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1.зАгАJIьнI полохtЕння

1.1. Це по"цо}i{ення визнача€ порядок атестацiТ педагогiчних працiвникiв ВСП кФаховий

економiчний ttо,цедлt двнз ((кнЕу iшr. в. гетьплана>>. положення розроблено на пiдставi

типового полохtення. затвердженого наказоN,,1 N4iHicTepcTBa освiти i Ha_vKa Украiни вiд 06

жовтнЯ 2011 р. Ns 9з0 i:з внесенИпtи змiнаш,tи. затвердrt(еt{иN{и наказоNt вiд 20 гр),дня 2011 рок1

N9 1473 та наказоNл вiд 08 серпн,l 2013 року Nc 1135, Постанови Кабiнетl,Мiнiстрiв Украiни Bi:t

21 серпня 2019 року N9 800,

1.2. дтестацiя педагогi.trлtrх працiвниttiв - це систеN,Iа заходiв. спряN,{ована на всебiчне

коN,,lllЛексНеоцiнюванняТхпеДагогi.лt'tо[Дiя,пьнос.ri..]аякОК.)ВИЗНаЧаК)'ГЬсявiдповiлнiсть

педагогi.tного працiвника зайьtанiti посадi, piBeHb ilого квапiфiкачii, присвок)сl,ься

квапi фirtачiй на категорiя, педагогiчне звання,

1.З.МетоrоатестацiТсстrtмчлюВаННяцiлеспряшtоВаНоГобезперервногопiдвttЩеннярiвня

гlрофесiйНоl ксlь,tпеТентностi педагогiчНих прашiВникiв" рост_y ix професiйноТ MarjcTepHocTi,

розвитку творчоТ iнiцiативи. пiдвиiцення престижl, йt аrвторитету, забезпеLIення ефективностi

освiтнього процес}l.

1.4. Основнип,tи принципаN,lи атестацiт с вiдкритiсть та колегiа-цьнiсть, гу\{анне та

доброзичливе ставлення до педагогiчного працiвt{ика. повнота. об'сктивнiсть ,га системнiсть

оцiнювання його педагогi,tноТ дiяrьнос,гi,

1,5. А,гестацiя педагогiчних праltiвникiв наl]чLrlьних закладiв с обов'язItовок),

1.6. дтестацiя l,tortte бl,ти черговою або rIозачерговою, Чергова атестацiя здiйснюсться

q]ин раз на п яl ь poKiB.

1.8. Упловою черговот агестацiт педагогi.tнt,tх праuiвгrикiв с обов'язкове проход}ltення

пiдвищення ква-riфiкацiт. обсяг (триваrлiсть) пiдвищення квапiфiкаrlii педагогiчних, на) ково-

педагогiчНих праuiвникiв 1rстанов-цюсться в годинах таlабо кредитах Свропейсьttоi кредитноi

трансферно-накопич,чвальноi систеN{и (далi _ сктс. (один кредит сктС становить З0 годин

нарiк)ЗаНакоПИЧ\ВаIЬН()к)сИсТе\lок)l50rrэ:rrнна5рокiв.

1.9. I lозачергова а,гестацiя провЪдиться за заявою працiвника з \lетою пiдвишення

квалiфiкачiйноТ категорii (тарифного розряду) або за поданняN{ керiвника, педагогiчноТ радl

навча,ltьного зак-lад_Y чи вiдповiдного органу 1,правлiння освiтсlю з N"Iетою присво€,ння

праuiвнику ква-цiфiкаrtiйнот катеl,орil. педагогi,tноIо звання та ),разi зни;кення ниN,l рiвня

професiй ноi :iя.rьносl i.

позачергова атестацiя з пtетою пiдвищення ква-,riфiкацiйноi КаТеГОРiТ lv1oIte ПРОВОДИТИСЯ

не paHitп як через два роки пiсля присво€ння попередньоТ,

2.ПоРЯДОкСТВоРЕннЯТАПоВноВАЖЕнНЯАТЕсТАцIЙниХкоN{IСIЙ
2.1. ЛrЯ органiзачiТ та проtзедеt{нЯ атест,ацiТ педагогiчних працiвникiв 1'ко;tедхti щорок)

до 20 вересня створюеться атестацiйна коьriсiя I рiвня,

t-



2.2. Дтестацiйна комiсiя створIосться у складi: голови. заступника голови. секреТарЯ.

ч.ценiв атестацiйноТ KoшliciT. Головою атестацiйноi KoMiciT € директор (заступник директора)

коледжу. Про створення атестацiйнот koп,ricii та затвердження ii склалу видасться наказ.

Кiлькiсть членiв атестацiйноТ Kol,ricii не ]\,{o)lte б.чти ш,tеншоtо п'яти осiб.

