднiсть ранiше прltсвосгriй ква-пiфiкачiйнiй катег,орiт ксгrешiа-riсг вищот категорiт>) та про

прIiсвосння педагогiчних звань (про вiлповiднiсть ранiше присвосниrt педагогiчним званняь,t),

2.1. Для об.сктивного оцiнювання професiйноТ дiяльностi педагогiчниХ прашiвникiВ

атестацiйна коп,tiсiя N,{оже створювати експертнi групи,

3. оргднIздцIя тд строки провЕдЕння дтЕстдцIi

3.1. щороку до 10 тtовтня лиректоfl колед}ку подас до вiдповiдних атестацiйних комiсiй

списки педагогiчних прачiвникiв. якi пiдлягають черговiй атестацiI. iз зазначенням cTpoKiB

проход)I(ення пiдвишlення квацiфiкачiт. У цей саплий строк до атестацiйних коrriсiй по"iаються

заяви педагогiчних працiвникiв про позачергову атестачiю, про перенесення строку атестацiт,

подання керiвника зак-паду про присвосння праuiвнику, квалitРiкачiйноТ категорiТ,

педагогi.Iного звання та ), разi ,знlrження ниN.,I рiвня професiйноТ дiяльностi, ГIрачiвники,

включенi до спискiв осiб. якi пiдлягають черговiй атестацiт. N"Iають право подавати до

атестацiйноТ Kor,riciT заяви гlро присвоення бi-цьш високоi квалiфiкаuiйноi категорiТ (тарифного

розрялу).



З.2. flo 20 жовтня arccT,tltii1;..r к.,rriсiя ]JIBep_]7i\C спllскlI пеJ.агогi,rних праtliвникiв. якi

атесту,ються. графirt роботrt атесtl,tцiйноl' kolriciT. прrtir,r,tас рiшення щодо перенесення строку

черговот атестацiI. Рiшеriня прt] перенесення атестацiт \,1оже прийN{атися атестацiйнипlrt

комiсiяпли i в iншi cTpoKtr. Праrriвники. що атестуються. ознайомлюються з графiкоrr

проведення атестацiТ пiд пiдпис.

З,3. дтестацiйна кошtiсiя вiдповiдно до затвердiltеного графiка роботи до 15 березня

вивчас педагогiчну лiяльнiсть осiб. якi атестуються. шляхо^r вiдвiдування наtsчальних занять-

позанавчальних заходiв. вивчення рiвня навчальних досягнень СТ\'деНТiВ З ДИСЦИП-ЦiНИ. ШО
}

викладас педагогiчний праuiвник. ознайоь{-пення з навчальною докvпlентацiс:ю ш{одо

виконаннЯ педагогiчнип,t працiвникоп,t своiХ посадовиХ обов'язкiВ. йогО 1'частi у роботi

N1етодичнИх об'сднань. фахоВих конкуРсах та iншиХ заходах. пов'язаних з органiзаuiск,

навчально-виховноТ роботи. тощо,

3.4. Щиректор коледж}, до 1 березня подас до атестацiйноТ KoшliciT характерист1,Iку

дiя.,tьностi педагогi.tного прачiвника у п,tirкатестацiйний перiол. Характеристика повинна

rtiстrlти оцiнку виконання педагогiчнил,t працiвником посадових обов'язкiв. вiдомостi про liого

професiйну пiдготовку. TBop.ii та органiзаторськi здiбностi. iнiцiативнiсть. компетентнiсть.

органiзованiсть. N,lорально-психологiчнi якостi. данi про у,часть у роботi методичних

об'сднань, iнфорлrачiю про виконання рекоN{ендацiй, наданих попередньою атестацiйною

коrtiсiсю. тощо. На ocHoBi атестацiйнот характер}lстики офорrr,rлясться атестацiйний лист

З.5. дтестацiя педагогiчних працiвникiв здiйсню€ться атестацiЙнипtи KolvticiяMlt v TaKi

строки:

коплiсiяпtlr I рiвня - до 1 квiтня.

ll рiвня - до l0 квiтня.

IIi рiвня - до 25 квiтня,

3.6. Засiдання атестацiйноТ коп,riсiТ проводиться у присутностi праЦiвника. ЯКиЙ

атест_чсться. Пiд час засiдання атестацiйноi koпliciT педагогiчний працiвник N,lac право давати

.vcHi та письмовi поясненнЯ. подаватИ дбдатковi матерiа-,tи щодО свосi професiйноi дiяльностi.

за рiшенням а,гестацiйнот koпlicii атестацiя п,tоже бути проведена за вiдсутностi праuiвника.

