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АНОТАЦІЯ 

Гриб К. Є. Атестація працівників освіти за законодавством України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення. – 

Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. 

Дисертацію присвячено дослідженню правових аспектів атестації 

працівників освіти за законодавством України. З’ясовано юридичну природу 

атестації та сформульовано її поняття. Обґрунтовано значення атестації для 

професійного розвитку працівників освіти та формування кадрового потенціалу. 

З’ясовано що існує чимала кількість різноманітних підходів щодо розуміння 

поняття «атестація», що не сприяє його одностайному розумінню. 

Сформульоване загальне для усіх працівників визначення атестації як 

передбачені законодавством заходи щодо встановлення відповідності 

працівника займаній посаді чи/та виконуваній роботі, всебічна та комплексна 

оцінка його професіоналізму та ефективності праці.  

Проаналізовано критерії оцінки фахового рівня працівника освіти до яких 

віднесено: а) професіоналізм; б) ефективність виконання працівником роботи; 

оцінка моральних якостей працівника; г) ділові якості працівника (як 

додатковий критерій для працівників, які обіймають керівні посади). 

Запропоноване авторське визначення поняття атестації працівників освіти, 

яке передбачає комплексну та всебічну оцінку їх професіоналізму та 

ефективності праці, а також високі моральні, а в окремих випадках і ділові 

якості.  

Проведено розмежування атестації працівників освіти та працівників у 

галузі освіти. Запропоновано до працівників галузі освіти відносити осіб, що 

працюють на умовах трудового договору в установах, організаціях, закладах 

освіти та здійснюють організаційно-методичну, контрольно-наглядову та 

управлінську чи/ та навчально-виховну функції. До працівників освіти, 
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натомість, запропоновано відносити працівників, які безпосередньо здійснюють 

педагогічну/ науково-педагогічну діяльність, яка спрямована на навчання, 

виховання та розвиток особистості. Окреслено коло суб’єктів, які безпосередньо 

здійснюють освітню діяльність та підлягають атестації як працівники освіти. 

Проаналізовано співвідношення суміжних явищ «атестація» і 

«сертифікація» та виділено їх подібні та відмінні ознаки. Сертифікацію та 

атестацію пропонується розглядати як частину та ціле. При цьому атестацію слід 

розглядати як основний вид оцінки професійних умінь і компетенцій 

вихователів. Атестація мала б поширюватися я на працівників з високим рівнем 

педагогічної майстерності, які могли б працювати у складі атестаційних комісій, 

здійснювати педагогічне наставництво під час педагогічного стажування 

молодих вчителів та в якості експертів під час атестації та атестації. 

Проаналізовано особливості трудової функції педагогічних та науково 

педагогічних працівників та виокремлено два основних види атестації 

працівників освіти. За колом суб’єктів і їх трудовою функцією виділено: 

атестацію науково-педагогічних працівників (у випадку присвоєння їм наукових 

ступенів та вчених звань) та атестацію педагогічних працівників. 

Обґрунтовано запровадження добровільної атестації для всіх педагогічних 

працівників. Обов’язкова атестація проводиться в окремих випадках: працівник 

атестується вперше після призначення на педагогічну посаду; працівник 

претендує на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та/або педагогічного 

звання; атестація за ініціативою роботодавця у разі виявлення недоліків у роботі 

викладача; працівник претендує на адміністративну посаду. 

Проаналізовано принципи проведення атестації: а) добровільність та 

обов’язковість її проведення на вимогу працівника; б) незалежність атестаційних 

комісій; в) об’єктивність результатів атестації; г) неупереджене ставлення до 

осіб, що атестуються; д) законодавче встановлення вимог, необхідних для 

проходження працівником атестації; е) презумпція відповідності працівника 

освіти займаній посаді та доведено, що законодавство про освіту не повинно 
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суперечити цим принципам, оскільки останні визначають сутність та зміст його 

правових норм. 

Досліджено етапи проведення атестації. Проаналізовано порядок 

створення атестаційних комісій та їх повноваження. Зясовано, що атестаційна 

комісія це тимчасовий колегіальний дорадчий орган, створений спеціально для 

здійснення атестації працівників, який складається з висококваліфікованих 

спеціалістів, що працюють на громадських засадах та уповноважені здійснювати 

перевірку фахового рівня працівника, його моральних, а в окремих випадках 

ділових якостей, встановлювати відповідність працівника займаній посаді чи/та 

виконуваній роботі та встановлювати кваліфікаційну категорію та/або 

присвоювати педагогічні звання. 

Сформульовано критерії відбору працівників для роботи в атестаційних 

комісіях: 1) вища кваліфікаційна категорія; 2) досвід роботи не менше десяти 

років; 3) ґрунтовні знання з педагогіки, психології та глибокі знання методики 

викладання певного предмету. 

Досліджено порядок проведення атестації працівників освіти, з’ясовано 

правові наслідки атестації та запропоновано напрямки її удосконалення шляхом 

запровадження дворівневої системи атестації на базі незалежних атестаційних 

центрів.  

Запропоновано удосконалити механізм діяльності атестаційних комісій та 

передбачити їх діяльність на постійній основі за предметною спрямованістю. 

Доведено, що запропонована система роботи усуне ряд недоліків та спростить 

процедуру проведення атестації та уможливить вивчення досвіду та роботи 

працівників освіти у міжатестаційний період. 

Сформульовано функції головної атестаційної комісії: наглядова; 

контролююча та розгляд апеляції на рішення спеціалізованих атестаційних 

комісій, а також до функцій спеціалізованих атестаційних комісій віднесено 

власне проведення атестації працівників освіти. 

Обґрунтовано право спеціалізованої комісії проводити атестацію за 

відсутності працівника у випадку надання ним згоди або за його відсутності без 



5 

поважних причин. При цьому необхідно не менше як за один місяць до засідання 

атестаційної комісії ознайомлювати працівника із документами атестаційної 

справи та надати працівникові можливість останньому надавати пояснення, 

заперечення, інші додаткові матеріали з метою об’єктивної оцінки членами 

атестаційної комісії професійної діяльності працівників освіти. 

Проаналізовано рішення, які приймає атестаційна комісія за результатами 

атестації та обґрунтовано право спеціалізованих атестаційних комісій 

присвоювати усі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання, зважаючи на 

запропоновані зміни в організації та проведення атестації працівників освіти. 

Виявлено недоліки механізму прийняття рішень атестаційними комісіями. 

Обґрунтовано необхідність участі в голосуванні членів атестаційної комісії, які 

безпосередньо вивчали роботу та досвід працівника, а у випадку їх відсутності 

на засіданні атестаційної комісії потрібно враховувати їх позицію, зафіксовану у 

протоколі співбесіди. 

Досліджено підстави та процедуру оскарження рішень атестаційної 

комісії. Запропоновано закріпити у вітчизняному законодавстві правове 

становище головної атестаційної комісії як обов’язкового досудового органу 

розгляду трудових спорів на рішення спеціалізованих атестаційних комісій. 

Окреслено повноваження головної атестаційної комісії та чітку процедуру 

розгляду апеляційних скарг. Охарактеризовано особливості розгляду апеляцій. 

Запропоновано передбачити право головної атестаційної комісії залучати членів 

спеціалізованої атестаційної комісії, які безпосередньо вивчали досвід та роботу 

працівника освіти, при розгляді апеляційних скарг та під час проведення 

повторної атестації. 

Обґрунтовано право працівника оскаржувати не лише рішення 

спеціалізованої атестаційної комісії, а також порядок проведення атестації, за 

умови, що цим були порушені його права.  

Проаналізовано особливості присвоєння кваліфікаційних категорій, 

педагогічних та вчених звань працівникам освіти. З’ясовано подібність умов 
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присвоєння педагогічних та вчених звань та запропоновано законодавчо 

закріпити норму про присвоєння педагогічних звань безстроково. 

З’ясовано, що однією із вимог присвоєння вченого звання науково-

педагогічному працівнику є наявність документу, який підтверджує його знання 

однієї з мов країн Європейського Союзу на рівні B2 згідно Загальноєвропейської 

рекомендації з мовної освіти. Відтак, знання іноземної мови по суті - обов’язок 

науково-педагогічного працівника. 

Наголошено, що знання іноземної мови необхідне для здійснення права на 

академічну мобільність та провадження науково-педагогічним працівником 

наукової та викладацької діяльності за межами України. Тому знання іноземної 

мови не повинно бути обов’язком науково-педагогічного працівника. Його варто 

розглядати як додаткову перевагу при прийнятті на роботу, а не вимогу, 

необхідну для присвоєння вчених звань. 
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SUMMARY 

Hryb K.Y. Certification of educators according to the legislation of 

Ukraine. - Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of legal 

sciences on a specialty 12.00.05 - labor law; the right to social security. - Ivan Franko 

National University of Lviv. - Lviv, 2021. 

The dissertation is devoted to the research of legal aspects of attestation of 

educators according to the legislation of Ukraine. The legal nature of attestation is 

clarified and its concept is formulated. The importance of certification for the 

professional development of educators and the formation of human resources is 

substantiated. It has been found that there are many different approaches to 

understanding the concept of "certification", which does not contribute to its 

unanimous understanding. 

The general definition of attestation for all employees is formulated as measures 

envisaged by the legislation to establish the employee's compliance with the position 

and / or work performed, a comprehensive and comprehensive assessment of his 

professionalism and work efficiency. 

The criteria for assessing the professional level of the educator are analysed, 

which include: a) professionalism; b) the effectiveness of the employee's work; 

assessment of the moral qualities of the employee; d) business qualities of the 

employee (as an additional criterion for employees holding managerial positions). 

The author's definition of the concept of attestation of educators is proposed, 

which provides a comprehensive and comprehensive assessment of their 

professionalism and efficiency, as well as high moral and, in some cases, business 

qualities. 

A distinction is made between the certification of educators and educators. It is 

proposed to include in the field of education persons who work under the terms of the 

employment contract in institutions, organizations, educational establishments and 

perform organizational-methodical, control-supervisory and managerial and / or 
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educational functions. Instead, it is proposed to include educators who directly carry 

out pedagogical / scientific-pedagogical activities aimed at learning, education and 

personal development. The range of subjects that directly carry out educational 

activities and are subject to certification as educators is outlined. 

The ratio of related phenomena "certification" and "certification" is analysed 

and their similarities and differences are highlighted. It is proposed to consider 

certification and attestation as a part and a whole. At the same time, certification 

should be considered as the main type of assessment of professional skills and 

competencies of educators. The attestation should apply to employees with a high 

level of pedagogical skills, who could work in the attestation commissions, provide 

pedagogical mentoring during the pedagogical internship of young teachers and as 

experts during the attestation and attestation. 

The peculiarities of the labour function of pedagogical and scientific-

pedagogical workers are analysed and two main types of attestation of educators are 

singled out. According to the range of subjects and their labour function, the following 

are distinguished: attestation of scientific and pedagogical workers (in case of 

awarding scientific degrees and academic titles) and attestation of pedagogical 

workers. 

The introduction of voluntary certification for all teachers is justified. 

Mandatory certification is carried out in some cases: the employee is certified for the 

first time after appointment to a pedagogical position; the employee applies for the 

award of the highest qualification category and / or pedagogical title; certification at 

the initiative of the employer in case of deficiencies in the work of the teacher; the 

employee applies for an administrative position. 

The principles of certification are analysed: a) voluntary and mandatory at the 

request of the employee; b) independence of attestation commissions; c) objectivity of 

certification results; d) impartial treatment of attested persons; e) legislative 

establishment of the requirements necessary for the employee to pass the certification; 

f) the presumption of suitability of the educator for the position held and it is proved 
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that the legislation on education should not contradict these principles, as the latter 

determine the essence and content of its legal norms. 

The stages of attestation are investigated. The order of creation of attestation 

commissions and their powers are analysed. It was found that the attestation 

commission is a temporary collegial advisory body created specifically for attestation 

of employees, which consists of highly qualified specialists working on a voluntary 

basis and authorized to inspect the professional level of the employee, his moral and in 

some cases business qualities, to establish compliance position and / or work 

performed and to establish a qualification category and / or assign pedagogical titles. 

The criteria for selecting employees to work in certification commissions are 

formulated: 1) the highest qualification category; 2) work experience of at least ten 

years; 3) thorough knowledge of pedagogy, psychology and deep knowledge of 

teaching methods of a particular subject. 

The procedure for attestation of educators is studied, the legal consequences of 

attestation are clarified and directions for its improvement are proposed by introducing 

a two-level attestation system on the basis of independent attestation centres. 

It is proposed to improve the mechanism of activity of attestation commissions 

and to envisage their activity on a permanent basis according to the subject orientation. 

It is proved that the proposed system of work will eliminate a number of shortcomings 

and simplify the procedure of attestation and will allow to study the experience and 

work of educators in the inter-attestation period. 

The functions of the main attestation commission are formulated: supervisory; 

controlling and consideration of the appeal against the decisions of the specialized 

attestation commissions, as well as the functions of the specialized attestation 

commissions include the actual attestation of educators. 

The right of a specialized commission to conduct attestation in the absence of an 

employee in the case of his consent or in his absence without good reason is justified. 

At the same time, at least one month before the meeting of the attestation commission, 

it is necessary to acquaint the employee with the documents of the attestation file and 

give the employee the opportunity to provide further explanations, objections, other 
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additional materials for the purpose of objective assessment of professional activity of 

educators by members of the attestation commission.  

The decisions made by the attestation commission based on the results of 

attestation are analysed and the right of specialized attestation commissions to assign 

all qualification categories and pedagogical titles is substantiated, taking into account 

the proposed changes in the organization and attestation of educators. 

The shortcomings of the decision-making mechanism of the attestation 

commissions were revealed. The necessity of participation in voting of members of the 

attestation commission who directly studied work and experience of the employee is 

substantiated, and in case of their absence at meeting of the attestation commission it 

is necessary to consider their position fixed in the interview protocol. 

The grounds and procedure for appealing the decisions of the attestation 

commission are investigated. It is proposed to enshrine in domestic law the legal status 

of the main attestation commission as a mandatory pre-trial body for labour disputes 

on the decisions of specialized attestation commissions. The powers of the main 

attestation commission and a clear procedure for reviewing appeals are outlined. 

Features of consideration of appeals are described. It is proposed to provide for the 

right of the main attestation commission to involve members of the specialized 

attestation commission, who directly studied the experience and work of the educator, 

when considering appeals and during re-attestation. 

The employee's right to appeal not only the decision of the specialized 

attestation commission, but also the procedure for attestation is substantiated, provided 

that his rights have been violated. 

Peculiarities of assigning qualification categories, pedagogical and scientific 

titles to educators are analysed. The similarity of the conditions for assigning 

pedagogical and academic titles has been clarified and it has been proposed to legislate 

a norm on assigning pedagogical titles indefinitely. 

It was found that one of the requirements for awarding a scientific title to a 

researcher is the presence of a document confirming his knowledge of one of the 

languages of the European Union at the B2 level according to Pan-European 
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Recommendations on Language Education. Therefore, knowledge of a foreign 

language is essentially the responsibility of the researcher. 

It is emphasized that knowledge of a foreign language is necessary for the 

exercise of the right to academic mobility and the conduct of scientific and 

pedagogical research and teaching activities outside Ukraine. Therefore, knowledge of 

a foreign language should not be the responsibility of the researcher. It should be seen 

as an additional advantage when hiring, rather than a requirement for academic titles. 
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ВСТУП 

 

Серед основних завдань України як незалежної, демократичної, 

соціальної, правової держави є розвиток людини як цілісної високоосвіченої 

особистості. Запорукою цьому має стати конкурентоспроможна освіта, яка, 

щоправда, неможлива без висококваліфікованих працівників, що здійснюють 

навчально-виховний процес та провадять освітню діяльність. Тому 

обґрунтованими видаються високі вимоги щодо залучення таких осіб до 

трудової діяльності й подальшої їх атестації. Адже між якістю освіти і 

спроможністю надавати належні освітні послуги існує прямий та безпосередній 

зв'язок. 

Трудове законодавство, незважаючи на зміни, яких воно зазнало із часу 

здобуття Україною незалежності, містить чимало радянських уявлень про 

атестацію працівників освіти, які в сучасних умовах не сприяють об’єктивній 

оцінці компетентностей освітян. Атестація працівників освіти іноді може бути 

поверховою, а роботодавці не позбавлені можливості впливати на її результати. 