2,3. дтесТацiйна коп,tiсiЯ форп,rустьСя з педагОгiчних праuiвникiв коледжtу. праuiвникiв

вiдповiдних органiв управлiння освiтою. представникiв вiдповiдних профспiлкових органiв,

ý,IетодичнИх та психОлогiчниХ слуrкб. Що склал1, атес,гацiЙних коп,tiсiй такоЖ \{t])tуть вхоjlитi,l

представнrIк!l начкових та iнших Yстанов. органi:зацiй. об'сднань гроN.{адян (за згодою).
э

2.1. дтестацiйна колtiсiя стt]орю€ться на один pik до срормування нового складу

атестацiйноi kobricii. Персональний склад атестацiйнот koп,ricii протяго},I pok,v може

змiнюватися.

2.5. Педагогiчнi працiвниклt, яtti входять до складy атестацiйнот komricii. атест),ються на

загальних пiдставах r,a не беруть 1,частi у голосуваннi щодо себе.

2.б. Атестацiйна кошtiсiя I рiвня мас право:

1) атестувати педагогiчних працiвникiв на вiдповiднiсть зайшrанiй поСаДi'

2) присвоювати ква-чiфiкаuiйнi категорiТ кспецiапiст>. <<спецiа,riст лругоi категорiТ>.

<<спеriiа-цiст перпlоТ категорiТ>> (атестчвати на вiдповiднiсть ранiше присвосниN.,1

квапiфi качiйнип,r rtатегорiяrr) ;

3) порушувати клоПотання переД атестацiйнип.ли комiсiями II. III piBHiB про присво€ння

педагогiчнилц працiвникапt ква-riфiкачiйноТ категорiТ <<спецiа-цiст вищоТ категорiТ> (пРО

вiдповiднiсть ранiше присвоснil.i квалiфiкаuiйнiй категорiI <<спеuiаIiст вищоi категОрiI>) та прО

присвосння педаt сlгiчних звань (про вiлповiднiсть ранiше присво€нипl педагогiчним звання1,1).

2.7. Для об'сктttвного оцiнювання професiйноi дiяльностi педагогiчних працiвникiв

атестацiйна комiсiя може створювати експертнi грrпи.

3. оргАнIзАцlя тА строки провЕдЕння АтЕстАцIi
3.1. Щороку до 10 тtовтня директбр колед}ку подас до вiдповiдних атестацiйних комriсiй

списки педагогiчних працiвникiв. якi пiдлягають черговiй атестацiТ. iз зазначенням cTpoKiB

проходження пiдвищення ква-tiфiкаuii, У цей сапtий строк до атестацiйних комiсiй подаються

заяви педагогiчних працiвникiв про позачергову атестаuiю" про перенесення строку атестацiТ.

подання керiвника заклад\, про присвосння працiвниtt,ч ква"riфiкаuiйноТ категорiТ.

педагогi.lного звання та ) разi ,зниlкення ниN,{ рiвня професiйнсlТ дiяльностi. ПрашiВНИки.

включенi до спискiв осiб. якi пiдлягають черговiй атестацiт, мають право подавати до

атестацiйноi Koп,riciT заяви про присвосння бiльш високоI квалiфiкачiйноТ категорiТ (тарифного

розряду).



З.2. До 20 жовтня атестацiйна комiсiя затверджус списки педагогiчних праuiвникiв, якi

атестуються, графiк роботи атестацiйноi KoMicii, приймас рiшення щодо перенесення строку

черговоТ атестацiТ. Рiшення про перенесення атестацii може прийматися атестацiйними

комiсiями i в iншi строки, Працiвники, що атестуються, ознайомлюються з графiком

проведення атестацiТ пiд пiдпис.

3,3. Атестацiйна комiсiя вiдповiдно до затвердженого графiка роботи ло l5 березня

вивчас педагогiчну лiяльнiсть осiб, якi атестуються, шляхом вiдвiдування навчальних занять,

позанавчальних заходiв, вивчення рiвня навчальних досягнень студентiв з дисциплiни, що
l

викладае педагогiчний прачiвник, ознайомлення з навчальною документачiсю щодо

виконання педагогiчним працiвником cBoix посадових обов'язкiв, його участi у роботi

методичних об'сднань, фахових конкурсах та iнших заходах, пов'язаних з органiзачiсю

навчально-виховноТ роботи. тощо.

З,4. !иректор коледжу до 1 березня подас до атестацiйноТ KoMicii характеристику

дiяльностi педагогiчного працiвника у мiжатестацiйний перiод. Характеристика повинна

мiстити оцiнку виконання педагогiчним працiвником посадових обов'язкiв, вiдомостi про його

професiйну пiдготовку, творчi та органiзаторськi здiбностi, iнiцiативнiсть, компетентнiсть,

органiзованiсть, морально-психологiчнi якостi, данi про участь у роботi методичних

об'€днань, iнформаuiю про виконання рекомендацiй, наданих попередньою атестацiйною

комiсiею, тощо. На ocHoBi атестацiйноi характеристики оформлясться атестацiйний лист

3.5. Атестацiя педагогiчних працiвникiв здiйснюсться атестацiйними комiсiями у TaKi

строки:
F

комiсiями I рiвня - до l квiтня,

II рiвня - до 10 квiтня,

III рiвня - до 25 квiтня.