якщо BiH не з явився на засiдання атестацiйноi koшriciT з об'сктивних причин (с.пrжбове

вiдрядженttя. терrtторiальна вiддlt-,lен icTb. триваlа хвороба та iншi причини. що

перешкоджають Ilрисутностi ,на засiданнi) i дав на це пись\,Iову згодУ, за виняткоп,t випаДкiв

атестацii прачiвниКiв, стосовНо яких порушено питання про невiдповiднiсть зайшrанiй посадi.

У разi неявкИ педагогi.лНого праlliВника. який ат,ест\,с1 ься. на засiдання атестацit:iноi

KoMicii бе3 поважних l]pиLll.tH коr,tiсiя пiсля з'ясу,ванtlя причин неявки I\,lo)ie провести атестацiю

за його вiдсутностi.

ф



3.7. Засiдання атестацiiтнtli Ktlrllcrl осРорrr,-rюсться протокоJоN,{. який пiдписусться всiпца

присутнiпrи на засiданнi ч:tена\lll атестацiлiноТ KoпliciT. Члени атестацiйноi KoMicii мож_yть ),

письпловiй форп,ri вик.цасти oкpe\I\ .]) \1к\ щодо рiшення атестацiйноТ KoMiciT. яка додасться до

протоколу,

З.8. Засiдання атестацiliноi KorIiciТ с правоплiрниN,{, якщо на HboN{y присутнi не \{енш як

2/3 il членiв. Рiшення атестацiйноi копriсii приймаються простою бiльшiстю го,цосiв присутнiх

на засiданнi членiв атестацiйноi KolriciT. У разi однаковоi кiлькостi голосiв кза> i (t]роIи)

прийпласться рiшення на користь працiвника. який атестусться.
}

З.9. За рез,чльтатаN.,Iи атестацiТ атестацiйнi KoпliciI приймають TaKi рiшення:

1) пелагогi.tний працiвник вiдповiдас займанiй посадi;

2) присвоТти педагогiчноr,tу, працiвнику квчi-пiфiкачiйну категорiю (кспечiапiст>. <<спецi;tliсr

другоi категорiТ>, кспецiалiст першоi категорii>. кспецiалiст виlт]оТ категорiТ>);

j) педагогiчний працiвник вiдповiдас (не вiдповiдас) ранiше присвоснiй квапiфiкачiйнiй

категорii (кспецiа-пiст>. кспецiапiст дрl,гоТ ttатегорiТ>. кспецiа-,tiст першоi категорiТ,,.

((спецiацiст вищоТ категорiТ>);

1) пор} шити клопотання перед атестацiйною кош,tiсiсю II. IIl piBHiB про присвосння

педагогiчноп,t1, праuiвнику квалiфiкацiйноi категорii кспецiацiст вищоТ категорii>> таlабо

педагогi.tного звання або про вiдповiднiсть працiвника ранiше присвоснiй квалiфiкачiйнiй

категорii кспецiа-,liст вищоТ категорiТ>. таlабо вiдповiднiсть працiвника ранiше присво€ному

педагогi.lному званню:

5) ,пелагогiчний праuiвник вiдповiдас: (не вiдповiлас) ранiше присвосноNly педагогiчнош,tr,,

званню.

б) пелагогiчний працiвник вiдповiдас зайпrанiй посадi за у\,Iови виконання нип,t заходiв.

визначених атестацiйною кошliс ictt,l:

7) пелагогiчний працiвнtltt не вiдповiдае займанiй гlосадi.

3.10. Рiшення атестацiйноi коп,riсii повiдомлясться педагогiчном1, праuiвнику одразу пiсля

il засiдання пiд пiдпис. На KorKHoгo пеjlаt'огiчного гlрацiвника. який атестусться. офоршt:lюс,гься

атестацit"tний лис,I ), двох гlриьtiрника. один з яких зберiгасться в особовiй справi

педагогiчного прачiвника. а лругий не пiзнiше трьох днiв пiсля атестацiТ вида€ться йоп.лу пiл

пiдпис.

3.11. Педагогiчнlлй працiвник визна€ться такиN.,1. що вiдповiдас займанiй посадi. якIцо:

1) п,rас ocBiTy. що вiдповiдас виltогап,I. визнаLiениN{ норNlативно-правовиlvlи aKTaN,{}I у,гtlл1 зi

освiти:

2) виконус посадовi обов'язки \,повноN{ч обсязil

з) пройшов гt iдвищення ква-riфiкацiт.

ý
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3.12. у разi влrяв,lсння t\пi]з\:;1\ He_]o.liKiB r роботi педагогiчного працiвника. якi не

вплин),ли на якiсть Н?ВLILIЬНr_l-Вll\ОВНt.Гtr процес}. атестацiйна коrriсiя може прийняти рiшення

про вiдповiднiсть працiвнlrка заiirtанiй посадi за уNlови виконання ним заходiв. визначених

атестацiйною комiсiею.