Усе це знижує рівень гарантій захисту трудових прав освітян, не сприяє їхньому 

професійному зростанню. Тому, вдосконалення законодавства про атестацію 

працівників освіти повинно враховувати найсучасніші тенденції, що існують у 

країнах з високим рівнем освітніх послуг. 

Це особливо актуально з огляду на ті кодифікаційні процеси, що 

відбуваються у сфері трудового права та вимагають відображення у 

законодавстві про працю найновіших досягнень регулювання трудових 

відносин, у тому числі й щодо атестації працівників освіти. 

Теоретичну основу дослідження склали праці українських вчених, які 

досліджували проблеми в галузі трудового права. Це зокрема: В.М. Андріїв, 

Н.Б. Болотіна, В.Я. Бурак, В.В. Волинець, С.В. Венедіктов, Т.Ф. Занфірова, 

М.І. Іншин, В.І. Курілов, Х.Т. Мелешко, К.Ю. Мельник, П.Д. Пилипенко, 

С.М. Прилипко, О.І. Процевський, Я.В. Сімутіна, С.М. Синчук, В.Л. Стрепко, 

О.В. Тищенко, Н.М. Хуторян, Г.І. Чанишева, М.М. Шумило, Л.П. Шумна, 
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В.І. Щербина, О.М. Ярошенко. Питання атестації працівників спеціально 

вивчали: А.К. Довгань, О.Є. Кононенко, В.П. Кохан, Л.Ф. Купіна, В. Р. Кравець 

та ін. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана на кафедрі соціального права Львівського національного університету 

імені Івана Франка у межах держбюджетної теми «Теоретико-прикладні 

проблеми становлення і розвитку права зайнятості та права довкілля в Україні» 

(номер державної реєстрації 0119U002400). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

дослідженні теоретичних та практичних проблем правового регулювання 

атестації працівників освіти і визначення шляхів розвитку й удосконалення 

правового забезпечення у цій сфері. Досягнення поставленої мети зумовило 

необхідність вирішення таких основних завдань: 

- з’ясувати поняття та юридичну природу атестації працівників освіти 

з огляду на сучасні напрацювання у цій сфері; 

- провести розмежування атестації та сертифікації працівників освіти; 

- дослідити принципи правового регулювання атестації працівників 

освіти; 

- обґрунтувати необхідність створення незалежних атестаційних 

центрів та діяльності в їх структурі атестаційних комісій; 

- сформулювати пропозиції щодо організації та проведення атестації 

працівників освіти незалежними центрами атестації; 

- охарактеризувати підстави оскарження рішень атестаційних комісій; 

- з’ясувати особливості атестації працівників освіти у вищих 

навчальних закладах; 

- розкрити особливості присвоєння кваліфікаційних категорій та 

вчених звань за наслідками атестації працівників освіти . 

Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають, розвиваються та 

припиняються під час проведення атестації працівників освіти. 



17 

Предметом дослідження є правове регулювання організації та проведення 

атестації працівників освіти, а також оцінка її результатів. 

Методи дослідження. Методи дослідження, які використовувалися для 

обґрунтування основних позицій автора, належать до сучасних методів 

наукового пізнання. Зокрема загальнонауковий діалектичний метод дозволив 

проаналізувати чинне законодавство та практику його застосування щодо 

атестації працівників освіти, а за допомогою логіко-семантичного методу 

визначено поняття атестації працівників освіти. Разом з тим, застосування таких 

методів як аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування дозволило 

визначити сутність та особливості принципів атестації працівників освіти та 

з’ясувати їх юридичну природу.  

За допомогою порівняльно-правового методу було здійснено порівняння 

чинного законодавства України про атестацію та сертифікацію працівників 

освіти та законодавства іноземних країн, що дозволило зрозуміти недоліки 

чинного законодавства про атестацію працівників освіти та врахувати їх у 

процесі надання пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання 

атестації працівників освіти.  

Методи класифікації, групування й системно-структурний метод 

дозволили виділити нові підходи щодо класифікації атестації працівників освіти 

для визначення стадій проведення атестації, різновидів критеріїв оцінки 

працівників, а також цілей та принципів, які застосовуються при її проведенні.  

 За допомогою структурно-функціонального методу виявлено недоліки 

правового регулювання атестації працівників та визначено шляхи їх подолання.  

Основні положення та висновки, викладені в роботі, ґрунтуються на 

аналізі чинного законодавства про працю, практики його застосування, 

досягнень загальної теорії права, науки трудового, адміністративного права та 

інших галузей юридичної науки України і зарубіжних країн. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна одержаних 

результатів полягає в тому, що вперше в Україні здійснено комплексне 

дослідження правового регулювання атестації працівників освіти.  
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В результаті проведеного дослідження було отримано ряд результатів, що 

мають наукову новизну. Зокрема,  

 

 уперше: 

- обґрунтовано критерії розмежування атестації та сертифікації 

працівників освіти за метою, підставами проведення та правовими наслідками. 

Пропонується вважати сертифікацію не окремим видом оцінки професійного 

рівня працівника освіти, а видом атестації для виявлення працівників освіти з 

найвищим рівнем професіоналізму та педагогічної майстерності; 

- запропоновано внести зміни до законодавства про атестацію працівників 

освіти, передбачивши у ньому дворівневу систему атестації на основі 

незалежних атестаційних центрів, в межах яких повинні функціонувати головна 

та спеціалізовані атестаційні комісії. Головна атестаційна комісія здійснюватиме 

наглядову і контролюючу функції та розглядатиме апеляції на рішення 

спеціалізованих атестаційних комісій. До повноважень спеціалізованих 

атестаційних комісій належатиме проведення атестації працівників освіти; 

- обґрунтовано доцільність скасування обов’язкової атестації для всіх 

працівників освіти та запропоновано застосовувати її лише у випадках, коли 

працівник пропрацював перші 5 років після здобуття вищої освіти. Така 

атестація матиме на меті встановлення відповідності молодого спеціаліста 

виконуваній роботі та можливості в подальшому займатись педагогічною 

діяльністю;  

- розроблено механізм вдосконалення порядку проведення атестації та 

ухвалення рішень за її наслідками. Присутність працівника при цьому не 

обов’язкова, але йому не можна відмовити бути присутнім на засіданні у 

випадку виявлення такого бажання. 

удосконалено: 

- наукові підходи щодо визначення атестації працівників освіти, як 

передбаченої законодавством системи заходів, спрямованих на встановлення 

відповідності працівника займаній посаді чи/ та виконуваній роботі, всебічну та 
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комплексну оцінку його професійного рівня, моральних (а в окремих випадках і 

ділових) якостей та ефективності його праці; 

- критерії відбору працівників для роботи в атестаційних комісіях. До їх 

складу повинні залучатися особи із вищою кваліфікаційною категорією та 

практичним досвідом роботи не менше десяти років, які володіють ґрунтовними 

знаннями з педагогіки, психології та методики викладання і чиї знання 

навчальної дисципліни є глибокими та вичерпними;  

 - механізм діяльності атестаційних комісій. Пропонується закріпити у 

законодавстві роботу атестаційних комісій за предметною спрямованістю на 

постійній основі, що дало б можливість проводити засідання на засадах 

плановості організації та проведення атестації працівників освіти незалежно від 

їхнього місця праці;  

- правила щодо процедури оскарження рішень атестаційних комісій. 

Пропонується, зокрема, визнати вищу атестаційну комісію єдиним обов’язковим 

органом для оскарження рішень атестаційних комісій; 

- науково-практичні пропозиції щодо гарантій працівниками освіти на 

проходження ними атестації. Пропонується не менше як за один місяць до 

засідання атестаційної комісії ознайомлювати працівників із документами 

атестаційної справи, надавати пояснення та заперечення у випадку не 

погодження ними.  

набули подальшого розвитку: 

 - наукові висновки щодо принципів, на яких базується атестація 

працівників освіти. Такими є: добровільність атестації, обов’язковість її 

проведення на вимогу працівника; незалежність атестаційних комісій; 

об’єктивність результатів атестації; неупереджене ставлення до осіб, що 

атестуються; законодавче встановлення вимог, необхідних для проходження 

працівником атестації; презумпція відповідності працівника освіти займаній 

посаді. 

- критерії, за якими відбувається оцінювання професійного рівня 

працівників освіти під час проходження ними атестації. До них належать: 
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професіоналізм; ефективність виконуваної працівником роботи; рівень його 

моральних та ділових якостей;  

- висновки про відносно самостійну, відособлену систему норм, що 

регулюють атестацію працівників та формують самостійний інститут у системі 

трудового права України; 

- теоретичні підходи щодо класифікації атестації науково-педагогічних 

працівників. Пропонується, зокрема, розмежовувати атестацію науково-

педагогічних працівників як вчених та як педагогічних працівників. 

Практичне значення одержаних результатів. Викладені у роботі 

положення, висновки, пропозиції можуть бути застосовані у: а) правотворчій 

діяльності при подальшій розробці Трудового кодексу України та інших 

нормативних актів; б) у науково-дослідницькій сфері для проведення подальших 

наукових досліджень правового регулювання атестації працівників освіти; в) у 

правозастосовній діяльності як рекомендації щодо вдосконалення практики 

застосування норм чинного трудового законодавства як безпосередньо 

учасниками правовідносин, так і органами, що розглядають трудові спори. 

Отримані результати можуть також використовуватись у навчальному 

процесі, зокрема, при проведенні лекційних, практичних та семінарських занять 

з курсу «Трудове право України» та спецкурсів відповідного спрямування, при 

написанні підручників, навчальних посібників та вдосконаленні навчально-

методичних матеріалів із відповідних дисциплін, а також у практичній 

діяльності. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного 

дослідження обговорювались на засіданнях кафедри соціального права 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Найважливіші результати дисертаційного дослідження висвітлювались у 

доповідях на шести науково-практичних конференціях: Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні питання розвитку державності та правової 

системи в сучасній Україні» (м. Запоріжжя, 30-31 жовтня 2015р.); Звітній 

науково-практичній конференції «Проблеми державотворення і захисту прав 
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людини в Україні» (м. Львів, 12-13 лютого 2015 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Розвиток сучасного права в умовах глобальної 

нестабільності» (м. Одеса, Україна, 11-12 вересня 2015р.); VII Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Становлення та розвиток правової держави, 

проблеми теорії та практики» (м. Миколаїв, 11-12 вересня 2015р.); 

Всеукраїнському «круглому столі», присвяченому 40-річчю кафедри 

соціального права (Львів, 1 квітня 2016р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Європейська соціальна хартія та проблеми реалізації соціальних 

прав в умовах глобалізації (до 25-річчя Європейської соціальної хартії 

(переглянутої)» (м. Львів, 23 квітня 2021р.). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано у шести статтях 

наукових фахових видань, дві з яких – у виданнях іноземних держав (Республіка 

Молдова, Словацька Республіка) та тезах шести доповідей науково-практичних 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені метою та завданнями 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що загалом 

містять сім підрозділів, а також висновків та списку використаних джерел. 

Загальний обсяг дисертаційного дослідження - 214 сторінок, з них основний 

текст - 180 сторінок, список використаних джерел (157 найменувань) - 34 

сторінки. 

 

 

 



22 

РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ 

 

1.1. Поняття та значення атестації працівників освіти в умовах 

ринку 

Все більшої ваги в умовах ринку набуває попит на кваліфіковану працю, 

що є запорукою розвитку та конкурентоспроможності роботодавців. Це 

зумовлює до пошуку працівників із високим професійним рівнем та створенням 

стимулів їх службового зростання, до числа яких варто віднести й атестацію, 

значення якої у недалекому майбутньому лише зростатиме. До такого висновку 

неважко прийти з огляду на статтю 314 проєкту Трудового кодексу України, 

який перебуває на розгляді Верховної Ради, та містить чимало новел, зокрема й 

про атестацію – як одного із засобів професійної карєри працівника [145], у тому 

числі й професійної карєри праціників освіти. 

Атестація працівників освіти, як об’єкт наукових досліджень 

приваблювала багатьох вчених фахівців у галузі трудового права. Щоправда, у 

радянські часи її ототожнювали із перевіркою ділової та політичної кваліфікації 

працівника [45, с. 42; 25, с. с.100]. Однак, такий підхід суперечить законодавству 

України та міжнародним нормативно-правовим актам [81;82;89;77], які 

гарантують рівність трудових прав громадян України, право на справедливі та 

сприятливі умови праці, однакову для усіх можливість просування на вищі 

кар’єрні щаблі, зважаючи на трудовий стаж й кваліфікацію. А відтак, 

забороняють проведення оцінки професійного рівня працівника за ознаками, які 

безпосередньо не пов’язані із виконуваною роботою. 

Із здобуттям Україною незалежності розпочався новий етап наукових 

досліджень атестації працівників освіти. При цьому, найбільше, увага зверталась 

на з’ясування поняття цієї дефініції.  

Однак, не зважаючи на численні спроби, вченим так і не вдалось 

запропонувати єдиного визначення поняття атестації працівників. Тому у 

науковій літературі існують різні дефініції цього поняття.  
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Так, вчені розглядали атестацію як форму визначення відповідності 

працівника займаній посаді [24, с. 14], оціночну процедуру для визначення рівня 

кваліфікації працівників і їх відповідності займаній посаді [23, с. 102]; перевірку 

та оцінку ділової кваліфікації працівників на предмет їх відповідності займаній 

посаді або здійснюваній роботі [59, с. 327]; організаційно-правову форму 

періодичної перевірки школами (підприємствами, установами, організаціями) 

ділових якостей працівників з метою постійного їх підвищення, покращення 

підбору і розстановки кадрів [49].  

Такі відмінні визначення поняття атестації не сприяють одностайному 

розумінню її правової природи, й можуть негативно вплинути на 

правозастосовну діяльність. Аби уникнути цього, важливо й надалі проводити 

наукові пошуки з метою з’ясування найбільш оптимального визначення цієї 

дефініції. Тим більше, що з’ясовані таким чином загальні ознаки атестації 

працівників, є визначальними щодо подальших наукових досліджень атестації 

інших категорій працівників, у тому числі й працівників освіти. 

Атестація – це завжди перевірка кваліфікації працівників. До такого 

висновку неважко прийти з огляду на Закон України «Про професійний 

розвиток працівників», який передбачає у статті 1 визначення поняття цієї 

дефініції. Тут зокрема йдеться, що це процедура оцінки професійного рівня 

працівників кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам, проведення 

оцінки їх професійного рівня [142]. 

Власне рівень кваліфікації (тобто наявність необхідних професійних знань, 

умінь, практичного досвіду та ін..) прийнято оцінювати при атестації робітників. 

Натомість, у випадку атестації службовців, то в даному випадку оцінюється не 

лише рівень підготовленості та майстерності працівника за наслідками його 

роботи, а й визначається відповідність особи займаній посаді (тобто 

визначається вміння службовця виконувати обов’язки, передбачені посадовою 

інструкцією). Звернувшись до Довідника кваліфікаційних характеристик 

професій працівників [76] можна стверджувати що займана посада чи 

виконувана працівником робота вимагає від працівника відповідного рівня 
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підготовленості, майстерності та ступеня готовності до виконання праці за 

визначеною спеціальністю чи посадою. 

У законодавстві про освіту відсутнє легальне визначення поняття посади. 

Натомість, Законом України «Про державну службу» [128] , закріплене поняття 

«посада державної служби», як визначена структурою і штатним розписом 

первинна структурна одиниця державного органу з установленими відповідно до 

законодавства посадовими обов’язками у межах повноважень, визначених 

законодавством. В літературі подається дещо інше визначення поняття посада, а 

саме як службове становище, пов’язане з виконанням певних обов’язків у якій-

небудь установі, на підприємстві і т. ін. [16, с. 592]. У Інструкції про 

встановлення груп інвалідності 2004 року зазначалося що посада – це службове 

становище працівника, зумовлене колом його обов’язків, посадовими правами та 

характером відповідальності [78].  

Тобто посада – це службове становище працівника, зумовлене колом його 

обов’язків, установлених відповідно до законодавства, а також правами та 

характером відповідальності. З метою якісного виконання трудової функції за 

працівником, призначеним на посаду, посадовою інструкцією визначено і 

закріплено конкретні завдання та обов’язки, обумовлено права та 

відповідальність.  

Власне для визначення відповідності працівника займаній ним посаді чи 

виконуваній роботі (тобто рівень та якість виконання завдань та обов’язків, 

передбачених посадовою інструкцією) здійснюється перевірка та оцінка рівня 

кваліфікації працівника в ході атестації.  