З.6. Засiдання атестацiйноi KoMicii проводиться у присутностi працiвника, який

атестусться. Пiд час засiдання атестацiйноi KoMicii педагогiчний праuiвник мас право давати

ycHi та письмовi пояснення, подавати доДатковi матерiали щодо свосi професiйноi дiяльностi.

За рiшенням атестацiйноТ KoMicii атестацiя може бути проведена за вiдсутностi прачiвника,

якщо BiH не з'явився на засiдання атестацiйнот koMicii з об'сктивних причин (службове

вiдрядження, територiальна вiддаленiсть, тривала хвороба та iншi причини, що

перешкоджають присутностi на засiданнi) i дав на це письмову згоду, за винятком випадкiв

атестацiТ прачiвникiв, стосовно яких порушено питання про невiдповiднiсть займанiй посадi.

У разi неявки педагогiчного працiвника, який атестусться, на засiдання атестацiйноТ

KoMiciT без поважних причин комiсiя пiсля з'ясування причин неявки може провести атестацiю

за його вiдсутностi,

ф



3.7. Засiдання атестацiйноТ rcoMicii оформлtосться протоко,цо\{" який пiдпис},сться BciMa

присутнiп,tи на засiданнi членаN,Iи атестацiйноi Koшricii. Члени атестацiйноТ KoMicii N.,1ож}iть )

письпtовiЙ форпli викласти окре\,1у д)l\lк) щодо рiшення атестацiйноi Koшlicii. яка додасться до

протоколу.

3.8. Засiдання атестацiйноi коп,riсiI с правоr,riрниN{. якщо на ньому присутнi не Nlенш як

2/3 i] членiв. Рiшення атестацiйнот koMiciT приймаються простою бiльшiстю голосiв присirтнiх

на засiданнi членiв атестацiйноi Komricii. У разi однаковоТ кiлькостi голосiв кза>> i (проти)

прилiпласться рiшення на користь праuiвника. який атесту€ться.
*

З.9. За результатаN,lи атестацiТ атестацiйнi KorriciT приймають TaKi рiшення:

1) пелагогiчний працiвник вiдповiдас займанiй посадi;

2) присвоiти педагогiчношлу працiвник1, кв;r,пiфiкаuiйну категорiю (кспечiа_пiст>i. кспецiztпiст

лругоi категорii>. кспецiалiст першоi категорii>. <<спецiапiст вишоI категорiI>);

3) пелагогiчний працiвник вiдповiдас (не вiдповiдас) ранiше присвоснiй квапiфiкачiйнiй

категорiТ (<спешiалiст>. <<спецiа-,tiст другоi категорii>>. <<спецiа,riст першоi категорii>>.

кспецiацiст вищoТ категорiТ>):

4) порушитLI клопотання перед атестацiйною коп,riсiсю II. III piBHiB про присвосння

педагогiчноr.лу працiвнику ква-пiфiкацiйноТ категорiТ кспецiалiст вищоТ категорiТ> таlабо

педагогiчного звання або про вiдповiднiсть працiвника ранiше присвоснiй кваriфiкаuiйнiй

категорii кспецiалiст виrцоi категорii>. таlабо вiдповiднiсть працiвника ранiше присвосно]чlу-

педагогi.lноN,Iy званню.

5) педагогiчний працiвник вiдповi:rас (не вiдповiлас) ранiше присво€ноN,I\, педагогiчномr,,

званню;

б) пелагогiчний працiвник вiдповiдас займанiй посадi за }"мови виконання ним заходiв.

визначених атестацi йнок-l kob,l icickl:

7) пелагогiчний працiвник не вiдповiдас: зайшtанiй посадi.

3,10. Рiшення атестацiйноi KomriciT повiдомлясться педагогi.lному прачiвнику одразу пiс_пя

iT засiдання пiд пiдпис. На коrItного педlгогiчного працiвника. який атестусться. оформлюс,гься

атестацir"lниЙ лист ) дво\ припtiрt-lлtка, один з яких зберiгасться в особовiй справi

пеДагогiчного праuiвника. а лругиЙ не пiзнiше трьох днiв пiсля а,гестацiТ видасться йому, пiл

пiдпис.

3.1l. Педагогiчний працiвник визна€"гься таки\{. що вiдповiдас зайлtанiй посадi. якщо:

1) шrас ocBiTy, що вiдповiдас вип,tогаN{. вI]значениN,{ норNlативно-правовиN,Iи aKTaN.lLi у, га_,lу,зi

освiти:

2) виконl,с посадовi обов'язки \,повноN4ч обсязi:

з) пройшов пiдвищелtlrя квtt_пiфiкацiт.

