МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
79008‚ м. Львів‚ вул. Просвіти, 4а; тел. 261-63-54‚ факс 261-63-54, 261-65-70, е-mail: donloda@ukr.net

Від 03.03. 2016 р. № 03-08/667
На №

від _______________

Керівникам органів управління
освітою районів і міст обласного
значення
Директорам навчальних закладів
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Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації
розглянув окремі питання атестації педагогічних працівників, які порушувалися на
семінарі методистів (працівників відділів освіти)відповідальних за атестацію у
районах і міста обласного значення, і повідомляє наступне.
Відповідно до Типового положення чергова атестація педагогічних працівників
навчальних та інших закладів є обов’язковою один раз на 5 років (п.1.5, 1.7). Умовою
чергової атестації педпрацівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на
5 років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і
навчальних закладів (п.1.8; ст.57 Закону України «Про освіту»). За результатами
навчання на курсах підвищення кваліфікації педпрацівники отримують свідоцтво про
підвищення кваліфікації встановленого зразка, термін дії якого починається з дати
видання посвідчення.
За умови проходження курсів підвищення кваліфікації з предметів інваріантної
складової, якими може бути довантажений педпрацівник, присвоєна кваліфікаційна
категорія поширюється на все педагогічне навантаження (в межах посади вчителя) (п.
3.25).
Вчителі та викладачі, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів,
атестуються з того предмету, який викладають за спеціальністю. Тому на момент
проведення підсумкового засідання атестаційної комісії І рівня педагог обов’язково
подає свідоцтво про підвищення кваліфікації з даного предмету, яке не вийшло за
межі 5 років своєї дії (одна з умов відповідності займаній посаді). У даному випадку
категорія буде поширюватися лише на цей предмет. При наявності курсів підвищення
кваліфікації з предметів інваріантної складової категорія та відповідна оплата буде
поширюватися і на ці предмети (курсів з предметів варіативної складової не
потрібно)(п.3.16, 3.25,4,1).
При проведенні попередньої комплектації (квітень-червень) адміністрація
навчального закладу визначається з педагогічним навантаженням кожного педагога і,
у випадку надання предмету (інваріантна складова) з якого педагог не має курсів,
скеровує лист-клопотання у відділ освіти про необхідність проходження курсів. По
завершенню навчання педпрацівник подає свідоцтво керівнику свідоцтво, який своїм
наказом доручає бухгалтерії здійснювати оплату за встановленою категорією і на цей
інший предмет з наступного дня після закінчення курсів (в бухгалтерію разом із
наказом подається копія свідоцтва, завірена керівником).
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Кваліфікаційна категорія педагогічні звання, присвоєні педагогічному
працівнику за результатами атестації, можуть змінюватися лише за рішенням
атестаційної комісії (п.3.30).
Враховуючи, що у 2011 році педагогічні працівники, які мали на цей час
педагогічні звання, не атестувалися на встановлення їх відповідності, в атестаційних
листах у 2016 році рекомендується у рядку: «Дата та результати попередньої
атестації» писати: «присвоєно/(відповідає раніше присвоєній) кваліфікаційній
категорії «спеціаліст вищої (першої) категорії» у 2011 році і присвоєно
(підтверджено) педагогічне звання «старший учитель (учитель-методист)»… у 2006
році».
Керуючись п. 2.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників
та враховуючи факт створення місцевих виконавчих органів територіальних громад,
рекомендувати, за їх бажанням,
залучати в атестаційні комісії І (ІІ) рівня
відповідальних працівників органів управляння освітою територіальних громад. Про
внесення змін до складу атестаційної комісії повинен бути виданий відповідний
наказ.
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