Законодавством України про освіту зазначено, що кваліфікація – це 

визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена відповідним документом 

стандартизована сукупність здобутих особою компетентностей (результатів 

навчання) [138].  

Однак, таке визначення кваліфікації стосується рівня здобутих знань, 

умінь та навичок за результатами навчання та здобуття певного фаху. Так, 

зокрема, у Законі України «Про освіту» йдеться про кваліфікацію як про 
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стандартизовану сукупність здобутих особою компетентностей (результатів 

навчання), яка засвідчена відповідним документом та дозволяє займатися 

певним видом професійної діяльності [138]. Тут, радше, йдеться про базовий 

набір отриманих компетентностей, який дає право в подальшому займатись 

професійною діяльністю у сфері освіти. Однак, таке визначення кваліфікації 

жодним чином не характеризує професійний рівень працівника. 

У Юридичній енциклопедії подано таке визначення кваліфікації. 

Кваліфікація – це 1) наявність підготовки, професійних знань, навичок та 

досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії. 2) 

рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за 

визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи 

іншими атестаційними категоріями [60, с. 71].  

Однак і таке визначення поняття «кваліфікація» не може бути покладено в 

основу критерію оцінки фахового рівня працівника. Наявність підготовки чи 

рівень підготовленості характеризують, радше, базовий рівень випускника 

закладу освіти, як передумова зайняття тієї чи іншої посади. Адже сукупність 

знань, умінь і навичок, особистих властивостей, необхідних людині для 

успішного виконання професійних обов’язків, на думку Л.В. Балабанова, є не 

що інше як професійна придатність [1, с. 59]. В ході ж атестації оцінюється не 

рівень підготовки особи до певного виду діяльності, а рівень та якість виконання 

працівником своїх професійних обов’язків. 

Свого часу Ф.П. Негру розглядав атестацію як «порядок проведення 

перевірки кваліфікації працівника шляхом періодичної оцінки його знань, 

досвіду, навиків, здібностей, а саме його відповідності займаній посаді чи 

виконуваній роботі» [31, с. 10]. Однак, такий підхід науковця до визначення 

даного поняття є досить суперечливим. З одного боку можна оцінити рівень 

знань працівника (здобутих, наприклад під час навчання) за допомогою 

тестування, бесіди чи навіть іспиту. Щодо навиків, то це уміння, набуті 

досвідом, звичками, вправами [16, с. 421]; досвід – сукупність практично 

засвоєних знань, умінь і навичок [16, с. 187] чи здібності – природні нахили до 
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чого-небудь; обдарування; талант [16, с. 287], виникає питання як, та за якими 

критеріями їх можна оцінити в ході проведення атестації.  

З іншого боку наявність глибоких знань, великого професійного досвіду, 

навиків чи здібностей у працівника ще не є запорукою відповідності його 

професійного рівня займаній посаді чи виконуваній роботі. Адже далеко не всі 

знання, навики, здібності чи досвід працівник застосовує під час виконання 

покладених на нього трудових функцій.  

У Законі України «Про професійний розвиток працівників» подано 

визначення підтвердження кваліфікації працівників як процедури визначення 

відповідності професійних знань, умінь і навичок працівників установленим 

законодавством вимогам і посадовим обов’язкам, проведення оцінки їх 

професійного рівня шляхом атестації [142]. Так, можна сформулювати поняття 

«кваліфікація працівників». Це відповідність професійних знань, умінь і навичок 

установленим законодавством вимогам і посадовим обов’язкам.  

Таким чином, кваліфікацію працівника можна розглядати як рівень 

підготовки останнього до виконання професійних обов’язків.  

На нашу думку варто відмежовувати поняття «кваліфікація» та 

«компетентність», які деякі науковці вживаються взаємозамінно, а інші 

вказують на суттєві відмінності між даними поняттями.  

Так, Л.Г Ліпич, М. А. Кушнір та О. А. Хілуха розглядають кваліфікацію як 

потенційну здатність функціонувати в певній ситуації або конкретних умовах, 

яка пов’язана з формалізацією наявних знань, вмінь, досвіду чи певних 

психологічних особливостей. Вчені вважають, що кваліфікація робить 

працівника здатним виконувати свої обов’язки на певному робочому місці. 

Компетентність, на думку вчених, визначає, що робота на цій посаді виконана як 

очікувалося [27]. 

Як засвідчує проведений аналіз нормативно-правових актів професійна 

компетентність – це здатність особи в межах визначених посадою застосовувати 

спеціальні знання, вміння, навички та належно виконувати встановлені завдання 

та обов’язки [128; 136]. 
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На думку вчених, які досліджували поняття «компетентність» остання 

базується не лише на здобутих знаннях, вміннях, навичках в ході набуття 

професійної кваліфікації, а й на основі сукупності особистісних рис, які 

дозволяють якісно виконувати визначену діяльність [57; 55, с. 135-157]. 

Не можемо не погодитися з О.С. Заблоцькою, яка розглядає 

компетентність як складну категорію, що є результатом освітньої діяльності та 

складається з низки компонентів: 

- відповідність особи (спеціаліста)вимогам, критеріям, стандартам у 

певних видах діяльності; 

- володіння необхідними знаннями, вміннями, навичками, 

компетенціями; 

- здатність та досвід їх застосування; 

- особисті якості, які визначають здатність особи впевнено домагатись 

результатів і володіти ситуацією; 

- комунікативна складова, спрямована на ефективну взаємодію з 

іншими членами команди [15, с. 52-56]. 

Як справедливо зазначає І. Гушлявська [8, с. 22-24] компетентність є 

реальною здатністю здійснювати професійну діяльність, а кваліфікація – лише 

потенційною здатністю. О.С. Заблоцька [15, с. 52-56] зазначає, що кваліфікація є 

офіційним визнанням результату формування у суб’єктів навчання компетенцій, 

визначених нормативними освітніми документами для певної галузі діяльності, а 

компетентність – як якість реалізації на практиці результату формування у 

суб’єктів навчання компетенцій, визначених нормативними освітніми 

документами для певної галузі діяльності (якість реалізації кваліфікації). Тобто 

кваліфікація – це лише передумова здійснення своєї трудової функції 

працівником, а компетентність – це якісне здійснення останньої на практиці. 

Варто зазначити, що в ході атестації оцінюється не лише кваліфікація 

працівника, а й належне виконання працівником своїх посадових обов’язків. 

Подібну думку в своєму дисертаційному дослідженні висловлювала 

В.П. Кохан, розглядаючи атестацію як оціночну процедуру, за допомогою якої 
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визначається рівень кваліфікації працівників, їх відповідність займаній посаді 

або виконуваній роботі в процесі виконання ними своєї трудової функції [23, 

с. 186-199].  

Власне для того, щоб окреслити коло критеріїв за якими мав би 

оцінюватись фаховий рівень працівника слід враховувати трудову функцію 

працівника.  

Існує думка, що трудова функція - це обумовлена трудовим договором 

робота, що зобов’язується виконувати працівник [19]. Однак, на нашу думку, 

трудову функцію працівника не можна ототожнювати з фактично виконуваною 

роботою. Відповідно до законодавчо закріпленого визначення трудова функція – 

це складова частина виду трудової діяльності, що являє собою інтегрований 

(відносно автономний) набір трудових дій, що визначається технологічним 

процесом та передбачає наявність компетентностей, необхідних для їх 

виконання [132]. Тобто трудова функція – це конкретна, визначена в трудовому 

договорі робота, з урахуванням спеціальності, кваліфікації, спеціалізації і посади 

працівника. Зміст трудової функції – це конкретне коло обов’язків працівника, 

що встановлюється трудовим законодавством, кваліфікаційною 

характеристикою, посадовою інструкцією, а також погоджується сторонами 

трудового договору, враховуючи, з одного боку, специфіку організації 

виробничого процесу, а з іншого – професійні можливості та індивідуальні 

особливості працівника [9].  

Елементами трудової функції, на думку Г. В. Дігтяренко, є: а) професія – 

це рід трудової діяльності, якому притаманний комплекс спеціальних знань, 

умінь і навичок, якими повинен оволодіти працівник в ході здобуття освіти та 

які дають можливість займатися відповідною діяльністю; б) спеціальність – це 

сукупність набутих працівником шляхом спеціальної підготовки й досвіду 

роботи знань, умінь і навичок, необхідних для виконання певного виду трудової 

діяльності в межах тієї чи іншої професії; в) кваліфікація – це рівень загальної і 

спеціальної підготовки працівника, що підтверджується встановленими 

законодавством документами; г) спеціалізація – це деталізація фаху, набуття 
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особою здатності виконувати окремі завдання та обов’язки, що мають 

особливості в межах спеціальності; ґ) посада – це службове положення 

працівника, зумовлене колом його обов’язків, посадовими правами та 

характером відповідальності, що визначає місце і роль працівника в тій чи іншій 

організації [9]. 

Відповідно до Закону України «Про професійний розвиток працівників» 

атестація працівників - процедура оцінки професійного рівня працівників 

кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам, проведення оцінки їх 

професійного рівня [142]. А професійний (фаховий) рівень можна розглядати як 

рівень виконання трудової функції відповідно до професійного стандарту. 

Як слушно зазначає П.Д. Пилипенко, трудова функція працівника 

характеризується поєднанням суб’єктивних чинників: професією, спеціальністю, 

кваліфікацією та чинників об’єктивного плану: відповідною посадою чи 

виконуваною роботою [48, с. 171].  

Оскільки трудова функція працівника вже передбачає виконання 

працівником своїх посадових обов’язків, передбачених кваліфікацією, 

професією, спеціальністю та відповідною посадою чи виконуваною ним 

роботою (враховуючи специфіку підприємства, установи чи організації), 

вважаємо, що атестацію працівників варто було б розглядати як оцінку рівня 

виконання працівником своєї трудової функції (або оцінку професійного рівня 

працівника) тобто професіоналізм останнього. 

Відповідно до тлумачення, поданого в «Енциклопедії освіти» [13], 

професіоналізм – це рівень майстерності у професійній діяльності, що відповідає 

рівню складності роботи. В літературі складовими професіоналізму є як високий 

рівень виконання трудової функції, так і психологічне ставлення працівника до 

своєї професійної діяльності. Так, Н. Федіна
 

підкреслює, що поняття 

«професіоналізм» зводиться не лише до досягнення людиною високих 

професійних результатів на основі наявних умінь і навичок, якісного виконання 

службових обов’язків відповідно до посадових та кваліфікаційних вимог, а й 

внутрішнє ставлення людини до праці, її психічні якості, оскільки 
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професіоналізм – це найвищий рівень психологічних та особистих змін, що 

відбуваються в процесі виконання службових обов’язків [52]. Подібну думку 

висловлює й З.Н. Курлянд, яка зазначає, що професіоналізм педагога охоплює 

набір професійних властивостей та якостей особистості педагога, які 

відповідають вимогам викладацької професії [46] . 

Не можемо не погодитися з В.М. Гриньовою, яка розглядає 

професіоналізм як особливу властивість людей систематично, ефективно і 

надійно виконувати складну діяльність у найрізноманітніших умовах [6]. Вчена 

підкреслює, що у даному понятті відображається ступінь оволодіння 

особистістю професійною діяльністю, що відповідає існуючим у суспільстві 

стандартам й об’єктивним вимогам. Професіоналізм, на думку вченої, 

характеризує високу підготовленість фахівця до виконання завдань професійної 

діяльності, та виявляється в систематичному підвищенні кваліфікації, творчій 

активності, здатності продуктивно задовольняти вимоги суспільного 

виробництва і культури, що постійно зростають.  

Таким чином можна зробити висновок, що професіоналізм поєднує в собі 

наступні елементи: 

- високий рівень кваліфікації; 

- якісна реалізація кваліфікації (компетентність працівника); 

- особисте позитивне ставлення працівника до виконання своєї 

трудової функції. 

Нагадаємо, що до об’єктивних чинників трудової функції працівника 

відносимо посаду та виконувану роботу. Таким чином можна зазначити, що 

трудова функція працівника це застосування на практиці набутих людиною 

спеціальних знань і практичних навичок в ході виконання роботи, передбаченої 

конкретною професією чи відповідною посадою. А відтак одним із критеріїв 

оцінки при атестації слід вважати здатність працівників на належному рівні 

виконувати покладені на них обов’язки, адже саме це впливає на ефективність 

праці. 
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Ефективність праці – це її результативність. Вона відображає 

співвідношення обсягу вироблених матеріальних і/ або нематеріальних благ та 

кількості затраченої на це праці [7, с. 376]. 

Таким чином, можна стверджувати, що ефективність праці – це наслідок 

роботи, яку виконує працівник. Однак ефективність праці для робітника і 

службовця мають різна критерії. Так, ефективність праці робітника – це 

відповідність результатів праці певним технічним засадам та умовам. Для 

службовця ефективність праці полягає у належному виконанні ним обов’язків, 

зумовлених його посадою.  

Варто зазначити, що ефективність праці залежить від компетентності 

працівника. А компетентність працівника, в свою чергу, розглядається як рівень 

його загальної та професійної підготовки, а також широта професійного 

світогляду, що дозволяє йому адекватно реагувати на вимоги конкретного 

робочого місця чи виконуваної роботи, які постійно змінюються. 

Компетентність людини залежить від її відношення до своєї роботи, досвіду, 

старання та вміння поповнювати знання [7, с. 540]. 

Оцінка ж праці службовця полягає у визначенні того, якою мірою кожний 

працівник досягає очікуваних результатів у праці й відповідає тим вимогам, які 

випливають з його виробничих завдань. А це, власне, і є оцінка ефективності 

виконання працівником своєї роботи. Тобто метою атестації є не оцінка 

потенційних можливостей працівника (тобто навиків, знань чи здібностей), а 

реалізації цих можливостей в ході виконання доручених обов'язків, спрямованих 

на досягнення певного результату. 

Враховуючи вищесказане, можна сформулювати загальні критерії 

оцінювання в ході проведення атестації працівників, зокрема: 

- професіоналізм 

- ефективність виконання працівником роботи. 

Атестація працівників – це передбачена законодавством система заходів, 

спрямована на встановлення відповідності працівника займаній посаді чи/ та 
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виконуваній роботі, всебічну та комплексну оцінку його професійного рівня 

(професіоналізму) та ефективності праці.  

Якщо ж говорити про атестацію працівників освіти, то слід зазначити що 

це поняття дещо ширше, оскільки передбачає додаткові ознаки, характерні саме 

для атестації працівників освіти. 

Однак, що б сформувати визначення поняття атестації працівників освіти, 

варто окреслити коло таких працівників.  

Варто зазначити, що поняття «працівник освіти» можна розглядати в 

широкому розумінні – тобто усі фахівці, які працюють в галузі освіти та у 

вузькому, як педагогічні (науково-педагогічні) працівники, які безпосередньо 

виконують навчально-виховну (педагогічну) функцію. Згідно з Інструкцією про 

порядок обчислення заробітної плати працівників освіти до працівників освіти в 

широкому розумінні варто віднести: 

1. Керівники, їх заступники та інші педагогічні (науково-педагогічні) 

працівники методичних (науково-методичних) установ та закладів освіти, 

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих 

навчальних закладів та закладів післядипломної освіти. 

2. Адміністративно-господарський, навчально-допоміжний персонал, 

робітники та службовці установ освіти: бухгалтер, інспектор учбово-

методичного) відділу, завідуючий психолого-медико-педагогічною 

консультацією, завідуючий канцелярією та ін. 

3. Робітники установ і закладів освіти [80; 127]. 

В свою чергу Переліком посад педагогічних та науково-педагогічних 

працівників встановлено чіткий перелік посад педагогічних (науково-

педагогічних) працівників [134]. А відтак, очевидним є те, що не всіх фахівців, 

які працюють в галузі освіти можна віднести до педагогічних (науково-

педагогічних) працівників. Тому, умовно, працівників освіти можна поділити на 

: 

- Педагогічні (науково-педагогічні) працівники – тобто фахівці, які 

безпосередньо виконують педагогічну (науково-педагогічну) функцію; 
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- Педагогічні працівники, які сприяють здійсненню педагогічної 

(науково-педагогічної) функції (завідувач лабораторії, методист…). 

- Інші працівники (представники робітничих професій, які 

забезпечують функціонування установ та закладів освіти) . 