ý



j.12. У разi вияв_пення окреN.lих недолiкiв 1,роботi педагогiчнсlго працiвника. якi не

вплинули на якiсть навча]Iьно-виховного процесу" атестацiйна коtltiсiя може прийняти рiшення

про вiдповiднiсть працiвника зайп,tанiй посадi за умови виконання ним заходiв. визначених

атестацiйною коплiсiсю.

3.13. Особи. прийнятi на посади педагогiчнltх працiвникiв пiс-ця закiнчення вищих

навчilльних заклалiв. атестyються не ранiш як пiсля двох poKiB роботи на зайltанiй посадi.

З,14. На час переб,чвання у вiдпустчi у зв'язкl,з вагiтнiстю та по,тогаN,Iи. для догляду за

дитиною до досягнення нею трирiчного BiKy (якщо дLlтина потребус домашнього догляду - до
}

досягнення дитиною шестирiчного BiKy) за педагогiчними працiвниками зберiгаrоться

ква-riфiкаuiйнi категорii (тарифнi розряrи). педагогiчнi звання. Час перебyвання у таких

вiдпlrстках не врахову€]ться при визнаrtеннi строку черговот атестацii.

З.15, Атестацiя педагогiчного працiвника. який пiдляга€ черговiй атесташiТ. пlоже бути

перенесена на один piK }, випадку трива.ltоТ тиN,{часовоТ непрацездатностi або при переходi

працiвниitа у piK проведення черговоТ атестацiТ на робот1, до iншого навчацьного заклад\, та з

iнших поважt{их причин. За такиN,Iи працiвникаrли до наступноТ черговоТ атестацii

зберiгато,гься BcTaHoB;reHi попередньок) атестацiсю квалiфiкачiйнi категорiТ (тарифнi розряли).

педагогiчнi звання.

3.1б. Чергова атестацiя педагогiчних працiвникiв, якi по€днують роботу з навчанням },

вищих навчaIJтьних закладах за напряN,{аr,tи (спецiапьностяп.tи) педагогiчного профiлю. за iх

згодою N4oj,Ke бути вiлстрочена до закiн.rення навчання. Присвоенi iм попередньою атестацiсю

ква-пiфiкачiйнi категорiТ (тарифнi розряди) та педагогi.tнi звання зберiгаються до черговоi

атестацiТ.

3.17. За прачiвниками, якi перервали роботу на педагогiчнiй посадi (незале;ttно вiд

тривапостi перерви у роботi). зберiгаються гIрисвоснi за результатаN,lи останньоТ атестацiI

квапiфiкаuiйнi ка,тегорiТ та педагогi.tнi звання. Атестацiя таких праuiвникiв здiйснюсться не

пiзнiше нiлt .lерез два роки пiс.ltя гtрийlняття Тх на робот1,,

З.18. Педагогiчнi працiвники. lTKi прluюють у навчальних закладах засуш,tiсництвоN,I або на

уN,lовах строкового трудового договору, атестуються на загальних пiдставах. При сумiщеннi

працiвника\{и педагогiчних посад в одноN,1}, навLIальноNIу, закладi Тх атестацiя здiйснюсться з

колtноi iз зайпланих посад. Атес,гацiя педагогi.tних працiвникiв. якi за основнип,t мiсцем роботи

та \, навчальних закладах. де вони працюють за суl,tiсництвоN,I. обiйплають однаковi посади.

здiйснюсться за основниN,{ мiсцепt роботи.
j.19, t]едагогi.лниlI праuiвникапt iнозелtних дерiliав. яких прийнято на роботч до коледхtу,.

за наявностi вiдповiлних п,tiжнародних договорiв мiж Украiною та iноземними дер}каваN,lи. з

яких BoHtI прибl,ли, атестацiйна комiсiя прийплас рiшення про присвосння квапiфiкачiйноТ

категорiТ. яка вiдповiдас категорiI. встановленiй Trt ,за попереднirl r,ticцert роботи.



3.20. Викладачi, якi мають педагогiчне навантаження з кiлькох дисциплiн, атестуються з

тiсi дисциплiни, яку викладають за спецiальнiстю. У чьому випадку присво€на ква_гriфiкаuiйна

категорiя поширюсться на все педагогiчне навантаження. Необхiдною умовою при цьому с

пiдвищення квалiфiкацii з дисциплiн iHBapiaHTHoi складовоi змiсту загальноi середньоi освiти.