з. 1 з. особи. прlлйнятi i-{a посi,1-]1.1 педагогiчних прачiвникiв пiсля закiнчення вищих

навча-lьних закладiв. атест\к)ться не ранiш яtt lliсля двох poKiB роботи на зайьIанiй посадi.

з.14. На час перебування у вi:пl,стui v зв'язкl,з вагiтнiстю та пологами. для догляд}l за

дитиноЮ до досягнення неЮ трирi.tногО BiKy (якщо дитина потребус домашнього догляду, - до
}

досягнення ди,t,иною шестирiчного BiK,v) за педагогiчниl,tи працiвниками зберiгаються

квалiфiкачiйнi категорiт (тарифнi розряли). педагогiчнi звання. Час перебування v таких

вiдпl,стках не враховусться при визнаrtеннi строк1 черговот атестацiт.

З.15. дтестацiя педагогiчного працiвника. який пiдлягас черговiй атестацiТ. l,tоже б\,ти

перенесена на олин pik у випадку тривалоi ти\,lчасовот непрацездатностi або при переход,

прачiвника 1, piK проведення черговоi атестацiТ на роботу до iншого навLIального зак,llад}, rа :3

iнших гIова)I{них причtlн. За такиN{и праtliвнtrка.ttи до HacTvlrHoi черговоi атестацii

зберiгаю.гься встанов-пенi попередньою аr,естацiсю ква;ri(liкачiйнi категорiТ (тарифнi розряlи).

педагогiчнi звання.

з.16. Чергова атестацiя педагогiчних прачiвникiв. якi посднують роботу з навчанням y

вищих навча-rIьних закладах за напря\lап,tи (спецiа-rьностяьtи) педагогiчного профiлю. за iх

згодою N{o1te бути вiлстрочена до закiнчення навчання. Присвоснi Tlr попередньою атестэцiсю

квалiфiкачiйнi категорiТ (тарифнi розряди) та педагогi.тнi звання зберiгаються до черговtli

атестацiТ.

З.11. За прачiвникаNIи, якi перервали роботу на педагогiчнiЙ посадi (не:за-rежнО Bi^r

тривалостi перерви у роботi), зберiгаються присвоснi за результатами останньоi атестацiт

ква-пiсрiкачiйнi категорii та педагогiчнi звання. Атестацiя Taktlx прашiвникiв здiйснюсться не

пiзнirпе HilK через два роки пiсля прlлйняlтя iх на робот1,.

з.18. Педагогiчнi працiвники. якi пfачюють у навчальних закладах за сушliсництвом або на

умовах cTpoцoBgl'o трудового договорY, атестуються на загальних пiдставах, При сумiшеннi

працiвникаNIи педагоl,iчних посад в одно]\,l), навL{альноN{у, закJIадi Тх атестацiя здiйснюсться з

tto>ttHoi iз зайшtанИх посад. АтестацiЯ педагогi.tНих працiвНикiв. якi за основнип,t мiсцеп,t роботи

та у навчаJlьних закладах. де вони працюють за с,чш,tiсництвом. обiйшlають однаковi посади"

здiйснюсться за основнилt мiсцепr роботи.

З.19. Педагогi,lнипt працiвникаьt iнозеrtних дер)кав. яких прийнято на роботу,п.о коЛеДж}'.

за наявностi вiдповiдних п,tiжнародних договорiв Mirrt Украiною та iнозеl,tнипrи державаN{и. з

яких вони прибули. атестацiйна коп.лiсiя прийпtас рiшення про присво€ння квалiфiкаuiйноi

категорiТ. яка вiдпоВiдас категОрiТ. встанОв;lенiй Trt за попереltнiшr мiсцеш,t роботи.
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З.20. Викладачi. якi rtають пе_].iгtrгiчне нllванта;\ення з кiлькох дисциплiн, атестуЮться З

Tic[ дисциплiни. яку вик_цаJають за спецiа_-tьнiстю. У цьоr,r1, випадку присвосна квалiфiкаuiйна

категорiя поширю€ться на Все Пе-fаГ[lгi.Iне НаВаНТа/кення. Необхiдною уN,{овою при цьоN,I,Y €

пiдвищення rtвалiфiкацiT з дисцllгt.riн iHBapiaHTHoT складовоi зшлiсту зага-цьноТ середньоТ освiти.

3.21. особи з повною вищою пе_fагогiчною освiтою або iншою повною вищою освiтою.