В свою чергу у положенні «Про почесні звання України» до працівників 

освіти віднесено наступні категорії: організатори освіти, працівники органів 

управління освітою і навчальних закладів, педагогічні працівники та науково-

педагогічні працівники [101]. До організаторів освіти можна віднести 

педагогічних працівників, які сприяють здійсненню педагогічної (науково-

педагогічної) функції (методист, завідувач лабораторії тощо). Працівники 

органів управління освітою і навчальних закладів це державні службовці, які 

здійснюють контрольно-наглядові та управлінські функції та (у переважній 

своїй більшості) не є педагогічними (науково-педагогічними) працівниками. 

Інші працівники (представники робітничих професій, які забезпечують 

функціонування установ та закладів освіти) хоч і працюють у даній галузі, не 

можуть відноситись до працівників освіти (в загальноприйнятому розумінні 

цього поняття). Тобто працівник освіти в широкому значенні (працівник галузі 

освіти) – це особа, що працює на умовах трудового договору в установах 

(організаціях на підприємствах) системи освіти та здійснює організаційно-

методичну та (або) контрольно-наглядову та управлінську чи навчально-виховну 

функції. 

До працівників освіти у вузькому значенні відносяться педагогічні 

(науково-педагогічні) працівники. 

Відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» на 

посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну 

освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють 

державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в 

обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), 

моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють 

виконувати професійні обов’язки [139]. Педагогічні працівники у своїй 
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професійній діяльності зобов’язані забезпечувати єдність навчання, виховання 

та розвитку учнів Тобто педагогічні працівники це особи, які власне здійснюють 

педагогічну діяльність (навчання та виховання). 

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» науковий працівник - вчений, який за основним місцем роботи та 

відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, 

науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною 

діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового 

ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації [137]. 

А науково-педагогічний працівник - вчений, який за основним місцем 

роботи займається професійно педагогічною та науковою або науково-

технічною діяльністю у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної 

освіти. 

Подібне визначення міститься і у Законі України «Про вищу освіту» де 

передбачено, що науково-педагогічні працівники – це особи, які за основним 

місцем роботи у вищих навчальних закладах провадять навчальну, методичну, 

наукову (науково-технічну, мистецьку) та організаційну діяльність [125]. В той 

час як педагогічні працівники за основним місцем роботи у вищих навчальних 

закладах провадять навчальну, методичну та організаційну діяльність. 

В результаті порівняльного аналізу визначень законодавчо закріплених 

понять «педагогічна діяльність» та «викладацька діяльність» передбачених 

Законом України «Про освіту» можна дійти висновку що і педагогічна і 

викладацька діяльність спрямована на навчання, виховання та розвиток 

особистості, та формування її загальнокультурних, громадянських та/або 

професійних компетентностей [138]. 

Тобто основним видом діяльності педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників є педагогічна діяльність, змістом якої є навчання, виховання, освіта і 

розвиток підростаючого покоління [4, с. 7]. 

В свою чергу педагогічна діяльність є основою трудової функції 

працівника освіти (як виду роботи передбаченої трудовим договором). А відтак 
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можна стверджувати, що трудовою функцією працівника освіти є педагогічна та 

наукова або науково-технічна діяльність, з метою реалізації освітнього процесу, 

передбаченого Законом України «Про освіту» [138]. 

Отже, працівником освіти у вузькому значенні слід вважати працівників, 

зміст і характер роботи яких передбачає здійснення повноважень, що 

безпосередньо пов’язані з реалізацією освітнього процесу. Якщо ж характер 

роботи не передбачає здійснення таких повноважень, посади працівників можна 

вважати такими, що здійснюють організаційні функції чи/та функції 

обслуговування у сфері освіти. Подібний підхід закріплений законодавством 

України про державну службу, що допомагає визначити правовий статус 

державного службовця [128]. Для того, щоб чітко окреслити коло осіб, які 

відносяться до працівників освіти, ми пропонуємо закріпити в законодавстві 

критерії визначення переліку посад працівників освіти. 

Такими критеріями, на нашу думку, є : 

- особа має педагогічну, вищу освіту та/або відповідну професійну 

кваліфікацію; 

- професійно займається педагогічною, науково-педагогічною та/або 

науковою або науково-технічною чи мистецькою діяльністю; 

(методична/організаційна) 

- вільно володіє державною мовою (для громадян України) або 

володіє державною мовою достатньою для спілкування (для іноземців та/або 

осіб без громадянства); 

- моральні якості та фізичний стан здоров’я якої дозволяє виконувати 

професійні обов’язки. 

Враховуючи вищесказане можна сформулювати наступне визначення 

поняття «працівник освіти»:  

Працівник освіти (у вузькому значенні ) – це особа, яка працює на умовах 

трудового договору в установах (організаціях) системи освіти та безпосередньо 

здійснює педагогічну (науково-педагогічну) діяльність. Тобто у вузькому 

значенні працівник освіти – це педагогічний (науково-педагогічний) працівник. 
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Метою нашого дослідження є атестація працівників освіти у вузькому 

значенні, адже атестація працівників, трудова функція яких не передбачає 

педагогічної та наукової або науково-технічної діяльності здійснюється на 

основі зовсім інших критеріїв. Так, до прикладу, працівники органів управління 

освітою атестуються на основі законодавства про державну службу. 

Атестація педагогічних (науково-педагогічних) працівників, які 

безпосередньо здійснюють педагогічну, наукову чи науково-педагогічну 

діяльність, передбачена Законом України «Про освіту» [138], Законом України 

«Про повну загальну середню освіту» [139], Типовим положенням про атестацію 

педагогічних працівників та Положенням про атестацію наукових працівників 

[91; 150].  

Для того щоб дослідити питання атестації працівників освіти у повній мірі 

необхідно сформулювати визначення поняття «атестація працівників освіти». 

Попередньо нами вже згадувались основні критерії оцінювання в ході 

проведення атестації працівників, які становлять об’єкт атестації. До таких 

критеріїв належать:  

- професіоналізм 

- ефективність виконаної працівником роботи. 

Якщо ж говорити про атестацію працівників освіти, варто розглянути ще й 

такий критерій як оцінка особистих і моральних якостей працівника. На такі 

критерії атестації звертає увагу Л.І. Лазор. Вчена пише, що атестація – це 

«передбачена законодавством обов’язкова періодична перевірка і оцінка ділової 

кваліфікації, особистих і моральних якостей при встановленні відповідності 

займаній посаді чи виконуваній роботі певної категорії працівників» [26, с. ??].  

Однак, таке визначення поняття «атестації» не може розглядатись як 

універсальне (тобто таке, що стосувалося б усіх категорій працівників), адже не 

кожна професія вимагає високого рівня ділових чи моральних якостей 

працівника. Одним з найважливіших чинників професійної придатності 

працівника є професійні якості, яких вимагає від фахівця та чи інша професія. 

Оцінювання ж особистісних якостей, хоча і є другорядним, обов'язково має 
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відбуватися під час атестації певних категорій працівників. Існують окремі 

професії, які передбачають наявність високих моральних якостей у працівників. 

В деяких професіях навіть сама відповідність фахівця займаній посаді чи 

виконуваній ним роботі залежить від його моральних якостей. Сюди можна 

віднести працівників освіти, працівників слідчих органів та прокуратури, суддів 

і т. п.  

Мораль (від лат.) – система норм і принципів поведінки людей у ставленні 

одне до одного і до суспільства [34, с. 488]. 

Моральність – відповідність людських дій з істиною і благом кожного; 

комплекс визнаних норм, оцінок і взірців поведінки [51, с. 888]. Тобто до 

моральних якостей можна віднести такі якості які не суперечать 

загальноприйнятим правилам поведінки та свідчать про високий рівень культури 

особистості.  

Необхідною є наявність високих моральних якостей у педагогічних 

(науково-педагогічних) працівників, оскільки на останніх, в процесі освітньої 

діяльності покладаються не лише навчальні, а й виховні функції для реалізації 

мети освіти, передбаченої Законом України «Про освіту» [138]. Освіта, 

відповідно до цього закону, є основою інтелектуального, духовного, фізичного і 

культурного розвитку особистості та її успішної соціалізації. Звісно ж, щоб 

формувати у вихованців високі морально-духовні якості, педагог і сам повинен 

бути наділений такими якостями. Окрім того законодавством передбачено ряд 

вимог, яким повинен відповідати педагогічний працівник. Так, у ч.2 ст. 54 

Закону України «Про освіту» зазначено, що педагогічні, науково-педагогічні та 

наукові працівники зобов’язані не лише дотримуватися педагогічної етики та з 

повагою відноситись до всіх учасників освітнього процесу, а й настановленням і 

особистим прикладом сприяти формуванню суспільних та моральних цінностей 

[138]. 

Про оцінку моральних якостей працівника йдеться і у Типовому 

положенні про атестацію педагогічних працівників [150]. У п. 3.4. Типового 

положення йдеться, що характеристика педагогічного працівника повинна 



38 

містити окрім оцінки виконання ним посадових обов’язків, також й відомості 

про його морально-психологічні якості.  

Окрім того, законодавством п. 3 ч. 1 ст. 41 КЗпП України передбачено 

навіть підставу розірвання трудового договору з працівником, який виконує 

виховні функції, у випадку вчинення ним аморального проступку, не сумісного з 

продовженням даної роботи [81]. Власне вищезазначені норми свідчать про те, 

що наявність високих моральних якостей як і професійних є одними з 

визначальних у професії педагога.  

Таке законодавче положення дає підстави зробити висновки, що в ході 

атестації педагогічних працівників здійснюється перевірка та оцінка не лише 

рівня кваліфікації працівника, його компетентності та ділових якостей а й оцінку 

морально-психологічних якостей педагога. А відтак в ході атестації 

педагогічних працівників окрім таких критеріїв оцінювання як:  

- професіоналізм; 

- ефективність виконаної працівником роботи; 

- ще одним обов’язковим критерієм, який слід застосовувати є оцінка 

моральних якостей працівника. 

З’ясування поняття атестації педагогічних працівників буде не повним, 

якщо оминути увагою «ділові якості працівника». 

На думку Л.І. Скібіцької, ділові якості - це здатність знаходити у межах 

власної компетенції, наданих повноважень та засобів найкращий підхід до 

ситуацій та найкоротший шлях до досягнення мети, оперативно приймати 

самостійні обґрунтовані рішення, послідовно забезпечуючи їх виконання [41]. 

Ділові якості - складна категорія. Це поєднання двох складових: 

компетентності та організаторських здібностей. 

Компетентність - сума спеціальних знань та досконале знання своєї 

справи. Визначається професійними знаннями (освіта, підготовка) та 

практичним досвідом. 

Організаторські здібності - це навички налагодження спільної роботи 

багатьох людей, розпорядливості [41]. 
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Враховуючи вищесказане, ділові якості (на нашу думку) є важливою 

складовою при оцінці роботи осіб, що обіймають керівні посади, службовців. Як 

слушно зазначає автор, конкретні ділові властивості виявляються в умінні 

провести кваліфікований аналіз ситуації і розібратися в складних обставинах, 

розробити альтернативні варіанти рішення з наступним вибором найбільш 

результативного, своєчасно визначати склад дій, необхідних для вирішення 

проблем, чітко ставити завдання підлеглим і здійснювати ефективний контроль 

за їх виконанням, залишатися самокритичним в оцінюванні підсумків діяльності 

[41]. 

Однак, для представників робочих професій, ділові якості не є 

визначальними при виконанні ними своїх трудових обов’язків, а тому не 

повинні враховуватись при оцінці фахового рівня працівників. 

Щодо педагогічних працівників, то варто зазначити, що відповідно до 

Постанови про затвердження переліку посад педагогічних та науково-

педагогічних працівників є ряд посад, які окрім основної функції - навчально-

виховної виконують ще й адміністративну функцію - функцію управління [134]. 

До таких педагогічних та науково-педагогічних працівників належать: а) 

директор, завідувач, начальник вищого навчального закладу I та II рівня 

акредитації, професійно-технічного навчального закладу; б) завідувач: 

логопедичного пункту, інтернату при школі, заочного відділення школи, 

керівник (ректор, президент тощо); в) заступник керівника (перший проректор, 

проректор; г) перший віце-президент, віце-президент, завідувач: докторантурою, 

аспірантурою, ординатурою, інтернатурою, підготовчим відділенням та ін. 

Проаналізувавши та узагальнивши норми, передбачені нормативно-

правовими актами, що стосуються сфери освіти можна стверджувати що 

посадові особи у даній сфері здійснюють організаційно-розпорядчі або 

адміністративно-господарські функції [122; 123; 125; 138; 139]. 

Власне, враховуючи покладені на них функції управління, при атестації 

таких педагогічних та науково-педагогічних працівників варто враховувати 

окрім основних чотирьох критеріїв оцінювання ще й ділові якості. Отже, 
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враховуючи вищесказане, можна виділити 4 основні критерії оцінювання 

працівників освіти: 

- професіоналізм; 

- ефективність виконаної працівником роботи; 

- оцінка моральних якостей працівника 

та додатковий критерій оцінки працівників освіти, що обіймають керівні 

посади: 

- ділові якості працівника.  

Враховуючи вищесказане, можна сформулювати наступне визначення 

поняття атестації працівників освіти: 

Атестація працівника освіти – це передбачена законодавством система 

заходів, спрямована на встановлення відповідності працівника займаній посаді 

чи/ та виконуваній роботі, всебічну та комплексну оцінку його професійного 

рівня (професіоналізму), моральних (а в окремих випадках і ділових) якостей та 

ефективності його праці.  

 

1.2. Відмежування атестації від сертифікації працівників освіти 

Вітчизняне законодавство, окрім атестації, передбачає ще один захід 

перевірки та оцінки професійної діяльності працівників освіти - сертифікацію. 

З огляду на статтю 51 Закону України «Про освіту» [138], це зовнішнє 

оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому 

числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних 

методів і технологій навчання), що здійснюються шляхом незалежного 

тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. 

Може видатись, що це однакові визначення одного і того самого поняття. 

Однак, насправді, вони відрізняються, насамперед, щодо об’єкту їх проведення.  

Так, аналізуючи законодавство можна дійти висновку, що об’єктом 

атестації є педагогічна діяльність працівника освіти – тобто професійна 

діяльність, змістом якої є навчання, виховання та розвиток особистості [138; 

150].  
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Об’єктом сертифікації є професійні компетентності педагогічного 

працівника. Відтак, йдеться не про власне професійну діяльність працівника 

освіти, а, радше, теоретичну основу, здобуту під час навчання, яка дає 

можливість здійснювати таку діяльність. До такого висновку не важко прийти 

зважаючи на визначення поняття сертифікації, передбаченого ст. 51 Закону 

України «Про освіту» [138]. 

Оскільки чинне законодавство про освіту не дає чіткого визначення 

поняття професійної компетентності працівника освіти, проаналізувавши 

нормативно-правові акти інших галузей [128; 109; 112; 132] та наукові 

дослідження [56; 83] ми сформулювали наступне його визначення. Професійна 

компетентність педагогічного (науково-педагогічного) працівника – це 

сукупність спеціальних знань, професійних умінь та навичок, методичної 

майстерності досвіду та особистих професійно значущих (моральних та ділових) 

якостей, які є необхідними та достатніми для належного виконання поставлених 

професійних завдань та обов’язків.  

Тобто професійну компетентність працівника, фактично, можна 

розглядати як якісне виконання педагогічним (науково-педагогічним) 

працівником його основного виду діяльності – педагогічної діяльності. А 

передумовою якісного виконання професійних обов’язків є високий фаховий 

рівень (професіоналізм).  

Таким чином, можна дійти висновку, що в ході атестації, оцінюється 

сукупність спеціальних фахових знань, умінь, навичок педагогічного (науково-

педагогічного працівника) та вміння застосовувати їх на практиці з метою 

отримання оптимального результату. 

Нагадаємо, що трудова функція – це визначена в трудовому договорі 

робота з урахуванням спеціальності, кваліфікації, спеціалізації і посади 

працівника [9] Таким чином можна стверджувати, що в ході атестації працівника 

освіти оцінюється його педагогічна діяльність, тобто рівень виконання 

працівником його трудової функції. 
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Якщо ж проаналізувати визначення поняття «сертифікації» педагогічних 

працівників, то неважко помітити, що остання спрямована на оцінку, радше, 

суб’єктивних чинників трудової функції працівника. Тобто в ході сертифікації 

оцінюються професійні компетентності (як передумови) педагогічного 

працівника для зайняття педагогічною діяльністю.  