3.21. Особи з повною вищою педагогiчною освiтою або iншою повною вищою освiтою,

прийнятi на посади педагогiчних праuiвникiв за спецiальностями, фахiвчi з яких не готувалися

вищими навчальними закладами або пiдготовленi у недостатнiй кiлькостi, за умови

проходження ними пiдвищення квалiфiкацii, атестуються як TaKi, що мають вiдгrовiдну ocBiTy.
о

З.22. За педагогiчними працiвниками, якi переходять на роботу з одного навчального

закладу до iншого, а також на iншi педагогiчнi посади у цьому самому закладi, зберiгаються

присвоенi квалiфiкаuiйнi категорii (тарифнi розряди) та педагогiчнi звання до наступноi

атестацii. За педагогiчними працiвниками, якi переходять на посади методистiв,

вихователiвметодистiв, зберiгаються присвоснi попередньою атестацiсю квалiфiкаuiйнi

категорiТ. Атестацiя таких працiвникiв здiйснюеться не пiзнiше нiж через два роки пiсля

переходу на посаду методиста або вихователя-методиста. При перехолi педагогiчного

працiвника з методичноТ установи на педагогiчнi посади до навчального закладу за ним

зберiгасться присво€на ранiше квалiфiкачiйна категорiя до наступноi атестацiТ.

З.2З. Педагогiчнi працiвники, яким у мiжатестацiйний перiод присуджено HayKoBi ступенi

або присво€но вченi звання, атест}тоться без попереднього проходження пiдвищення

квалiфiкачii, якщо iх дiяльнiсть за профiлем збiгасться з присудженим науковим ступенем або

присво€ним вченим званням.
ts

З.24. Контроль за додержанням порядку проведення атестацii педагогiчних працiвникiв

здiйснюеться директором коледжу та керiвниками органiв управлiння освiтою, д€ створено

атестацiйнi KoMicii.

3.25. Квалiфiкашiйна категорiя та педагогiчне звання, присво€нi педагогiчному прачiвнику

за результатами атестацii, можуть змiнюватися лише за рiшенням атестацiйноi KoMicii.

4. УМОВИ ТА IIОРЯДОК ПРИСВО€ННЯ КВАЛIФIКАЦIЙНИХ КАТЕГОРIЙ

4.1. Атестацiя на вiдповiднiсть займанiй посадi з присвоснням квалiфiкацiйних категорiй

проводиться щодо викладачiв ycix спечiальностейо а також щодо методистiв, вихователiв,

вихователiв-методистiв, практичних психологiв, педагогiв-органiзаторiв, художнiх керiвникiв,

якi мають виtцу педагогiчну або iншу вищу ocBiTy за освiтньоквалiфiкачiйним piBHeM

спецiалiста або магiстра (далi - повна виtца ocBiTa), зокрема: - викладачi виrцих навчальних

закладiв I-II piBHiB акредитацii - повну виtцу педагогiчну ocBiTy або iншу повну вищц ocBiTy та

пройшли спецiальну педагогiчну пiлготовку; - педагоги-органiзатори повну вищу

педагогiчну ooBiTy незаJIежно вiд спецiальностi; - методисти методичних кабiнетiв вищих

навчальних закладiв I-II piBHiB акредитацiТ - повну вищу n.ou.o.irny або iншу фахову ocBiTy з

--?
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напрямУ методичноТ роботи; - практичНi психологи - повнУ виIцУ ocBiTy зi спецiальностi

практична психологiя, психологiя; - вихователi-методисти коледжу - повну виtцу педагогiчну

ocBiTy зi спецiальностi або якi мають двi освiти, одна З яких - неповна виIца педагогiчна або

базова педагогiчна з цiст самоi спецiальностi, а Друга - повна вища педагогiчна ocBiTa за

iншим фахом; - хуложнi керiвники * повну виrцу фахову ocBiTy або якi мають двi освiти, одна

з яких - неповна вища або базова ocBiTa з цiст самот спецiальностi, а друга - повна вища

педагогiчна ocBiTa за iншим фахом;

4,2. За результатами атестацiТ педагогiчним праuiвникам присвоюються квалiфiкаuiйнi
}

категорiТ: кспецiалiст>, кспецiалiст лругоi категорiТ>, кспецiа-пiст першоI категорiТ>,

кспецiалiст вишоi категорii>.

4.3. Квалiфiкацiйна категорiя <спецiалiст) присвою€ться педагогiчним праuiвникам з

повною вищою освiтою, дiяльнiсть яких характеризусться: здатнiстю забезпечуваТи ЗаСВоення

студентами навчальних програм; знанням основ педагогiки, психологiТ, BiKoBoT фiзiологiТ;

знанням теоретичних основ та сучасних досягнень науки з дисциплiн, якi вони викладають;

використанням iнформаuiйно-комунiкацiйних технологiй, цифрових ocBiTHix pecypciB у

навчально-виховному процесi; вмiнням вирiшувати педагогiчнi проблеми; вмiнням

установлювати контакт зi студентами, батьками, колегами по роботi; додержанням

педагогiчноi етики, моралi. Випускникам вищих навчальних закладiв, якi отримали повну

вищу ocBiTy, при прийомi на роботу встановлюсться квалiфiкачiйна категорiя кспеuiалiст>.