прийнятi на посади педагогiчних працiвникiв за спецiапьностяN{и. фахiвui з яких не гот.yва-цися

вищи\{и навчiLпьнLlN,{t-t заклада}l1t або пiдго,rовленi у, недостатнiй Ki'lbKocTi. за y\,1oBr1

проходження ниN,lИ пiдвищення квалiфiкацiТ. атестуютьсЯ як TaKi, що N{аютЬ вiдповiдну ocBiTr,.
э

3.22. За педагогiчнипtи працiвникаN,lи. якi переходять на роботу з одного навчального

закладу до iншого. а такоIt на iншi педагогi.tнi гlосади у цьоN{у caNloмy закладi. зберiгаються

присвоснi квалiфiкачiйнi категорiТ (тарифнi розряли) та педагогiчнi звання до насr,упноТ

атестацiТ. За педагогiчнимtt працiвникап,tи. якi переходять на посади методистiв.

вихователiвrtетодистiв. зберiгалоться присвоснi попередньою атестацiсю ква,.tiфiкаuiйнi

категорiт. Атестацiя таких прачiвникiв здiйсню€ться не пiзнiше нiж чере,з два роки пiс,ця

переход}' на ПOСаД)- N,Iетод}lста або вихователЯ-Nlетодиста. При перехолi педагогiчного

прачiвника з методичнот установи на педагогiчнi посади до навчального закладу за ним

зберiгасться присвосна ранiше ква-пiс}iкачiйна категорiя rо настl,пноТ атестацiI.

3.2З. Педагогiчнi працiвники. якl.t]\,{ у мiлtатестацiйнийr перiол присуджено HayKoBi ступенi

або присвосно вчеtti звання. атестуються без попереднього проходження пiдвищення

квапiфiкачii. якщо Тх дiяльнiсть за профi,цем збiгасться з присуджениN,l науковиN,{ ступенем або

присвосним вчениN{ званняN,I.

3.24. Контроль за додержанняN{ порядк.y проведення атестацiТ педагогiчних праuiвникiв

здirjснюсться дирек,гороN,{ коjlедж)r та керiвникаNlи органiв управлiння освiтою. де створено

атестацi й н i Kor,r i с iT.

3.25. Квапiфiкаuiйна категорiя та педагогi.lне звання. присво€нi педагогiчноtлtу праuiвнику

за результатаN.,1и атестацii, N,lожуть змiнюватися лише за рiшенням атестацiйноi KoMicii.

1. умови тд порядок приtво€]нIIя квАлIФIкАцIЙних кАтЕгорrЙ
4.1 . Дтестацiя на вiдповiднiсть зайпtанiй посадi з присво€нняшr квалiсРiкацiйних категорiй

проводIiться щодо викладачiв ycix спечiапьностей. а також щодо п,tетодистiв, вихователiв.

вихователiв-N,{етодистiв, практичних психологiв, педагогiв-органiзаторiв, худо>ttнiх керiвникiв.

якi N{ають вищу педагогiчну або iнш1, вищу ocBiTy за освiтньоквалiфiкачiilниьr рiвнепl

спецi;t_цiста або ллагiстра (далi - повна вища ocBiTa). зокрема: - викладачi вищих навчацьних

закладiв 1-II piBHiB акредLrтацii - повну вищу педагогiчну ocBiTy або iншу повну виц}, освiтy та

пройшли спецiальну педагогiчнr, пiдготовкуl - педагоги-органiзатори повн}' виЩУ

педагогiчну ocBiTv неза-цежно вiд спецiапьностi: - l{етодисти N,{етодичних кабiнетiв вищих

навLIаiIьних закладiв I-II piBHiB акредитацii - повну вищу педагогiчну або iншу фахову ocBiTy з



напря\{у методичноi роботrl: - прilктIlчнi псtтхо.-tогl1 - повн}, вищу ocBiTy зi спецiацьностi

практична психологiя. псLIхо-lогiя: - вltхtlвате.ri-ьlетодисти колед)Itу - повну виlц) педагогiчну

ocBiTy зi спецiальностi або якi rтають JBi освiти, одна з яких - неповна вища педагогiчна або

базова педагогi.тна з цiсТ calloi спеuiа-rьностi. а др}га * повна вища педагогi чна ocBiTa за

iншипt фахоrtl - хl,лоlкнi KepiBHltKlt -- повIl\, в1,Iщу срахов1, ocBiTy, або якi NIають двi освiти. однаl

з яких - неповна вища або базова ocBiTa з цiсi сап,tоТ спецiацьностi, а друга - повна вища

педагогiчна ocBiTa за iншим фахоrr;