Аналізуючи мету проведення сертифікації та атестації можна зауважити, 

що ці види оцінювання не є взаємозамінними, а радше дотичними та певною 

мірою доповнюють одне одного. Так, метою сертифікації є виявлення і 

заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної 

майстерності, які володіють відповідними методиками навчання і новими 

освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. Метою ж атестації є 

стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної 

компетентності, росту професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, 

підвищення престижу і авторитету, забезпечення ефективності навчально-

виховного процесу. Тобто, атестація спрямована на систематичне підвищення 

рівня професійної компетентності, а сертифікація - лише на її оцінювання. При 

цьому, рівень професійної компетентності оцінюється також і під час 

проведення атестації. 

Видається, що з огляду на це, сертифікація не може бути самостійним 

видом оцінювання фахового рівня працівників освіти. Атестація і сертифікація 

можуть розглядатися в такому випадку як частина і ціле, адже атестація 

працівників освіти поняття ширше ніж сертифікація, оскільки включає в себе і 

оцінку фахового рівня, і передбачає постійне підвищення кваліфікації та 

кар’єрний ріст працівника, в той час як сертифікація передбачає оцінку 

професійних компетентностей працівника освіти. 

Однак, аналізуючи етапи сертифікації, ми розуміємо що під час 

сертифікації оцінюються не лише професійні компетенції, а й власне педагогічна 

діяльність учасника сертифікації. Видається, що сертифікація, у цій частині, 

виконує функції атестації однак в дещо іншому форматі. 
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Проведення сертифікації передбачає такий етап як вивчення практичного 

досвіду роботи учасників, який здійснюється на основі Методики експертного 

оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації шляхом 

вивчення їх практичного досвіду роботи [23]. Тобто в ході сертифікації 

здійснюється оцінювання не лише професійних компетентностей, як сукупності 

професійних знань, умінь, навичок та досвіду, а й практична робота працівника 

освіти. А відтак, ми вважаємо визначення поняття «сертифікація педагогічних 

працівників» не зовсім коректним, адже не в повному обсязі відображає суть 

даного оцінювання. Враховуючи мету сертифікації та порядок проведення 

останньої пропонуємо законодавчо закріпити таке її визначення: 

Сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє оцінювання 

професійних компетентностей педагогічного працівника та професійної 

майстерності останнього, що здійснюються шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. 

Слід наголосити на тому, що законодавець передбачив сертифікацію як 

зовнішнє (тобто повністю незалежне від роботодавця) оцінювання в той час як 

атестація може вважатися як внутрішнім (яке здійснюється з ініціативи 

роботодавця, проводиться роботодавцем з залученням працівників тієї ж 

установи та на базі основного місця праці) так і зовнішнім оцінюванням (у 

випадках коли працівник атестується на вищу кваліфікаційну категорію та 

присвоєння педагогічного звання досвід роботи вивчається і представниками 

Районного відділу освіти). Однак, аналізуючи Положення про сертифікацію 

можна помітити ряд суперечностей. Так, при реєстрації для проходження 

сертифікації педагогічний (науково-педагогічний) працівник повинен подати 

довідку із закладу освіти, в якому працює з інформацією про назву посади з 

уточненням фаху, за яким працює, загальний стаж педагогічної роботи, стаж 

роботи на займаній посаді, спеціальність згідно з дипломом, кваліфікаційну 

категорію та педагогічне звання (за наявності). Інформація про посаду, фах, 

спеціальність важлива при проходженні сертифікації адже дає можливість 

сформувати відповідні експертні групи. Незрозумілим є те, навіщо подавати 
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відомості про кваліфікаційну категорію та педагогічне звання. При проходженні 

працівником сертифікації мали б оцінюватися професійні компетентності та 

педагогічна майстерність працівника без врахування результатів атестації (адже 

це незалежне оцінювання). Можна дійти висновку, що якщо працівник подає 

відомості про кваліфікаційну категорію та педагогічне звання це буде підставою 

вважати, що сертифікація в своїй основі базується на результатах атестації. В 

такому випадку не можна стверджувати що сертифікація є окремим незалежним 

оцінюванням, а просто підміною понять.  

Аналізуючи, на перший погляд такі схожі види оцінювання фахового рівня 

працівників освіти, слід зосередити увагу на розбіжностях у підставах та 

процедурі проведення та правових наслідках атестації та сертифікації. 

Сертифікація переслідує мету виявлення та заохочення педагогічних 

працівників з високим педагогічної майстерності. Однак і в ході атестації також 

виявляють працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, оцінюють їх 

здобутки. Атестація також передбачає заохочення, адже за результатами 

атестації кожна наступна категорія і педагогічне звання передбачають надбавку 

до заробітної плати. Окрім цього сертифікація передбачає заохочення однакове 

для всіх педагогів, які отримали сертифікат (20% надбавки до зарплати) в той 

час як атестація передбачає диференційований підхід (тобто педагог з вищим 

рівнем майстерності отримує відповідну категорію, педагогічне звання та 

відповідну надбавку до зарплати). І якщо сертифікація спрямована на виявлення 

та заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної 

майстерності, то атестація не лише націлена на стимулювання підвищення рівня 

професійної компетентності, а й дає можливість поступового кар’єрного росту. 

Окрім цього, сертифікація не може бути позачерговою, адже однією з 

підстав відмови педагогічним працівникам у реєстрації для участі в сертифікації 

є наявність у останніх чинного сертифіката про успішне проходження 

сертифікації, виданого протягом останніх двох років. Атестація, однак, може 

бути позачерговою як у разі зниження працівником рівня професійної 

діяльності, так і з метою підвищення кваліфікаційної категорії. Тобто атестація 
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стимулює талановитих, прогресивних педагогів постійно підвищувати свій 

фаховий рівень та за допомогою атестації підвищувати свої кваліфікаційні 

категорії. 

Хоча обидва види оцінювання мають деякі спільні риси, однак наслідки 

проходження (непроходження) кожного з них мають деякі відмінності. Так, 

відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників 

атестація є обов’язковою. Тобто працівник не може відмовитися від 

проходження останньої. В той час як сертифікацію, відповідно до Положення 

про сертифікацію педагогічних працівників, педагогічні працівники проходять 

винятково на добровільних засадах.  

За результатами атестації може бути прийняте одне з таких рішень: 

1) педагогічний працівник відповідає займаній посаді; 

2) присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію 

("спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії", 

"спеціаліст вищої категорії"); 

3) педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії ("спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст 

першої категорії", "спеціаліст вищої категорії"); 

4) присвоїти педагогічному працівнику педагогічне 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 I категорії", "майстер виробничого навчання II 

категорії"); 

5) порушити клопотання перед атестаційною комісією II, III рівнів бо 

атестаційною комісією центрального органу виконавчої влади (залежно від 

підпорядкування навчального та іншого закладу, в якому створено атестаційну 

комісію І рівня) про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної 

категорії "спеціаліст вищої категорії" та/або педагогічного звання або про 

відповідність працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 
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"спеціаліст вищої категорії", та/або відповідність працівника раніше 

присвоєному педагогічному званню; 

6) педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше присвоєному 

педагогічному званню; 

7) педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання 

ним заходів, визначених атестаційною комісією; 

8) педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.  

У випадку, якщо працівник визнаний таким, що не відповідає займаній 

посаді, керівником навчального чи іншого закладу або органу управління 

освітою може бути прийняте рішення про розірвання трудового договору (якщо 

неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу, яка відповідає 

його кваліфікації, у тому самому закладі (установі). 

 Слід зазначити, що відповідно до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, педагогічний працівник визнається таким, що 

відповідає займаній посаді, якщо відповідає трьом вимогам: 1) має освіту, що 

відповідає вимогам, визначеним нормативно-правовими актами у галузі освіти; 

2) виконує посадові обов'язки у повному обсязі; 3) пройшов підвищення 

кваліфікації. Якщо працівник не пройшов підвищення кваліфікації (а це одна з 

необхідних передумов проходження атестації) не може проходити чергову 

атестацію та бути визнаним таким, що відповідає займаній посаді.  

 Положенням про сертифікацію, натомість, передбачено що успішне 

проходження сертифікації зараховується як проходження чергової 

(позачергової) атестації педагогічним працівником з присвоєнням йому 

наступної категорії педагогічного працівника або підтвердженням наявної вищої 

категорії. 

 Однак, для проходження сертифікації немає жодних вимог щодо 

проходження підвищення кваліфікації. Успішне проходження сертифікації, в 

такому випадку, не може замінити чергової атестації. Більш того, за 

результатами сертифікації не може бути встановлена наступна кваліфікаційна 

категорія. У цій частині правові норми законодавства про сертифікацію [111; 
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139] суперечать нормам законодавства про атестацію. Очевидним є те, що 

сертифікація, в цій частині, залежить від атестації, за результатами якої 

визначається відповідність займаній посаді та встановлюється відповідна 

кваліфікаційна категорія.  

 Відповідно до законодавства педагогічні, науково-педагогічні та наукові 

працівники зобов’язані постійно підвищувати свій професійний і 

загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність [138; 139; 150]. 

Видається, що саме атестація стимулюватиме систематичне самовдосконалення 

педагогів та професійне зростання останніх, в той час як сертифікація 

констатуватиме виключно факт високого рівня педагогічної майстерності 

працівника.  

 Незрозумілим, однак є те, на підставі чого педагогічному працівникові 

присвоюватиметься чи підтверджуватиметься кваліфікаційна категорія. Адже за 

результатами сертифікації працівникові видається сертифікат. Окрім цього, 

Типовим положенням (п. 3.30) чітко передбачено, що кваліфікаційна категорія 

та педагогічне звання, присвоєні педагогічному працівнику за результатами 

атестації, можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії. А відтак, 

незрозумілим є те, на основі чого за результатами проходження сертифікації 

працівникові присвоюватиметься наступна чи підтверджуватиметься існуюча 

кваліфікаційна категорія. Тобто Положення про сертифікацію суперечить 

Типовому положенню в цій частині. 

 Варто сказати, що Типовим положенням передбачено чіткі критерії 

встановлення кваліфікаційних категорій та критерії присвоєння педагогічних 

звань [150], в той час як Положення про сертифікацію не містить жодних таких 

критеріїв [111]. А відтак, незрозумілими є й підстави встановлення відповідних 

кваліфікаційних категорій чи присвоєння педагогічних звань. Успішне 

проходження сертифікації може засвідчити високий професійний рівень та 

відповідність займаній посаді чи/та виконуваній роботі. Однак, на рівні якої 

кваліфікаційної категорії та якого педагогічного звання можна оцінити роботу 

учасника сертифікації законодавство про сертифікацію не зазначає. 
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 Чіткі, законодавчо закріплені критерії встановлення кваліфікаційних 

категорій та присвоєння педагогічних звань, сприяють роботі атестаційної 

комісії, яка спроможна встановити рівень педагогічної майстерності працівника 

та належним чином оцінити його роботу. Натомість, сертифікація, яка таких 

критеріїв не передбачає, може мати своїм наслідком підтвердження раніше 

набутих компетентностей без визначення рівня виконання педагогічним 

працівником трудових обов’язків. 

 І навіть більше, неуспішне проходження педагогічним працівником 

сертифікації не впливає на результати його чергової (позачергової) атестації, 

підтвердження наявної чи присвоєння наступної педагогічної категорії, 

продовження його роботи на відповідній посаді чи застосування до нього будь-

яких заходів адміністративного впливу. Звідси випливає, що педагогічний 

працівник, який не пройшов сертифікацію і, фактично, не підтвердив 

педагогічної майстерності, не матиме для себе жодних правових наслідків. Тоді 

непослідовною є позиція законодавця щодо успішного і неуспішного 

проходження сертифікації і атестації. Адже успішне проходження сертифікації 

може опосередковано впливати на проходження педагогічним працівником 

атестації (адже може бути зарахованим як проходження атестації), а неуспішне 

матиме для нього жодних правових наслідків. Видається, що доречно було б 

сертифікацію та атестацію не узалежнювати одну від одної.  

 Ще один момент, на який слід звернути увагу, це те, що за 

результатами атестації працівник може бути визнаний таким, що не відповідає 

раніше встановленій кваліфікаційній категорії чи присвоєному педагогічному 

званню, або й не відповідає зайнятій посаді.  

Натомість у Положенні про сертифікацію жодних обмежень для таких 

працівників не передбачено. І за формальними ознаками особа буде такою, що 

відповідає всім вимогам щодо учасника сертифікації: на момент його реєстрації 

для участі у сертифікації працює на відповідній посаді за основним місцем 

роботи, має стаж педагогічної роботи не менше двох років та зареєстрована для 

проходження сертифікації у встановленому законодавством порядку [111]. 
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Однак фактично, такий працівник не підтвердив високого професійного рівня 

під час атестації. А відтак, немає жодних підстав встановлювати останньому 

наступну кваліфікаційну категорію та видавати сертифікат, який засвідчує 

високий рівень педагогічної майстерності. І якщо успішне проходження 

сертифікації зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації 

педагогічним працівником з присвоєнням йому наступної категорії 

педагогічного працівника або підтвердженням наявної вищої категорії, вважаємо 

за доцільне узгодити норми законодавства про атестацію та норми 

законодавства про сертифікацію в цій частині та передбачити та законодавчо 

закріпити перелік підстав відмови працівникам освіти в сертифікації. 

 Слід зазначити, що оскільки успішне проходження сертифікації 

зараховується як проходження атестації, то педагогічний працівник, який кожні 

три роки проходитиме сертифікацію та кожного разу зараховуватиме її як 

атестацію, зможе в такий спосіб просто постійно уникати чергової (або і 

позачергової) атестації. Однак, законодавством передбачено обов’язковість 

проходження атестації педагогічними працівниками [150; 139]. А відтак, 

сертифікація унеможливлює на практиці змусити працівника проходити 

атестацію (яка є обов’язковою) при умові, що успішна сертифікація (яка 

базується виключно на добровільних засадах) зараховується як атестація. Таким 

чином сертифікацію можна розглядати як форму захисту працівника від 

упередженого, необ’єктивного ставлення роботодавця до останнього. Однак, 

сертифікація, по суті, може встановити для працівника такий режим праці, коли 

останньому не доведеться докладати зусиль для постійного вдосконалення його 

освітянської діяльності. І саме тому вважаємо, що сертифікація не може бути 

самостійним видом оцінювання професійної діяльності працівника освіти. 

Проведення сертифікації певним чином повторює умови проведення атестації, 

щодо оцінювання професійних компетентностей учасників сертифікації. 

Результат успішного проходження сертифікації впливає на результат наступної 

атестації, адже зараховується як атестація з встановленням наступної 

кваліфікаційної категорії. Враховуючи вищесказане, пропонуємо закріпити в 
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законодавстві норму про визначення сертифікації видом атестації для 

працівників з найвищим рівнем педагогічної майстерності. 

Ще однією суперечністю є те, що термін дії сертифіката 3 роки. Атестація 

ж проводиться раз на 5 років. Якщо успішне проходження сертифікації 

зараховується як атестація, а термін дії сертифікату 3 роки, то можна дійти 

висновку, що після закінчення терміну дії сертифіката (трьох років) працівник 

освіти зобов’язаний пройти атестацію чи знову проходити сертифікацію. 

Очевидно, що впродовж двох років після закінчення строку дії сертифіката 

працівник освіти вважатиметься таким, що не пройшов чергову атестацію. 

Пропонуємо узгодити норми законодавства про атестацію та про сертифікацію у 

цій частині. 

Незрозумілим є, також, коло осіб, які можуть проходити сертифікацію. 

