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Керівникам органів управління у сфері освіти 
обласних та Київської міської державних 
адміністрацій, головам атестаційних комісій 

Про атестацію педагогічних працівників

Шановні колеги!

З огляду на звернення педагогічних працівників, які успішно пройшли 
сертифікацію, вироблення єдиних підходів до проведення їхньої атестації 
повідомляємо.

Міністерство освіти і науки України у листі від 15.12.2020 № 1/9-698 вже 
наголошувало на дотримання вимог законодавчих актів, а саме частини 
четвертої статті 38 та частини сьомої статті 49 Закону України «Про повну 
загальну середню освіту», згідно з якими керівник закладу загальної середньої 
освіти зобов’язаний сприяти проходженню атестації та сертифікації 
педагогічними працівниками. Успішне проходження сертифікації 
зараховується як проходження атестації педагогічним працівником, а 
також є підставою для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної 
категорії та/або педагогічного звання.

Зважаючи на викладене вище, атестаційні комісії при проведенні атестації 
мають  приймати заяви від педагогічних працівників, подання яких передбачене 
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим 
наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за 
№ 1255/18550 (далі – Типове положення), та присвоювати вчителям відповідну 
кваліфікаційну категорію або підтвердити наявну вищу категорію в рамках 
проведення чергової/позачергової атестації.

З метою належного врегулювання проведення атестації, що має 
проводитися відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню 
освіту», Міністерством розроблено нове Положення про атестацію педагогічних 
працівників (далі – Положення), що погоджується із заінтересованими органами 
та буде подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у 
встановленому порядку. 
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Додатково інформуємо, що Положенням передбачено механізм реалізації 
частини сьомої статті 49 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 
щодо зарахування успішного проходження сертифікації як проходження 
атестації педагогічних працівників. Крім цього, з метою збереження 
кваліфікаційних категорій і педагогічних звань, урегулювання питання прийому 
заяв від педагогічних працівників, які успішно пройшли сертифікацію, для 
проведення їх позачергової атестації планується продовження термінів, 
визначених Типовим положенням, до завершення атестації у поточному році.

Звертаємо увагу на те, що питання атестації педагогічних працівників 
перебуває на постійному контролі у Міністерстві освіти і науки України.

З повагою

Заступник Міністра Віра РОГОВА

Божинський, 4814758