4.2, За результатаN,{Ll атестацiТ педагогiчнип,t працiвника}I присвоюються квапiфiкачiйнi
}

КаТегОРii: KctlelIia-цicr,,>. ,<спецiа_riст ]lpr гtti категорiТ>>. кспецiа,riст першоТ категорii>>"

кспецiалiст вишоi категорiii>,

4,З. КвалiсРiкачiйна категорiя кспецiапiст) присвоюсться педагогiчним прачiвникам з

повною вищою освiтою. дiяльнiсть яких характеризусться: здатнiстю забезпе.lувати засво€ння

студента]\,Iи навLIальних програN,{: знанням основ педагогiки. психологiI. BiKoBoi фiзiологiI:

знанняNI теоретичних основ та сучасних досягнень на),ки з дисциплiн, якi вони викладають:

використанняN,1 iнфорп,rачiйно-комунiкацiйних технологiй. чифрових ocBiTHix pecypciB i
навчально-виховноN,{у процесi; впliнняп,t вирiшувати педагогiчнi проблеп.ли] вмiнняп,t

установлювати контакт зi студентаN,{и" батькаьtи. коJегаN,lи IIо роботi : додер}f(анняN,I

педагогi.tноi етиttи. :чrоралi. Випускникам вищих навчапьних закладiв. якi отримLllи повну

зцщ}, ocBiTy. tlри прийошri на роботч встановлюеться ква.,riфiкачiйна категорiя кспецiапiст>.

4.;i. Квалiфiкачiйна категорiя кспецiалiст дру,гоТ категорiТ>> присвоюсться педагогiчнипt

прачiвникап,t. якi вiдповiдають виN,{огаN{. встановлеI{иN,{ ло прачiвникiв з квапiфiкацiйною

категорiсю кспецiа-цiст>, та якi постiйно вдосконаltк)ють свiй професiйнийr piBeHb:

використовують диференuiлiований та iндивiдуальний пiдхiд до стулентiв; володiють

сучасни\,{и освiтнiшtи технологiяп.ли. методичними прийомапли. педагогiчними засобапtи.

рiзнип,tи форrrаrли поза,чрочноТ (позанавчальноТ) роботи та iх якiснипл застосуванняN,I,

застосов),ють iнновацiйнi техно,пог,iТ у навчатьно-виховному процесi: знають ocHoBHi

норN,{ативно-правовi акти у гапузi освit'и; користуються авторитето\{ серед колег. 1,,чнiв та Тх

батькiв.

4.5. Ква-пiфiкаuiйна категорiя <<спецiа,riст перtttоТ категорiТ> прtlсвою€ться педагогiчнl.tмt

працiвникал,t, якi вiдповiдають ви\{огаl1, встановлениN,t до прачiвникiв з квалiфiкацiйною

категорiсю кспецiапiст ,дрl-гоI категорiТ>. та якi використовують ,.iод"
ко\.,1петентt-tiсноорiс:нтованого пiлхолу до органiзачii нав.lа-tьного процес.у; во_цодiють

технологiямrt творчоi педагогiчlrоi дiя,цьностi з у,,рах}ванняN{ особливостеl:i навча-цьноl,с)

шrатерiал1, i здiбностей студентiв: впроваджують передовий педагогiчний досвiд; форшr.чють

навиLIки саплостiйно здобувати знання й застосовувати Тх на практицi; уп,tiють лаконiчно.

1,



образно i виразно по.]tlтlt l1.1 , е) j.t-l: BrliKlTb эрг\ \IeHTvBaTLl свою позицiю та володiють

ораторськиN,l N,IистецтвоNt.

4.6. Ква-пiфiкацiйгrа категорiя ,(спецi.Lliст вищоТ категорii> присвою€ться прачiвникам. якi

вiдповiдають виNIогам. встанов,lенrI\1 .]о працiвникiв з ква-пiфiкацiйною категорiсю кспецiапiс.'

першоТ категорiТ>. та якi во,rодiють iнновацiйнип,tи освiтнiми плетодиками й технологiяпttr.

активно iх використову,ю,гь та поширюють у професiлiноN{у середовищi: володiють широкI]\1

спектро\,I стратегiй навчання: вrtiють прод},кувати оригiнапьнi" iнновацiйнi iдеТ. застосов\,ють

нестандартнi форми проведення на навчЕLцьних занять: активно впроваджують срорми та
}

\.lетоди органiзачiТ навчально-виховного процесу,, що забезпечують максима-lьн\

саплостiйнiсть навчання стулентiв: вносять прtlпозицii щодо вдосконапення навчЕLцьно-

виховного процес\ r колеjlжi.