Так, відповідно до Положення про сертифікацію ще однією з підстав відмови у 

реєстрації для участі у сертифікації є подання реєстраційних документів особою, 

яка відповідно до вимог законодавства не має права на проходження 

сертифікації [111]. Однак переліку таких осіб, які не мають права проходження 

сертифікації, законодавством не передбачено. Натомість у Положенні про 

сертифікацію зазначено лише, що не може проходити сертифікацію особа, в якої 

є чинним сертифікат про успішне проходження сертифікації, виданого протягом 

останніх двох років. Відштовхуючись від запропонованого Положенням терміну 

«учасник сертифікації» можна дійти висновку, що право на сертифікацію мають 

всі педагогічні (науково-педагогічні) працівники, які на момент реєстрації мають 

стаж педагогічної роботи на відповідній посаді не менше двох років. Звідси 

випливає, що не мають права на сертифікацію лише педагогічні (науково-

педагогічні) працівники зі стажем педагогічної роботи менше двох років та 

працівники у яких є чинний сертифікат. Повертаючись до мети сертифікації слід 

зауважити що остання передбачена для виявлення і заохочення педагогічних 

працівників з високим рівнем педагогічної майстерності. Однак, особа зі стажем 

педагогічної діяльності два роки не може вважатися такою, що має високий 

рівень педагогічної майстерності. П. 3.18 Типового положення про атестацію 
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педагогічних працівників передбачено, що особи, прийняті на посади 

педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів, 

атестуються не раніш як після двох років роботи на займаній посаді [150]. До 

цього часу працівники вважаються молодими спеціалістами та їм призначають 

наставника з числа досвідчених педагогів. Відповідно до п.2.6 Концепції 

розвитку педагогічної освіти особи, які після завершення навчання вперше 

обійняли посаду педагогічного працівника, мають пройти однорічну педагогічну 

інтернатуру в статусі педагога-стажиста. Така ж норма передбачена статтею 23 

Закону України «Про повну загальну середню освіту», де зазначено, що особи 

як, і не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду 

педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні пройти 

педагогічну інтернатуру, яка передбачає супровід та підтримку у педагогічній 

діяльності з боку досвідченого педагогічного працівника (педагога-наставника) 

[139] .  

Особі, яка успішно завершила період педагогічної інтернатури у закладі 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-

технічної) освіти, спеціалізованої, фахової передвищої освіти, відповідним 

закладом видається сертифікат установленого зразка. Сертифікат про успішне 

завершення періоду педагогічної інтернатури є необхідною умовою для 

просування. особи формальними етапами професійного розвитку (у вигляді 

кваліфікаційних категорій, звань, посад тощо) [84]. Тобто працівник, отримавши 

сертифікат, визнається таким, що може в подальшому займатися педагогічною 

діяльністю та атестуватися. Однак, працівник з дворічним стажем педагогічної 

діяльності, аж ніяк не вважається працівником освіти з високим рівнем 

педагогічної майстерності. 

Варто розуміти, що педагогічна майстерність – це не лише знання здобуті 

у навчальних закладах та наявність мінімального досвіду роботи. Педагогічна 

майстерність – це найвищий рівень педагогічної діяльності, що ґрунтується на 

високому фаховому рівні педагога, його загальній культурі та педагогічному 
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досвіді. При цьому прийнято виділяти кілька рівнів оволодіння педагогічної 

майстерністю:  

елементарний рівень – педагог володіє лише окремими елементами 

професійної діяльності;  

базовий рівень – педагог володіє основами педагогічної майстерності (цей 

рівень мають випускники вищих навчальних закладів);  

досконалий рівень – характеризується чіткою спрямованістю дій педагога, 

їх високою якістю;  

творчий рівень – характеризується ініціативністю, творчістю у 

професійній діяльності.  

Педагог самостійно конструює оригінальні, педагогічно доцільні прийоми 

й способи взаємодії. Причому його діяльність базується на результатах 

рефлексивного аналізу [61]. А відтак, не важко зробити висновки що працівник з 

педагогічним стажем два роки не володіє високим рівнем педагогічної 

майстерності, а лише набуває практичного досвіду роботи. На нашу думку 

законодавець мав би окреслити чіткий перелік вимог до потенційних учасників 

сертифікації. До порівняння, при проходженні атестації для присвоєння кожної 

кваліфікаційної категорії та педагогічного звання передбачено вимоги, яким 

повинен відповідати працівник. А це в свою чергу дає можливість не просто 

формально визнати працівника таким, що відповідає займаній посаді, а й 

диференційовано оцінити рівень професійної діяльності педагога.  

Якщо ж говорити про високий рівень педагогічної майстерності, то йому 

відповідають вимоги до педагогічного працівника для встановлення вищої 

кваліфікаційної категорії. Оскільки метою сертифікації є виявлення та 

заохочення педагогічних працівників з високим рівнем педагогічної 

майстерності, які володіють відповідними методиками навчання і новими 

освітніми технологіями та сприяють їх поширенню, вважаємо за необхідне 

передбачити чіткі вимоги до працівників освіти – учасників сертифікації. 

Тому пропонуємо законодавчо закріпити наступні вимоги до учасників 

сертифікації: 
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-  вища освіта (ступінь магістра); 

- досвід роботи не менше 10 років; 

- вища кваліфікаційна категорія; 

- педагогічне звання (за наявності) 

Відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників (п. 

26) кожен учасник сертифікації повинен провести самооцінювання своєї 

педагогічної майстерності. Результати самооцінювання мають складатися із 

заповненої анкети самооцінювання, та надіслані у строки та на адреси 

електронної пошти, визначені Державною службою якості освіти. 

Проаналізувавши Методичні рекомендації щодо заповнення анкети 

самооцінювання учасником сертифікації власної педагогічної майстерності [88], 

варто зауважити, що таке самооцінювання не може розглядатися як об’єктивне 

та ґрунтовне. 

Педагогічна майстерність це поняття комплексне, а тому не може 

оцінюватися поверхово відповідями на п’ять запропонованих запитань 

вибираючи один з п’яти варіантів відповідей. Педагогічна майстерність — це 

характеристика високого рівня педагогічної діяльності. Критеріями педагогічної 

майстерності педагога виступають такі ознаки його діяльності: гуманність, 

науковість, педагогічна доцільність, оптимальний характер, результативність, 

демократичність, творчість (оригінальність) [47]. Якщо, навіть, уявити, що 

учасник сертифікації чесно та самокритично відповів на запитання, що 

стосуються дотримання законодавства в ході планування організації освітнього 

процесу, підбору навчально-методичного матеріалу, врахування вікових та 

індивідуальних особливостей учнів та розраховування часових рамок при 

плануванні для кожного виду діяльності, таке самооцінювання не зможе 

відобразити педагогічну майстерність працівника освіти, практично оцінити 

результативність роботи педагогічного (науково-педагогічного) працівника, 

продемонструвати рівень навченості його учнів (слухачів). Видається, що до 

такого оцінювання мали б додаватися результати різних форм контролю учнів та 

рівень їх навченості. А це вже не буде самооцінка педагога.  
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Слід зазначити, що складовими педагогічної майстерності є: гуманістична 

спрямованість, професійна компетентність, здібність до педагогічної діяльності 

та педагогічна техніка [61]. Ми переконані, що проведене самооцінювання не 

зможе ні відобразити рівень професійних знань, конкретний інструментарій, 

вміння та навички здійснення професійної діяльності, ні виявити сильні та 

слабкі сторони власної професійної діяльності працівником освіти. І якщо вести 

мову про сертифікацію як про зовнішнє оцінювання професійних 

компетентностей викладача, вважаємо самооцінювання малоефективним та 

малоінформативним елементом оцінювання, адже презюмується, що працівник, 

який подав заявку на участь у проходженні сертифікації, вважає себе 

працівником з високим рівнем педагогічної майстерності. 

Крім цього сертифікація проводиться впродовж січня – березня поточного 

року. Оцінювання професійної діяльності працівника освіти, очевидно, 

здійснюватиметься за цей період. В такому випадку педагог може попрацювати 

активно лише три місяці, провести декілька показових занять (уроків) і отримати 

сертифікат (який буде зараховуватися, як чергова атестація) та передбачену 

надбавку до зарплати та надалі користуватися цими результатами роботи 

впродовж наступних трьох років (адже термін дії сертифікату – 3 роки). 

Водночас атестація передбачає вивчення атестаційною комісією результатів 

роботи педагогічного (науково-педагогічного) працівника за останні 5 років 

(тобто міжатестаційний період). Таким чином, атестаційна комісія може 

прослідкувати наявність постійного підвищення професійного рівня 

працівником, оцінити відповідність останнього займаній посаді та/або 

виконуваній роботі, його педагогічну майстерність та оцінити результати роботи 

педагога за конкретний період. Видається, що такий підхід до оцінки 

педагогічної діяльності працівника більш грамотний, адже окреслює чіткі 

вимоги до педагогічних (науково-педагогічних) працівників в ході атестації. 

Окремої уваги заслуговує питання про експертні групи. Відповідно до 

Положення про сертифікацію для вивчення практичного досвіду роботи 

учасників сертифікації Державна служба якості освіти організовує добір і 
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підготовку експертів та формує експертні групи. Експерти, згідно з Положенням 

про сертифікацію - педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів освіти 

чи інші особи з досвідом педагогічної діяльності не менше ніж п’ять років, яких 

може бути залучено до проведення сертифікації. Таке формулювання 

визначення поняття «експерт» викликає ряд запитань. Якщо відштовхуватись від 

самого поняття «педагогічна діяльність» то суб’єктами останньої є учитель, 

вихователь, викладач, які є педагогічними (науково-педагогічними) 

працівниками. Незрозумілим є те хто ж ті інші особи з досвідом педагогічної 

діяльності не менше п’яти років. Викликають подив і вимоги до осіб, які можуть 

бути залучені в якості експерта. Так, відповідно до положення про сертифікацію, 

експерт повинен мати досвід педагогічної діяльності не менше п’яти років. 

Проаналізувавши ряд законодавчих актів та узагальнивши визначення закріплені 

в останніх, можна зробити висновок, що експерт – це висококваліфікований 

спеціаліст, який має вищу освіту, відповідну кваліфікацію і професійні знання у 

певній галузі та дає свій експертний висновок з питань, що досліджуються 

(вивчаються) [98; 121; 72; 154]. А відтак, можна дійти висновку, що працівник з 

п’ятирічним стажем педагогічної діяльності не може вважатися 

висококваліфікованим спеціалістом, який може дати оцінку роботи досвідчених 

педагогів з високим рівнем педагогічної майстерності. Оскільки метою 

сертифікації є виявлення та заохочення педагогічних працівників з високим 

рівнем педагогічної майстерності, які володіють методиками компетентнісного 

навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню, то 

очевидним є те, що учасниками сертифікації в своїй більшості будуть 

педагогічні (науково-педагогічні) працівники з неабияким досвідом, високим 

кваліфікаційним рівнем та певними здобутками у галузі освіти. Видається, що 

оцінювати роботу прогресивних педагогів мали б не просто педагогічні 

(науково-педагогічні) працівники з педагогічним стажем не менше п’яти років, а 

висококваліфіковані спеціалісти, педагоги, які мають не лише хорошу базу 

теоретичних знань, а й значний досвід педагогічної діяльності та практику 

застосування методик викладання (навчання, виховання).  
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Порівнюючи сертифікацію з атестацією варто відзначити, що функцію 

експертів, які вивчають практичний досвід роботи педагогічних (науково-

педагогічних) працівників в ході атестації виконують члени атестаційної комісії. 

На сьогодні у Положенні про атестацію немає чітко визначених критеріїв, яким 

повинен відповідати член атестаційної комісії. Ми, в свою чергу пропонуємо 

запровадити незалежні атестаційні центри в яких працівники на посадах членів 

атестаційних комісій відповідали б наступним критеріям:  

- педагогічний працівник якому присвоєна «вища кваліфікаційна 

категорія» Адже член атестаційної комісії який наділений правом визначати 

фаховий рівень працівника та приймати рішення щодо відповідності останнього 

займаній посаді чи виконуваній роботі сам повинен мати високий фаховий 

рівень; 

- наявний високий рівень знань, умінь та навичок у певній галузі; 

- володіння ґрунтовними знаннями з педагогіки, психології та 

методики викладання певної дисципліни; 

- фахівець з практичним досвідом роботи (тривалістю не менше10 

років, яка є достатньою для здобуття вищої кваліфікаційної категорії) у тій 

галузі, працівників якої атестує. Адже лише особа, яка має не лише ґрунтовні 

теоретичні знання, а й знайома з практичним їх застосуванням, тобто знає 

процес навчання (виховання чи корекції) «з середини», може дійсно об’єктивно 

оцінити фаховий рівень педагогічного працівника, ефективність його діяльності 

та результати його праці. 

Крім цього Положенням про сертифікацію передбачено ряд обмежень, 

щодо особового складу експертних груп. Так, до відповідної експертної групи не 

можуть входити експерти, які проживають в одному з учасником сертифікації 

населеному пункті (селі, селищі, місті); працюють з учасником сертифікації в 

одному закладі освіти чи є співавторами наукової роботи. Експертами, також, не 

можуть бути особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. А це свідчить, що функціонування незалежного атестаційного 
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центру зможе забезпечити висококваліфіковану експертну оцінку практичного 

досвіду роботи педагогічних (науково-педагогічних) працівників. 

Слід зазначити, що законодавством про сертифікацію передбачено 

проведення сертифікації у три етапи: 1) незалежного тестування учасників 

сертифікації; 2) самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної 

майстерності; 3) вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації 

[111; 86] . 

В ході експертного оцінювання професійних компетентностей учасників 

сертифікації одним із методів збирання інформації є опитування учасників 

освітнього процесу, яке включає як інтерв’ювання самого учасника сертифікації 

так і інтерв’ювання директора закладу загальної середньої освіти, його 

заступника та керівника методичного об’єднання. Сертифікація задекларована 

як повністю зовнішнє незалежне оцінювання професійної майстерності 

педагогічних працівників. Однак експертне оцінювання професійних 

компетентностей учасників сертифікації, очевидно, не може бути цілком 

незалежним, оскільки включає інформацію отриману в ході інтерв’ювання 

самого учасника сертифікації та інтерв’ювання директора закладу загальної 

середньої освіти, його заступника та керівника методичного об’єднання. 

Варто, також, зазначити що неоднозначним є і питання визначення 

результатів сертифікації. Відповідно до Положення про сертифікацію 

визначення результатів здійснюється комісією, яка утворюється при МОН 

України та складається з представників МОН, Українського центру оцінювання 

якості освіти та Державної служби якості освіти. Комісія розглядає результати 

вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації та результати 

незалежного тестування і на основі цих даних приймає рішення. Видається, що 

на комісію покладена просто формальна функція підрахунку кількості балів за 

даними показниками. Тобто люди, які безпосередньо вивчали практичний досвід 

роботи учасників сертифікації та знайомі з стилем роботи педагога, методами та 

прийомами, які він використовує у своїй роботі, по-суті не задіяні у процесі 

прийняття рішення щодо присвоєння сертифікату. Натомість рішення 
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приймається простим підрахунком кількості балів. Виникає питання а чи варто, 

в такому випадку, створювати окрему комісію? Чи не простіше було б просто в 

Українському центрі якості освіти підсумувати бали і якщо кількість останніх 

відповідає встановленій кількості балів – просто видавати сертифікат. А якщо 

вже створюється комісія, то доцільно було б залучати у її роботу експертів, які 

безпосередньо вивчали практичний досвід педагогічного (науково-

педагогічного) працівника. Саме такий підхід ми пропонуємо у роботі 

незалежного атестаційного центру при проведенні атестації. 

Порівнюючи сертифікацію та атестацію не складно виявити, що обидва 

види оцінювання мають багато як спільних рис, так і багато ідентичних функцій. 

На нашу думку, запровадивши сертифікацію, законодавець зробив перший крок 

до реформування атестації працівників освіти. Ми вбачаємо за доцільне не 

розмежовувати поняття сертифікації та атестації надто сильно, а навпаки 

закласти їх у підвалини одного процесу оцінювання роботи працівників освіти. 

Оскільки метою сертифікації є виявлення та заохочення педагогічних 

працівників з високим рівнем педагогічної майстерності, які володіють 

методиками компетентнісного навчання і новими освітніми технологіями та 

сприяють їх поширенню, видається що сертифікація мала б бути оцінкою 

діяльності працівників освіти, які мають вищу кваліфікаційну категорію (та 

педагогічне звання), адже Типовим положенням передбачено, що, власне, 

кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» присвоюється 

педагогічним працівника які володіють інноваційними освітніми методиками й 

технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному 

середовищі, а також продукують оригінальні інноваційні ідеї та застосовують 

нестандартні форми роботи. Власне працівники освіти, які відповідають 

вищезгаданим вимогам і мали б проходити сертифікацію. Адже працівник з 

такими професійними компетенціями і міг би бути наставником педагогів-

стажистів в рамках проходження педагогічної інтернатури, передбаченої 

Концепцією розвитку педагогічної освіти [84]. Відповідно до Концепції 

наявність документа про проходження сертифікації є підставою бути в переліку 
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педагогічних працівників, які можуть виступати в ролі наставників для 

проходження стажування (як виду підвищення кваліфікації). Практика 

наставництва може стосуватися й підготовки до сертифікації чи відновлення 

педагогічної діяльності після тривалої перерви (наприклад відпустка по догляду 

за дитиною). 