4.4. Квалiфiкаuiйна категорiя <спецiалiст лругоТ категорiI> присвою€ться педагогiчним

працiвникам, якi вiдповiдають вимогам, встановленим до прачiвникiв з квалiфiкацiйною
р

категорiеЮ кспецiалiст>, та якi постiйнО вдосконаЛюютЬ свiЙ професiйний piBeHb;

використОв}.ютЬ диференuiйований та iндивiдуальний пiдхiд до стулентiв; володiють

сучасними освiтнiми технологiями, методичними прийомами, педагогiчними засобами,

рiзними формами позаурочнот (позанавчальноi) роботи та ix якiсним застосуванням;

ЗасТосоВУЮТЬiнновацiйнiтехнологiiУнаВЧаЛьно.ВихоВНоМУпроuесi;ЗнаюТЬосновнi

нормативНо-правовi акти У галузi ocBiTt; користуюТься авторитетом серед колег, учнiв та Тх

батькiв.

4.5. Ква,riфiкачiйна категорiя кспецiалiст першоТ категорiТ> присвою€ться педагогiчним

працiвникам, якi вiдповiдають вимогам, встановленим до прашiвникiв з квалiфiкацiйною

категорiсю кспецiа,riст другоI категорiт>, та якi використовують методи

компетентнiсноорiснтованого пiдходу до органiзаuii навчального процесу; володiють

технологiями творчот педагогiчноi дiяльностi з урахуванням особливостей навчального

матерiалУ i здiбносТей стулеНтiв; впроВаджуютЬ передовий педагогiчний досвiд; формують

навички самостiйно здобувати знання й застосовувати Тх на практичi; 1мiють лаконiчно,

,\



образно i виразно подати матерiа"гr; вмiють аргументувати свою позицiю та володiють

ораторським мистецтвом.

4.6. Квалiфiкацiйна категорiя кспецiалiст вищоТ категорiТi> присвоюсться прачiвникам, якi

вiдповiдають вимогам, встановленим до працiвникiв з квалiфiкацiйною категорiсю кспецiалiст

першоi категорii>, та якi володiють iнновацiйними освiтнiми методиками й технологiями,

активно iх використовують та поширюють у професiйному середовиIцi; володiють широким

спектром стратегiй навчання; вмiють продукувати оригiнапьнi, iнновацiйнi iдеi; ЗастOсовуЮТЬ

нестандартнi форми проведення на навчальних занять; активно впроваджують форми та
}

методи органiзачiТ навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну

самостiйнiсть навчання студентiв; вносять пропозичiТ щодо вдосконаJIення навчально-

виховного lrроцесу у колелжi,

4.7. Присвосння ква-гriфiкацiйних категорiй за результатами атестацii здiйснюсться

послiдовно, Педагогiчнi праuiвники, якi в мiжатестацiйний перiол пiдготували переможцiв III

етапу всеукраТнських або мiжнародних студентських олiмпiад з базових навчальних

дисциплiн; переможцiв III етапу всеукраТнських або мiжнародних спортивних ЗмагаНь;

переможцiв всеукраТнського конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт студентiв-членiв

МалоТ академiТ наук, а також педагогiчнi прачiвники, якi стали переможцями або лауреатами

KoHKypciB фаховоТ майстерностi, що проводяться центральними органами виконавчоТ влади,

мають HayKoBi ступенi, вченi або почеснi званняо якщо Тх дiяльнiсть за профiлем збiгаеться з

наявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням, атестуються без додержання

послiдовностi в присвосннi квалiфiкацiйних категорiй та строку проведення позачерговоi
ts

атестацii.

4.8. Педагогiчнi працiвники, якi не мають повноТ вищоi освiти й прачюють на посадах

педагогiчних прачiвникiв, пiсля отримання вiдповiдноi повноТ вищоТ освiти атестуються на

присво€ння кваrriфiкацiйноТ категорii кспецiа,riст лругоТ категорii> за наявностi стажу роботи

на педагогiчнiй посадi не менше двох poKiB; <спецiалiст першоi категорii> - не менше п'яти

pokiB; кспецiалiст вищоi категорii> - fre менше восьми pokiB, За педагогiчними працiвниками,

якi отримали другу повну вищу педагогiчну ocBiTy й перейшли на посаду за отриманою

спецiальнiстю, зберiгаються присвоснi попередньою атестацiсю квалiфiкацiйнi категорii.

Дтестацiя таких працiвникiв здiйсню€ться не пiзнiше нiж через два роки пiсля переходу на

iншу посалу.

4.9, Спецiалiсти, якi перейшли на посади педагогiчних праuiвникiв до коледжу з

виробництва або сфери послуг, а також науково-педагогiчнi працiвники вищих. навчальних

закладiв III-N piBHiB акредитацii, якi перейшли на педагогiчнi посади, атестуються на

присвоення квалiфiкацiйноi категорiТ кспецiалiст другоТ категорiТ> за наявностi не менше двох

poKiB стажу роботи на виробництвi, у сферi послуг uOo .**у науково-педагогiчноi дiяльностi;

q



(спецiаJIiст першоТ категорii) - не менше п'яти poкiB; (спецiа,,Iiст вищоТ категорii) - не менше

восьми poKiB.