4,7. Присвосння квалiфiкацiйних категорiй за результатами атестацiТ здiйснюсться

послiдовно, Педагогiчнi прачiвники. якi в мiх<атестацiйний перiод пiдготува-пи переможцiв III

етап,ч всеl,краIнських або мiлtнарt,lдних ст},дентських олiмпiад з базових навча_цьних

дисциплiн: переможцiв III етап}, всечкраiнських або п,tiжнародних спортивних змагань;

перемолtцiв всеукратнського конкyрсу-захлlсту науково-дослiдницьких робiт стулентiв-членiв

Ма-цоi акадеп.IiТ наук. а також педагогiчнi прачiвники" якi ста-ци переN.,Iожцяп,tи або лауреатаN,Iи

KoHKl,pciB фаховоi п,tайстерностi. що проводяться центральниN{и органами виконавLIоТ в,rади.

N{ають Hal.KoBi стl,пенi" вченi або по.tеснi звання, якщо iх дiяльнiсть за профiлем збiгасться з

наявни]\,1 наукови\,{ ступене\{. уLIениN,I (по.tесниr,t) званняпл, атестуються без додержання

послiдовностi в присвосннi квапiсрiкацiйних катег,орiй та строку проведення позачерговоi

атестацiТ.

4.8. Педагогi.lнi працiвники. якi не \,Iають повноi вищоТ освiти й праuюють на посадах

педагогi.tних працiвникiв. пiс,ця отриNIання вiдповiдноi повноi вищот освiти атестуються на

присвосння квалiфiкацiйноi категорii кспецiалiст другоI категорiТ> за наявностi стажу роботи

на педагогiчнiй посадi не пленше двох pokiBl кспецiалiст першоi категорii,l - не Nlенше п яти

poKiB: <Спецiалiст вишlоТ категорiТl> * нЪ шлелtше Bocb]\Ill poKiB. За педагоt-i.tнипtи ttрацiвникапtи"

якi отриr,tа-lи другу повну вищу педагогi.iну ocBiT1, й перейшли на посаду за отриманою

спецiальнiстю, зберiгаються присвоснi попередньою атестацiсю ква_пiсРiкачiйнi категорii.

Атестацiя таких праuiвникiв здiйсню€ться не пiзнiше HiTt через два роки пiсля переходу на

iHtlly посадr,.

4.9. Спецiа-riсти. якi перейшли на посад}.l педагогi.lних праuiвникiв до коледжу з

виробництва або сфери послуг. а також науково-педагогiчнi прачiвники tsищих лавчапьних

ЗаклаДiв lII-IV piBHiB акредитацiТ. якi перейшли на педагогi.tнi посали. атестуються на

Присвосння ква-пiфiкацiЙноТ категtlрii <<спецiа-riст др},гоi катег,tlрii> за наявностi не rtенше двох

poKiB стах(у роботи на виробнlлцтвi. у сферi посл\,г або стажу науково-педагогi.tноi дiяльностi;

3



(спецifuтiст першоi категорiiil - не \Iенше п'яти poкiB; (спецiаltiст вишоi категорiТ) - не менше
восьN{и poKiB,

4.10. Педагогiчнi Працiвнliки з повною Вищою педагогiчною або iншою повною Вищою
освiтою. якi до набрання чинностi ЗаконУ Украiни кПро виU{У ocBiTy> Працюва-ци I:1

продов}Iiують працк)вати у HaBLIalbHI-lx та iнших закладах не за фахошt, атестуються на
вiдповiднiсть займанiй посадi з присвоснняrл квалiфiкацiйних категорiй та педагогiчних звань
як TaKi. що N,Iають вiдповiдну ocBiTy.

4.1"l . Пелагогiчнишt ПРаЦiвникапI. якi не N,Iають повноТ ВИщоi освiти. а також керiвникап,t
iнших форм гl,ртковоi робо,rи. ПРаЦiвникапt. якi ПР?ЦЮютl, на посадах :r,lайстра виробничого
навчання: культорганiзатора: акопtпанiатора; екскурсовода; iHcTpyKTopa з туризN,rу; помiчника
директора з режиму. старшого чергового з режиNlу. незалехiно вiд рiвня здобутоi ними освiти
За резу,i]ьтатаN{ll атестацii встановлIоються тарифнi розряди. При встановленнi тарифного
розряд}, врахов\,ют,ься освiтнiй piBeHb праuiвника. професiй]]а ко}{петентнiсть. педагогiчний
ДОСВiД, РеЗУПЬТаТИВНiСТЬ Та ЯКiСть роботи. iHшri данi, якi характеризують його професiйну
дiяльнiсть.