Враховуючи вищезгадане, вважаємо що сертифікація та атестація не 

повинні взаємозаміняти одна одну, суперечити та взаємовиключати одна одну. 

Видається, що сертифікація мала б стати одним з етапів чи видів атестації та 

свідчити про найвищий фаховий рівень працівника освіти. А відтак, власне, 

працівники освіти, які мають сертифікати (які б свідчили про найвищий рівень 

педагогічної майстерності працівника) могли б бути членами атестаційних 

комісій та залучатись в якості експертів до роботи експертних груп в процесі 

проведення атестації та сертифікації інших працівників освіти. 

 

1.3. Види атестації працівників освіти 

У науковій літературі виокремлюється велика кількість різноманітних 

видів атестації, яким притаманні певні ознаки та особливості. Аналіз наукових 

джерел дозволяє виділити чимало критеріїв атестації працівників та їх окремих 

категорій. При цьому, найбільш популярним виявляється поділ на первинну, 

періодичну, позачергову, повторну атестації [23, с. 92-95]. 

Іншим критерієм, який також часто використовують вчені є поділ атестації 

відповідність займаній посаді, атестація на право підвищення кваліфікаційної 

категорії та атестація, як умова для розірвання трудового договору (разова) [17, 

с. 18-19]. 

Отже, атестація є різноманітною та поширюється на широке коло 

працівників, зокрема й працівників освіти.  

У першому підрозділі дисертаційного дослідження з’ясовували поняття 

«працівники освіти» у вузькому значенні до яких відносимо, зокрема, 

педагогічних та науково-педагогічних працівників. В законодавстві про освіту 

передбачено, що педагогічні працівники підлягають атестації [138; 125]. В свою 
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чергу атестація не передбачена для науково-педагогічних працівників. Однак, 

наукові працівники, згідно з законодавством підлягають обов’язковій атестації 

[91; 137]. 

Варто зазначити, що у законі «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

науково-педагогічний працівник, розглядається як вчений, який професійно 

провадить педагогічну та наукову або науково-педагогічну діяльність та має 

відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого 

звання, підтверджену результатами атестації у випадках, визначених законом 

[137]. Тобто, можна дійти висновку, що науково-педагогічні працівники 

підлягають атестації (тобто мають кваліфікацію, підтверджену результатами 

атестації). 

Зауважимо, що у Положенні «Про атестацію наукових працівників» [91] 

зазначено, що атестації підлягають наукові працівники, посади яких включено 

до Переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників [90], де до 

посад наукових (науково-педагогічних) працівників закладів вищої освіти 

включено такі посади, як професор, доцент, старший викладач, викладач, 

асистент. 

Крім того, положенням «Про проведення атестації науково-педагогічних 

працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних 

підрозділів вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління 

Міністерства оборони України» передбачено, що науково-педагогічні 

працівники проходять атестацію [107]. А відтак, незрозуміло чому ж Законом 

України «Про вищу освіту» атестацію передбачено виключно для педагогічних 

працівників. 

Якщо детально проаналізувати трудову функцію педагогічних та науково-

педагогічних працівників, то можна зробити висновок, що в основі діяльності 

обох цих категорій працівників є педагогічна діяльність. Адже науково-

педагогічна діяльність – це педагогічна діяльність в університетах, академіях, 

інститутах та закладах післядипломної освіти, що пов’язана з науковою та (або) 

науково-технічною діяльністю [137]. Тобто науково-педагогічний працівник 
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закладу вищої освіти здійснює педагогічну діяльність у таких напрямках: 

навчальна, методична, науково-дослідницька та виховна.  

Отже, якщо педагогічні та наукові працівники підлягають атестації, 

видається що науково-педагогічні працівники (змістом трудової функції яких є 

як педагогічна так і наукова діяльність) повинні підлягати атестації. 

А відтак можна виділити два основних види атестації працівників освіти: 

атестацію педагогічних працівників та атестацію науково-педагогічних 

працівників 

Атестація педагогічних працівників передбачена Типовим положенням 

про атестацію педагогічних працівників, в якому виділено періодичну (чергову), 

позачергову та повторну атестації. 

 У сучасних умовах основним критерієм атестації працівників прийнято 

вважати періодичність її проведення (так, виділяють чергову та позачергову 

атестації). Такий вибір зумовлений необхідністю підтримувати педагогічними 

працівниками високий рівень освітянської діяльності та постійно його 

вдосконалювати.  

Слід зазначити, що вимога щодо постійного вдосконалення свого 

фахового рівня вчителями передбачена законодавством й інших європейських 

держав. Так, проаналізувавши документи, котрі регулюють атестацію вчителів 

Польщі [69], бачимо, що тут вчителів сертифікують (атестують) 9 років. 

Вчителю, щоб досягти найвищого рангу в системі сертифікації (атестації), треба 

працювати в школі 10 років і пройти 4 етапи професійної кваліфікації. Рівень 

учителя оцінює комісія, педагоги мають складати іспити, що підтверджують 

їхню профпридатність. В ході атестації вчитель отримує чотири ступені: вчитель 

- стажер, вчитель за контрактом, вчитель з відзнакою та дипломований вчитель. 

Однак, на відміну від атестації працівників освіти за законодавством України 

[150], де атестація працівників освіти є обов’язковою, з чітко передбаченою 

періодичністю проведення (проходження) атестації, атестація вчителів Польщі 

не в усіх випадках є обов’язковою. Так, вчитель при прийнятті на роботу 

отримує ступінь вчителя - стажера та обов’язково проходить стажування 
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протягом 9 місяців, після якого обов’язково проходить атестацію на здобуття 

ступеня вчителя за контрактом. Після того як освітянин пропрацює 2 роки як 

вчитель за контрактом, може починати стажуватись на звання вчитель з 

відзнакою. Таке стажування триває 2 роки та 9 місяців, після чого вчитель 

проходить атестацію. А вже після роботи в школі як вчитель з відзнакою 

(впродовж 2 років) працівник може розпочати стажування для здобуття ступеня 

дипломованого вчителя. Таке стажування триває також 2 роки та 9 місяців, після 

якого за результатами атестації працівникові присвоюють ступінь 

дипломованого вчителя. Обов’язковими у цій системі атестації вчителів є 

стажування вчителя стажера та вчителя за контрактом з наступною після цього 

атестацією.  

Щодо ступенів вчителя з відзнакою та дипломованого вчителя, то 

працівник сам вправі вирішувати коли проходити стажування (і чи проходити 

стажування взагалі) на здобуття цих ступенів. Адже претендувати на ці ступені 

не є обов’язковим. В свою чергу у вчителів є певне заохочення здобувати вищі 

ранги у системі сертифікації (атестації), оскільки лише працівники зі ступенями 

вчитель з відзнакою та дипломований вчитель можуть обіймати адміністративні 

посади. Окрім того, такі педагоги мають вищу оплату праці, а дипломований 

вчитель може здобути звання Почесного професора освіти. Очевидно, що така 

система вимагає від учителів увесь час працювати задля того, щоб довести свою 

професійну придатність з метою кар’єрного росту. 

Обов’язок постійного підвищення фахового рівня вчителів, постійного 

оновлення знань, покращення та доповнення працівниками освіти своєї 

кваліфікації, шляхом подальшої освіти, передбачено і законодавством Чехії [67; 

63; 64]. Педагогічні працівники навчальних закладів усіх рівнів, з метою 

подальшого кар’єрного росту та підвищення фахового рівня, зобов’язані 

періодично проходити навчання й підвищення кваліфікації. Обов’язок щодо 

організації навчання та підвищення кваліфікації працівників покладено на 

роботодавця (керівника навчального закладу). Керівник навчального закладу 

організовує подальше навчання педагогічних працівників відповідно до плану 
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подальшого навчання. Навчання здійснюють відповідні навчальні установи, 

акредитовані спеціальною атестаційною комісією. По завершенню навчання 

педагогічним працівникам видають відповідний сертифікат із зазначеним рівнем 

кваліфікації працівника, який є однією з передумов подальшого кар’єрного 

просування працівника. 

Порівнюючи атестацію педагогічних працівників у цих двох державах, 

неважко зробити висновок, що система атестації вчителів Польщі хоч і 

передбачає отримання відповідних ступенів вчителями через певні проміжки 

часу, однак, не може вважатись періодичною. Це пов’язано із семантикою 

самого терміну «періодичний». В українській мові слово періодичний має 

значення – який відбувається, настає через певні проміжки часу, повторюється 

час від часу (який закономірно повторюється через певні однакові проміжки 

часу) [16, с. 506]. 

В свою чергу, відповідно до системи атестації вчителів Польщі, працівник 

зобов’язаний пройти атестацію на здобуття перших двох ступенів (вчитель-

стажер та вчитель за контрактом), однак наступні два ступені вчитель може і не 

здобувати. А відтак, атестація для такого вчителя припиниться і не матиме ознак 

періодичності. В той час як система атестації вчителів Чехії передбачає 

періодичність підтвердження педагогами свого фахового рівня. Така система 

атестації вчителів більшою мірою подібна до атестації працівників освіти за 

законодавством України. 

 За часом проведення у нас виділяють чергову (періодичну) та 

позачергову атестацію працівників освіти. 

 Найпоширенішим видом оцінки фахового рівня працівника є його чергова 

(періодична) атестація.  

На даний час немає єдиного законодавчого акту, який би регулював 

питання атестації працівників освіти. Однак, на підставі аналізу нормативно-

правових актів [150; 138; 129; 137; 125; 91] можна виділити такі ознаки чергової 

(періодичної) атестації: 

- обов’язковість; 
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- періодичність (регулярність) та плановість; 

- перевірка рівня кваліфікації працівників та встановлення 

відповідності (невідповідності) займаній посаді. 

Отже, наслідком чергової атестації є встановлення відповідності або 

невідповідності працівника освіти займаній посаді.  

Окрім цього, періодична атестація дає роботодавцеві можливість виявити: 

1) ефективність праці персоналу для подальшого прийняття рішення щодо рівня 

та форми стимулювання працівників; 2) коло працівників для формування 

кадрового резерву та підходи до планування професійно-кваліфікаційного 

просування, кар'єри спеціалістів; 3) лідерські та професійні якості при доборі 

працівників на ключові позиції в управлінні навчальним закладом, 

структурними підрозділами; 4) професійні знання та навички працівників для 

прийняття рішень з організації навчання [20]. 

У законодавстві, де йдеться про обов’язок педагогічних працівників 

постійно підвищувати свій фаховий рівень [93; 138; 129; 125; 142]. Тобто, звідси 

випливає, що працівник зобов’язаний пройти періодичну перевірку знань, умінь, 

навиків. Іншими словами, працівник зобов’язаний здійснити певні дії, щоб 

показати рівень своїх можливостей, кваліфікації і на цій основі підтвердити своє 

право на виконання попередньої роботи, трудової функції [30, с. 10].  

Обов’язковість атестації передбачена і для наукових працівників, хоча 

деякі з них не підлягають атестації. Так, відповідно до п.4 Положення про 

атестацію наукових працівників атестації підлягають наукові працівники, посади 

яких включено до переліку посад наукових працівників державних наукових 

установ, організацій та посад науково-педагогічних працівників державних 

закладів вищої освіти [91]. Однак не підлягають атестації дійсні члени 

(академіки) і члени-кореспонденти академій наук, особи, які обіймають посади 

наукових працівників на умовах строкового трудового договору або за 

сумісництвом, а також наукові працівники, призначені на посаду установами або 

організаціями вищого рівня. 
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Ще одним видом атестації працівників освіти є позачергова атестація. 

Порівнявши чергову та позачергову атестації, можна виділити такі ознаки, що їх 

характеризують: 

 1) Чергова атестація проводиться не рідше одного разу на п’ять 

років, в той час як для позачергової атестації не передбачено з якою частотою 

вона повинна проводитись. 

 2) Чергова атестація характерним є те, що вона є обов’язковою для 

всіх працівників. Якщо ж говорити про позачергову атестацію, то залежно від 

виду така атестація може бути як обов’язковою (у разі зниження рівня 

професійної діяльності працівником), так і необов’язковою (на підвищення 

кваліфікаційної категорії). 

3) Чергову та позачергову атестації слід також розмежовувати і за 

суб’єктом подання. Чергова атестація здійснюється за поданням адміністрації, в 

той час як позачергова атестація може проводитись і за поданням адміністрації 

(на підвищення кваліфікаційної категорії та у разі зниження рівня професійної 

діяльності працівником) і за заявою працівника (на підвищення кваліфікаційної 

категорії).  

4) За метою проведення як чергова так і позачергова атестація 

здійснюється для перевірки рівня кваліфікації та встановлення відповідності 

(невідповідності) працівника займаній посаді.  

Відповідно до п.1.8 Типового положення позачергова атестація на 

підвищення кваліфікаційної категорії, присвоєння педагогічного звання 

проводиться не раніше як через два роки після присвоєння попередньої за 

заявою педагогічного працівника або за поданням керівника чи педагогічної 

ради. Однак із цього правила є винятки. П. 4.7 Типового положення 

передбачено, що педагогічні працівники, які досягли значних успіхів у 

педагогічній діяльності у міжатестаційний період, стали переможцями чи 

лауреатами конкурсів фахової майстерності, мають наукові ступені, почесні 

звання та ін., атестуються без дотримання послідовності в присвоєнні 

кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації. Іншими 
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словами такі педагогічні працівники можуть атестуватись позачергово раніше 

ніж через два роки після проходження попередньої атестації.  

Варто зазначити, що позачергова атестація на підвищення кваліфікаційної 

категорії та (або) присвоєння педагогічного звання як з ініціативи самого 

працівника, так і за поданням керівника чи педагогічної ради не є обов’язковою. 

Таку атестацію можна розглядати, скоріше, як право працівника на реалізацію 

свого трудового потенціалу: коли працівник, з метою підвищення свого 

кваліфікаційного рівня чи встановлення певної кваліфікаційної категорії та 

подальшого кар’єрного росту, з власної ініціативи проходить атестацію 

позачергово. Це може бути і своєрідним заохоченням працівника з боку 

керівника за успіхи у його педагогічній діяльності. Однак видається доречним 

доповнити Типове положення нормою, де було б передбачено обов’язок 

адміністрації здійснити позачергову атестацію працівника при умові, що 

останній виконав усі необхідні вимоги (пройшов курси підвищення кваліфікації, 

написав заяву про проходження позачергової атестації). Слід було б, також, 

передбачити відповідальність адміністрації за безпідставну відмову працівникам 

у проходженні позачергової атестації на підвищення кваліфікаційної категорії.  

У разі допущення суттєвих недоліків у роботі та у разі зниження 

працівником рівня професійної діяльності проводиться позачергова атестація за 

поданням керівника. Наприклад, у п. 9. Положення про атестацію наукових 

працівників зазначено наступне: якщо в діяльності наукового працівника 

виявлено ознаки недостатньої кваліфікації, зафіксовані в акті про невиконання 

роботи, доповідній записці про допущені помилки або іншому документі, 

керівник наукової установи може призначити такому працівникові позачергову 

атестацію [91]. В свою чергу п. 1.8 Типового положення передбачено, що 

позачергова атестація педагогічних працівників проводиться за поданням 

керівника чи педагогічної ради. Подання у разі зниження рівня професійної 

діяльності готується на підставі документів про вивчення стану роботи 

працівника, даних порівняльного аналізу результативності навчально-
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виробничого та виховного процесів у між атестаційний період. У поданні слід 

обґрунтувати причини та мотиви позачергової атестації. Ними можуть бути: 

- зниження рівня навчально-виробничої та виховної роботи у 

порівнянні з наслідками попередньої атестації; 

- послаблення активності в методичній роботі, зниження внаслідок 

цього рівня професійної майстерності; 

- послаблення трудової дисципліни, наявність стягнень. 

Атестаційна комісія повинна ознайомити педагогічного працівника зі 

змістом відповідного подання та з графіком його атестації. 

Варто зазначити, що позачергова атестація у разі зниження працівником 

його професійного рівня є обов’язковою для працівника. Така атестація 

призначається з метою усунення недоліків у роботі працівника, підвищення 

активності в методичній роботі та професійній майстерності. А в разі 

неможливості усунення недоліків атестаційна комісія за результатами атестації 

повинна прийняти рішення про відповідність (чи невідповідність) працівника 

займаній посаді чи виконуваній роботі та вжити відповідних заходів, 

передбачених законом. 