4.10. Педагогiчнi працiвники з повною вищою педагогiчною або iншою повною вищою

освiтою, якi до набрання чинностi Закону Украiни кПро вищу ocBiTy> працювали й

продовжують працювати у навчальних та iнших закладах не за фахом, атестуються на

вiдповiднiсть займанiй посадi з присвоенням квалiфiкацiйних категорiй та педагогiчних звань

як TaKi, що мають вiдповiдну ocBiTy.

4.1 l. Педагогiчним працiвникам, якi не мають повноТ виtцоТ освiти, а також керiвникам
}

iнших форм гуртковоi роботи, працiвникам, якi працюють на посадах майстра виробничого

наВчання; культорганiзатора; акомпанiатора; екскурсовода; iHcTpyKTopa з туризму; помiчника

директора з режиму, старшого чергового з режиму, незалежно вiд рiвня здобутоТ ними освiти

За РеЗУЛЬТаТаМИ атестацii встановлюються тарифнi розряди, При встановленнi тарифного

РОЗРЯДУ ВрахоВУЮться освiтнiЙ piBeHb прачiвника, професiйна компетентнiсть, педагогiчний

досвiд, результатИвнiстЬ та якiстЬ роботи, iншi данi, якi характеризують його професiйну

дiяльнiсть.

5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИСВО€ННЯ ПЕДАГОГIЧНИХ ЗВАНЬ
5.1, За результатами атестацii педагогiчним праuiвникам, якi досягли високих показникiв у

роботi, присвоюютьсЯ педагогiчНi звання: (викладач-методист), (виховательметодист,)),

(педагог-ОрганiзатоР-методист)), кпрактичниЙ психолог-Методист)), <керiвник гуртка-

методист), (старший вихователь>, кмайстер виробничого навчання I категорiТ>, <майстер
ts

виробничого навчання II категорii>.

5.2. Педагогiчнi звання (викладач-методист), (вихователь-методист), кпрактичний

психолог-Методист), (педагог-органiзатор-методист), ккерiвник гуртка-методист) можуть

присвоюватися педагогiчним працiвникам, якi мають квалiфiкачiйну категорiю <спецiалiст

вищоТ категорiТ> (для педагогiчного звання ккерiвник гуртка-методист) - найвиIций тарифний

розряд та повну виЩу ocBiTy), здiйснюfrть науково-методичну i науково-лослiдну дiяльнiсть,

мають власнi методичнi розробки, якi пройшли апробацiю та схваленi науковометодичними

установами або професiйними об'сднаннями викладачiв професiйно-технiчних та вищих

навчальних закладiв I-II piBHiB акредитацii, закладiв пiслядипломноi освiти. Педагогiчне

звання (вихователь-методист) може присвоюватися музичним керiвникам та iHcTpyKTopaM з

фiзкультури дошкiльних навчальних закладiв.

5.3. Педагогiчнi звання кстарший викладач), (старший учитель), (старший видователь>

можуть присвоюватися педагогiчним працiвникам, якi мають квалiфiкаuiйнi категорiI

<СПеЦiаЛiСТ виЩоi категорiТ> або <спецiалiст першоТ.категорiТ> та досягли високого

професiоналiзму в роботi, систематично використовують передовий педагогiчний досвiд,
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беруть активну участь у його поширеннi, надають практичну допомогу iншим педагогiчним

працiвникам,

5.4, Педагогiчним працiвникам, якi мають базову або неповну вищу педагогiчну ocBiTy,

можуть присвоюватися педагогiчнi звання (вихователь-методист>,<старший вихователь),

якщо стаж iх педагогiчноТ дiяльностi становить не менш як BiciM poKiB та якщо вони мають

найвищий тарифний розряд.

5.5. Педагогiчне звання кмайстер виробничого навчання I категорiТ> може присвоюватися

майстрам виробничого навчання, якi на високому професiйному piBHi володiють методикою
э

практичного навчання, ефективно застосовують iT у роботi та мають стаж роботи на заЙманiЙ

посадi не менш як BiciM poKiB i яким встановлено найвиtций тарифний розрял.

5.6. Педагогiчне звання <майстер виробничого навчання II категорii> може присвоюватися

майстрам виробничого навчання, якi лобре володiють методами i прийомами виробничого

навчання, маЙстерно застосовують iх у роботi та мають стаж роботи на заЙманiЙ посадi не

менш як п'ять poKiB i яким встановлено найвищий тарифний розряд,

б. рIшЕння АтЕстАцIЙних комIсlЙ тд порядок ix оскдржЕння
6.1. У разi прийняття атестацiйною комiсiсю позитивного рiшення директор коледжу

протягом п'яти днiв пiсля засiдання атестацiйноТ KoMicii видас вiдповiдний наказ про

ПрисВосння квалiфiкацiЙних категорiЙ (встановлення тарифних розрядiв), педагогiчних звань.