5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИСВО€ННЯ ПЕДАГОГIЧНИХ ЗВАFIЬ
5.1. За рез),,цьтата]\{и атестаЦii педагогiчни\,{ працiвникам, якi досягли високих показникiв у

роботi. присвоюються Педдрбрj.lgi звання: (викладач-]\{етодI-{ст). (виховательN{етодист)).
(педагог-органiзатор-\,Iетодист)' кпракти чний психо-пог-N{е,годист). KKepiBH ик Гчртка-
методист), (старший вихователь>. кмайстер виробничого навчання I категорiТ>. кмайс,гер
виробничого навчання II категорii>>.

5.2. Педагогi.tнi звання ((вик,цадаLJ-NIетодIlс,г)). (вихова]l.е,гlь-п.{етолист). <<практичний
психолог-N{етодист). (педагог-органiзатор-r.{етодист)i. ккерiвник гуртка-N,{етодист) можуть
присвоюватися педагогiчнипt працiвникам, якi N{ають квалiсрiкачiйн1, категорiю кспецiатiст
ВиЩоi категорii> (для педагогi.tного звання <керiвник гуртка-Nlетодист) * найвищий тарифний
розряд та повну вищу ocBiTy,). здiйснюtоiь науково-методичну i начково-лослiдну дiяльнiсrь.
N,{аютЬ власнi пtетодичнi розробrtи. якi пройш.rи апробацiю ra схва-ценi науково\{етодичнид.lи
установа\,{и або професiйнипlи об.сднанняr,tи вик-падачiв проtресiйно-технiчних та виш{их
навчацьних закладiв I-1I piBHiB акредитацii. закладiв пiслядипломноТ освiти. Педагогiчне
звання (вихователь-N{етодист) може присвоIоватися ]ч{узичнип.л керiвникам та iHcTpyKTopa]v' з
ф i зrсультl,рлt до шкiльн их навчальних закладi в.

5.3. Педагогiчнi звання кстарший викJадаLl)). (старшлlt:i у,лиrель). (старший вихователь>
NIожутЬ присвоюватисЯ педагогi,tнип,t працiвникам, якi N,lають квалiфiкаuiйнi категорii
кспецiапiст вицоi категорiт> або кспецiацiст першот категорii> та лосягли високоI,о
професiоналiзlr1, в роботi. систеN{атично використовують передовиL-r педп;6р|qций досвiл.

-|i,



беруть активнУ участЬ \, Гlого Пt]шtllрgццi. надають пpaKTI{LIHY допод'{огУ iншиtrл педагогiчним
працiвникалt.

5.4. ПедаГогiчнипl ПРаЦiвнltКэrl. якi \lаютЬ базовУ або непоВну вишу педагогiчну ocBiTr.
N{ожvтЬ присвоюватися педагогiчнi звання ((ВихоВаТеЛь-N,Iетодист).((старший виховательll.
якщо стаЖ ix педагогiчноТ дiя,:rьностi становитЬ не менш як BiciM poKiB та якщо вони NIaK)Tb
найвищий тарифний розряд.

5,5, Педагогi,tне звання кпlайстер виробнлtчого навчання I категорiТ> Molte присвоюtsатися
llайстрапl виробнltчого навLlання. якi на високому професiйному piBHi володiють методикою
практичного навчання, ефективно застосовутоть ii'y роботi та мають cTaTt роботи на займанiй
посадi не N{.HUI яtс Biciп,t poKiB i яки',t встановлено найвиший тарифний розряд.

5,б, Педагогiчне звання кп"lаliстер виробничого навчання II категорii> може присвоюватися
пrайстрашл виробничого навчання. якi лобре володiють N{етода]чlи i прийомами виробничого
навчання, пtайстерно застосовуIоть iх у роботi та мають стаж роботи на зайл,tанiй посадi не
\{енш як п'ят,ь poKiB i якиьt встановлено найвиulий тарифний розряд.

б. рIшЕння АтЕстАцIЙних комIсtй тд порядок ix оскАржЕння
6.1 . У разi прийНяття атесТацiйноЮ коп,liсiсЮ позитLIвного рitпення директор колед}ii),

про'яго\4 П'яти днiв пiс,rя засiдання атестацiйноi koп,ricii видас вiдповiдний наказ Irpo
ПРИСВОСННЯ КВа'riфiКаЦiЙНИХ КаТеГОРiй (встановлення тарифних розрядiв). педагогiчних звань.
наказ У Триденrtий строк доводи,гься до вiдоNIа педагогiчного працiвника пiд пiдплtс .га
по-дасться в бухгалтерiю для нарах)Iвання заробiтноi плати (з дня прийня,rтя вiдповiдноr.о
рiшення атестацiйною Kol.ricicKl).