Наказ у триденний строк доводиться до вiдома педагогiчного працiвника пiд пiдпис та

подасться в бухгалтерiю лля нарахування заробiтноТ плати (з лня прийняття вiдповiдного
ts

рiшення атестацiйною комiсiею).

6.2. У разi прийняття атестацiйною комiсiею рiшення про вiдповiднiсть працiвника

ЗаЙманiй посадi за умови виконання пев.них заходiв, спрямованих на усунення виявлених

недолiкiв, атестацiЙна комiсiя у встановлений нею строк, але не бiльше одного рок},
ПРОВОДиТЬ поВТорну атестацiю з метою перевiрки iх виконання та приЙмас рiшення про

вiдповiднiсть або невiдповiднiсть працiЁника займанiй посадi.

6.3. У разi прийняття атестацiйною комiсiсю рiшення про невiдповiднiсть педагогiчного

праuiвника заЙманiй посадi директором коледжу може бути прийнято рiшення про розiрвання

трудового договору з додержанням вимог законодавства про працю. Розiрвання трудового

ДОГОВОрУ За Таких пiдстав допускасться у разi, якщо неможливо перевести прачiвника за його

згодою на iншу роботу, яка вiдповiдае його квалiфiкацii, у тому самому закладi (ycTaHoBi),

Наказ про звiльнення або переведення працiвника за його згодою на iншу роботу за

результатами атестацiт може бути видано лише пiсля розгляду його апелячiй (у разi Тх

подання) атестацiЙними комiсiями вишого рiвня з дотриманням законодавства про працю.
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6,4. Ilедагогi,tгti працiвники Y десятLlденний строк з дня вручення атестацiйного .циста

N,IаютЬ право подати апе,цяцiю на рiшення атестацiйноi KoirliciT до атестацiйноi коп,riсii вищого

рiвня.

б.5. Апеляцiя на рiшення атестацiйноi KoMicii I рiвня подасться до атестацiйноТ KoMiciT ll
рiвня. Апеляцiя на рiшення атестацiйних комiсiй I та II piBHiB може бути подана до

атестацiйноТ коп,riсii III рiвня.

б.б. Рiшення аrестаЦiйних коп.лiсiй N,IожутЬ бу,ти ocKaprtteHi до суду.

6.7. АПеЛЯЦiя поДасться у' письмовiй формi безпосередньо до атестацiйноТ KoMiciT вищого
*

рiвня або направля€ться рекомендованиN,I листоN.,I. В апеляцiТ на рiшення атестацiйноТ Koпlicii

пlас бути за:]начено: найшtенування атестацiйноТ Koп,ricii. до якоТ подасться апе-цяцiя: прiзвище.

il,t'lt. пО батькt,lвi та посада (лriсче робот.и) особи. яка подас апеляцiю. iT п.лiсце про)iивання. \

чоN,{}, полягаС Необrру,нТованiстЬ рiшеннЯ атестацiйноi KoMicii. що оскаржу€ться] перелiк

докупlентiв та iнших пtaTepia_TiB. що додаIоться] дата подання апеляцii. Дпеляцiя пiдписусться

особою. яrtа tJ подас. !о апеляцii додасться копiя атестацiйного листа.

б.8. дтестацiйнi Koп,ricii. дО яклtх подаються апеляцiТ. розгJядають Тх у,двоти}кневий cTpor"

та прrtйltають TaKi рiшення:

1) про вiдповiднiсть працiвнlтка зайr,tанiй посаДi та скасl,вання piltlegHя аl.естацiйноi'коrriсii
ни)i(LIого рiвня;

2) ПРИСВСliТИ ВiДПОВiлну квалiфiкаuiйну, категорiю та скас\,вати рiшення атестацiйноi KoшliciT

нижчого рiвня;

з) присвотти вiдповiдне педагогiчне званнrI та скас\,вати рiшення атесrацiйноi кошлiсii ни)tt{оl,о

рlв[rя]

4) запиulити рiшення атестацiйноi кош,riсiI без змiн. а апеляцiю без задоволення.

б.9. Апеляцii на рiшення атестацiйних комiсiй розглядаються за у-Частю осiб. якi iх подttци.

крiпt випадкiв. колИ вони }' гtисьrtовiЙ форr,ri вiдп,tови,пИся вiД особистоi 1,час.гi у розг.цядi
апеляцiй або не з'явилися на tT засiдання.

б.10. Питання атестацii педагогiqних працiвникiв. не врегч,пьованi цим Типовишt

ПОЛОЖеННЯМ. ВltРiШУ'rОТЬСЯ атес'тацiЙними коп,tiсiял.tи III рiвня вiдповiдно до LIинного

законодавства.
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