6,2, У разi прийняттЯ атестацiйною копriсiсю рirпення про вiдповiднiсть працiвника
зайьrанiй посадi за уN,lови виконання певних заходiв. спряN4ованi.Iх на ус},нення виявлених
недолiкiв. атестацiйна копtiсiя у встанов:rений нею строк. але не бiльrпе одного рок,у.проводить повторну атестацiю з N,lетою перевiрrtи ix виконання та приймас рiшrення про
вiдповiднiсть або невiдповiднiсть працiвника зайп,rанiй посадi,

6.3. У разi прлlйняття атестацiйною колtiсiсю рiшення про невiдловiднiсть педагогiчного
пРаЦiвниКа зайпtанiЙ посадi директоро'{ коледх(ч п4оже бути прийнято рirпення про розiрваннятрудового дог,оворY З додерхiання]\,I ви\{ог законодавства про працю. Розiрвання трудового
договору за таких пiдстав допliскасrься у разi. якщо неNlож,плltsо перевести працiвника за йоl cl
згодоЮ rrа iншУ роботу' яка вiдпоВiдас йогО квапiфiкаuii. у, TorrrY caMoN{Y закладi (vcTaHoBi).
наказ про звiльнення або переведення працiвника за його згодою на iншу роботу за
рез)/льтата\,{}l атестацii l,toltte б},ти видано лttLUе гtiсля розгЛяДУ його апеляцiй (1, разi iх
по,цання) атестацiйltllltи копliсiя'tи вl-,trцого рiвня :] дотрI,N{аннhшл законодавства про працю.



б.4. Педагогiчнi пpaltiBHttKIl \ ]есятil_fеннI{I"I строк з дня вр),чення атестацiйного -циста

Nlають право подати апе_rяцiкl на рtшення атестацiйноТ KoMiciT до атестацiйноi кошлiсii вищого

рiвня.

6.5, Апеляцiя на рiшення атестацiл"тноi Koiuricii I рiвня подасться до атестацiйноi KorriciT II

рiвня, Апеляцiя на рiшення llтестацiйних копIiсiй I та II piBHiB N.,Io}Ke бути подана _]о

атестацi r"tноi Koпricii III рiвня.

6.6, Рiшення атестацiйних Korttcil"t \{o;ц(\rTb бути ocKaplKeHi до с)ду.

67. Апеляцiя подасться v пrtсьrtовiй форплi безпосередньо до атестацiйноi KoMicii вищогс)

рiвня або направ-ця€ться рекоN.{ендованиN,{ листоN.l. В апеляцiТ на рiшення атестацiйноТ KolriciT

пtас бути зазначено: найп.,tенування атестацiйноi Kor,riciT. до якоТ пода€ться апеляцiя: прiзвише.

ir,t'я. по батьковi та посаilа (пriсче роботи) особи" яка подас апеляцiю. il мiсце прохtивання: \

чоN,Iу поляга€ необгрунтованiсть рiшення атестацiйноi KoMicii, що оскаржу€ться; перелiк

докуrtентiв та iнших матерiапiв. що додаються: дата подання апеляцiТ. Апе-цяцiя пiдписусться

особою. яка iT подас. До апе,цяцii додасться копiя атестацiйного листа.

6.8. Атестацiйнi KoшriciT. до яких подак)ться алеляцiТ. розглядають iх 1, двотижневий crpor"

та прийматоть TaKi рiшення:

l) про вiдllовiднiсть працiвника зайrtанiй посадi та скасl,ванtlя рirшення атестацiйноТ кошliсiТ

ни)IILIого рiвня:

2) присвоТти вiдповiлну квалiфiкачiйну, категорiю та скасу-вати рiшення атестацiйноТ Koпricii

нижчого рiвня;

,j) присвоТти вiдповiJне педагогi .lHe звання та скас\,вати рiшення атестацiliноТ KorliciT ни)I(lIого

рiвня:

4) залr.rшити рiшення атестацiлit-tоТ Koшricii без зrtiн. а апеляцiю без задовоj]ення.

6.9. Апеляцii на рiшення атестацiйних комiсiй розглядаються за участю осiб. якi Тх пода-ли.

крiпt випадкiв. коли вони у гtttсьпловiй форп,тi вiдп,tови,"tl.tся Bi.ir особистоi у,частi у, розг,пядi

апеляцiй або не з'явилися на iJ засiдання.
a

6.10. Питання атестацii педагогi.tних працiвникiв. не врегч-пьованi циN{ Типовип,t

положенtIяNl. вирitllуються атестацiйнипtи копtiсiяr.,tи III рiвня вiдповiдно до tIинного

законодавства.

!,,

7