Позачергова атестація не може бути призначена жінкам, які перебувають у 

відпустці по вагітності та пологах, та жінкам, які мають дітей віком до трьох 

років (а в окремих випадках і до шести років), а також молодим фахівцям, 

направленим на роботу до установи (підприємства, організації) після закінчення 

вищого навчального закладу з відривом від виробництва, у період обов'язкового 

терміну роботи за призначенням. 

В результаті аналізу наявної нормативної бази з питань атестації 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників позачергову атестації можна 

розділити на два види: 

1. Позачергова атестація на підвищення кваліфікаційної категорії чи 

присвоєння педагогічного звання. 

2. Позачергова атестація у разі зниження рівня професійної діяльності чи 

допущення працівником суттєвих недоліків у роботі [91; 150]. 
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Варто зазначити, що на сьогодні атестація педагогічних працівників діє 

радше як репресивний механізм, а не як стимулюючий фактор. Оскільки 

атестація педагогічних працівників є обов’язковою, це не дає можливості 

працівникам виявити ініціативу та бажання постійного вдосконалення. 

Працівник проходить атестацію тільки тому, що повинен це робити, а не тому 

що має бажання підвищити свій професійний рівень та отримати вищу 

кваліфікаційну категорію чи/та педагогічне звання. Не виключено, що останній 

може працювати на одному і тому ж рівні впродовж десятиліть і за результатами 

атестації буде визнаний таким, що відповідає займаній посаді чи виконуваній 

роботі. Однак це не забезпечить ні постійного вдосконалення професійного 

рівня педагога ні підвищення ефективності навчально-виховного процесу 

загалом. Натомість варто, на нашу думку, запровадити атестацію як систему 

стимулів для кар’єрного росту. Необхідно скасувати обов’язкову атестацію для 

всіх без винятку педагогічних працівників, а запровадити обов’язковість 

проходження атестації лише в окремих випадках: 

- працівник пропрацював перші 5 років після закінчення вищого 

навчального закладу (така атестація повинна обов’язково проводитись з метою 

встановлення відповідності молодого спеціаліста виконуваній роботі та 

можливості в подальшому займатись педагогічною діяльністю); 

- працівник претендує на вищу кваліфікаційну категорію та/або 

педагогічне звання; 

- атестація з ініціативи роботодавця у разі виявлення недоліків у 

роботі педагога. 

У всіх інших випадках атестація педагогічних працівників повинна бути 

добровільною. 

Таким чином такий критерій поділу атестації на види як «за 

періодичністю» зникне сам собою, адже за умови добровільності проходження 

атестації остання не матиме ознак періодичності (регулярності) та плановості. 

 Варто зазначити, що працівників освіти, залежно від покладених на них 

функціональних обов’язків, можна розділити на дві групи:  
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- власне педагогічні працівники; 

- адміністрація закладу освіти (керівники закладу освіти).  

Відповідно до Закону «Про освіту» педагогічні працівники - це особи, які 

власне здійснюють педагогічну діяльність (навчання та виховання) у закладах 

освіти [138]. Педагогічні працівники проходять атестаційну перевірку в ході якої 

визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівню 

його кваліфікації, залежно від якого присвоюється кваліфікаційна категорія та 

(або) педагогічне звання.  

Що стосується керівників навчальних закладів та установ, у штаті яких є 

педагогічні працівники, то слід зауважити, що атестація для них має свої 

особливості. Керівником навчального закладу може бути особа з вищою 

педагогічною освітою, стажем роботи не менше трьох років, яка успішно 

пройшла атестацію керівних кадрів освіти. У законодавстві чітко зазначено, що 

призначенню на посади керівників закладів загальної середньої освіти та 

закладів позашкільної освіти має передувати їх атестація [150; 135]. Особа, яка 

претендує на зайняття посади керівника закладу загальної середньої освіти 

та/або закладу позашкільної освіти, повинна подати заяву керівнику 

відповідного органу управління освітою, який, в свою чергу, направляє в 

атестаційну комісію II рівня лист-подання про атестацію вказаної особи. Дане 

подання є підставою для проведення засідання атестаційної комісії II рівня з 

метою атестації особи та подальшого призначення її на посаду керівника 

закладу загальної середньої освіти або закладу позашкільної освіти чи 

зарахування до кадрового резерву. В ході такої атестації враховується не лише 

рівень кваліфікації такого педагогічного працівника, а й вивчається робота на 

педагогічних, науково-педагогічних та керівних посадах у сфері освіти та 

професійні знання та навички, набуті до призначення на посаду. При атестації 

керівних кадрів навчальних та інших закладів, атестаційна комісія з’ясовує 

рівень виконання ряду вимог, передбачених п. 3.4. Типового положення. Слід 

відзначити, що на керівника закладу освіти покладено не лише обов’язок 

організації та здійснення безпосередньо педагогічної діяльності, а й управління 
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навчальним закладом. А відтак, атестація таких педагогічних працівників 

відбувається у двох напрямках:  

- як педагогів (де оцінюється власне педагогічна діяльність);  

- як керівників (де, окрім педагогічної діяльності оцінюють 

ефективність їх праці у сфері управління). 

Враховуючи ці особливості, можна класифікувати атестацію педагогічних 

працівників за трудовою функцією: 

- атестація власне педагогічних працівників; 

- атестація керівних кадрів закладів освіти. 

З огляду на такий поділ атестацію педагогічних працівників можна, також, 

розділити залежно від часу проведення на:  

- первинну (від слова первинний – 1) який становить собою перший, 

звичайно найпростіший етап чого-небудь; 2) від якого або з якого починається 

що-небудь; початковий) [44, с. 119]. 

-наступну. 

Первинною атестацією можна вважати атестацію осіб, які претендують на 

зайняття посади керівника закладу загальної середньої освіти або керівника 

закладу позашкільної освіти. Така атестація передує призначенню особи на 

відповідну посаду.  

Первинною, також, можна вважати атестацію працівника, який 

пропрацював перші 5 років після закінчення закладу вищої освіти. За 

результатами такої атестації встановлюється відповідність молодого спеціаліста 

виконуваній роботі та можливість в подальшому займатись педагогічною 

діяльністю.  

Первинна атестація має бути обов’язковою, адже за результатами 

останньої встановлюється не лише відповідність педагогічного працівника 

займаній посаді чи/та виконуваній роботі, а й визначається можливість 

подальшого зайняття педагогічною діяльністю та обіймання адміністративних 

посад. 
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Для всіх інших педагогічних працівників повинна проводитись наступна 

атестація.  

Окремої уваги заслуговує атестація наукових та науково-педагогічних 

працівників. Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» науковий працівник - вчений, який за основним місцем роботи та 

відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається науковою, 

науково-технічною, науково-організаційною або науково-педагогічною 

діяльністю та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового 

ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації [137]. 

А науково-педагогічний працівник - вчений, який за основним місцем 

роботи займається професійно педагогічною та науковою або науково-

технічною діяльністю у закладах вищої освіти та закладах післядипломної 

освіти. Окрім цього п.3 ст. 6 даного закону передбачено обов’язок наукового 

працівника проходити атестацію на відповідність займаній посаді. Законом 

України «Про вищу освіту» передбачено обов’язок педагогічних працівників 

проходити атестацію кожні 5 років [125]. Таким чином, на сьогодні 

законодавством передбачений обов’язок проходження періодичної (чергової) 

атестації науковим та педагогічним працівникам. Що ж стосується науково-

педагогічних працівників, немає законодавчо закріпленого обов’язку проходити 

чергову атестацію. Однак, відштовхуючись від самого визначення поняття 

«науково-педагогічний працівник» зрозумілим є те, що останній у своїй 

трудовій функції поєднує як наукову так і педагогічну діяльність. А відтак, 

атестація науково-педагогічних працівників має розглядатись у двох напрямках: 

як атестація науковця так і атестація педагога. Окремі науковці вважають, що 

атестацією можна вважати державну атестацію, яка відбувається під час 

присудження науково-педагогічним працівникам наукових ступенів та 

присвоєння вчених звань. Так Л.В. Купіна зазначає, що в ході державної 

атестації відбувається визнання рівня наукової кваліфікації особи, що є однією з 

основних складових професійної кваліфікації науково-педагогічного працівника. 

З огляду на те державна атестація науково-педагогічних працівників 
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розглядається як атестація в широкому розумінні, наслідком якої є встановлення 

рівня кваліфікації працівника, зокрема наукового рівня [24, с. 33-34].  

Не можемо не погодитись з Л. Ф. Купіною, яка зазначає, що наукова 

кваліфікація – одна з складових професійної кваліфікації науково-педагогічного 

працівника, яку можна визначити як певний рівень знань, вмінь та навичок [24, 

с. 33]. Адже у Тимчасовому порядком присудження ступеня доктора філософії 

зазначено, що атестація проводиться з метою державного визнання рівня 

наукової кваліфікації здобувача шляхом присудження йому наукового ступеня 

[149]. Під час атестації здійснюється оцінка наукового рівня дисертації та 

наукових публікацій здобувача, встановлюється рівень набуття здобувачем 

теоретичних знань, умінь, навичок та відповідних компетентностей. Однак 

вважаємо, що наукову кваліфікацію працівника слід розглядати як базову 

передумову зайняття науково-педагогічною діяльністю. До такого висновку 

можна дійти звернувшись до рішення Конституційного Суду України у справі 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу 

другого пункту 2 про визначення стажу наукової роботи «з дати присудження 

наукового ступеня або присвоєння вченого звання» постанови Кабінету 

Міністрів України «Про перелік посад наукових працівників державних 

наукових установ, організацій та посад науково-педагогічних працівників 

державних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на 

яких дає право на одержання пенсії та грошової допомоги при виході на пенсію 

відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», де 

суд чітко зазначив, що в юридичному значенні науковий ступінь або вчене 

звання є формою державного визнання рівня кваліфікації вченого чи 

кваліфікаційної вимого для зайняття науковим (науково-педагогічним) 

працівником відповідної посади [148]. 

Ми підтримуємо позицію Л.Ф. Купіної, яка зазначає, що наукова 

кваліфікація визначається як належний рівень знань, вмінь та навичок у певній 

галузі науки. А відтак в ході державної атестації визначається ступінь рівня 

наукових праць працівника, зокрема, дисертаційного дослідження на здобуття 
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наукового ступеня кандидата чи доктора наук. Даний вид державної атестації, на 

думку вченої, є спеціальною системою встановлення наукової кваліфікації 

працівника, адже відбувається, як правило, внаслідок проходження підготовки 

науково-педагогічних працівників через аспірантуру та докторантуру, які, згідно 

з положенням Про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, є 

формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої 

кваліфікації. Під час навчання в аспірантурі та докторантурі особа лише 

готується стати науково-педагогічним працівником [24, с. 34 ].  

Однак, не можемо погодитись з думкою, що атестацію здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук слід розглядати як атестацію в 

широкому розумінні адже присудження наукового ступеня свідчить про високий 

науковий рівень працівника є однією з базових передумов подальшого 

здійснення професійної діяльності науково-педагогічного працівника. Таку 

атестацію можна розглядати як одноразову обов'язкову атестацію, яка 

підтверджує високий науковий рівень працівника освіти та засвідчує 

спроможність останнього займатись науково-педагогічною діяльністю та 

обіймати відповідні посади у закладах вищої освіти. 

В першому підрозділі нашого дисертаційного дослідження ми 

запропонували розглядати атестацію працівників освіти як передбачену 

законодавством систему заходів, спрямовану на встановлення відповідності 

працівника займаній посаді чи/ та виконуваній роботі, всебічну та комплексну 

оцінку його професійного рівня (професіоналізму), моральних (а в окремих 

випадках і ділових) якостей та ефективності його праці.  

З огляду на це, присвоєння наукових ступенів не можна розглядати як 

класичний вид атестації науково-педагогічних працівників, адже в ході 

присудження наукового ступеня не здійснюється оцінка рівня професійної 

діяльності науково-педагогічного працівника та не встановлюється відповідність 

(невідповідність) останнього займаній посаді чи/та виконуваній роботі. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» доктор філософії це освітній і 

водночас науковий ступінь, який свідчить, що особа здобула необхідні 
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теоретичні знання, вміння, навички достатні для продукування нових ідей, 

розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності та оволоділа методологією наукової та педагогічної 

діяльності [125]. А атестація встановлює відповідність результатів наукової 

роботи здобувача вимогам освітньої програми. Тобто присвоєння наукових 

ступенів може підтвердити наявність високого наукового рівня працівника та 

засвідчити спроможність науково-педагогічного працівника в подальшому 

займатись науково-педагогічною діяльністю та обіймати певні посади. Однак 

працівник, який професійно займається педагогічною та науково – педагогічною 

діяльністю у закладах вищої освіти закладах післядипломної освіти, 

зобов’язаний, окрім наукового рівня, постійно підвищувати рівень своєї 

педагогічної майстерності. Таким чином можна зробити висновок, що атестація 

на визначення відповідності працівника виконуваній роботі чи займаній ним 

посаді не може бути заміненою державною атестацією під час присудження 

наукових ступенів. Адже відповідно до законодавства присудження наукових 

ступенів є державним визнанням рівня наукової кваліфікації [117; 97; 120; 137; 

139; 150; 125; 118].  

Відповідно до законодавства педагогічним працівником повинна бути 

особа, яка має відповідну педагогічну освіту та належний рівень професійної 

підготовки [139; 150]. А атестуватись на визначення відповідності педагогічного 

працівника займаній посаді/виконуваній роботі з подальшим присвоєнням 

відповідної кваліфікаційної категорії чи/та педагогічного звання може особа з 

вищою освітою. 

Посади науково-педагогічних працівників, за законодавством України про 

вищу освіту,можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене 

звання, а також особи, які мають ступінь магістра [125; 118]. В свою чергу вчене 

звання присвоюється особам, яким присуджено науковий ступінь.  

Тобто для педагогічних працівників однією з передумов атестації з 

подальшим присвоєнням відповідної кваліфікаційної категорії чи/та 

педагогічного звання є наявність вищої освіти. В той час як для науково-
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педагогічних працівників однією з передумов присвоєння вченого звання є 

наявність наукового ступеня. Тобто атестація осіб, на здобуття наукового 

ступеня не є атестацією на встановлення відповідності працівника займаній 

посаді чи/та виконуваній роботі, а встановлення рівня підготовки останнього для 

подальшого зайняття науково-педагогічною діяльністю та зайняття відповідних 

посад. 

Тобто таку атестацію, на нашу думку, слід розглядати радше як підготовку 

науковця та визнання його наукового досягнення, а не як відповідність науково-

педагогічного працівника виконуваній роботі (що, власне, і є метою атестації). 

Варто, однак, чітко розмежовувати поняття «науковий ступінь» та «вчене 

звання». Науковим ступенем є рівень кваліфікації науковця, який присвоюється 

після проходження навчання за спеціальними програмами та захисту 

дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня. А вчене звання - це 

рівень посади представника наукової сфери, що присвоюється йому в процесі 

здійснення трудової діяльності у вищому навчальному закладі або науковій 

установі. Як слушно зазначає Л. Ф. Купіна, науковий ступінь – це 

функціональна категорія, а вчене звання – це кваліфікаційна категорія, яка 

визначає характер і якість діяльності науково-педагогічного працівника [24, с. 

106]. Видається, що при присвоєнні вчених звань оцінюється діяльність 

працівника освіти не лише як науковця, а також як педагогічного працівника. 

Тобто його науковий доробок, а також професійний рівень викладання (його 

кваліфікацію), моральні (а в окремих випадках і ділові) якості його праці.  

Однак, на відміну від педагогічних працівників, науково-педагогічні 

працівники не лише здійснюють освітянську (викладацьку) роботу, але й 

займаються науковою діяльністю. При цьому, викладацька і педагогічна 

діяльність об’єднані однією трудовою функцією таких працівників та є 

невід’ємною її частиною. 

Принагідно зауважимо, що наукові досягнення таких працівників 

використовуються у їх викладацькій роботі. На нашу думку, не варто 

відокремлювати наукову діяльність від викладацької. А тому, недоцільно 
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проводити атестацію окремо як наукового та педагогічного працівника, а 

розглядати атестацію комплексно у двох аспектах. 

Разом з тим, наукова та викладацька діяльність хоч і взаємопов’язані, але, 

все ж таки, відмінні речі. Тому варто вказувати не на види, а на форми атестації 

науково-педагогічних працівників, як способи підтвердження відповідності 

працівника займаній посаді або виконуваній роботі, тобто його професійного 

рівня (кваліфікації). 

 Тобто для науково-педагогічних працівників атестація науково-

педагогічних працівників на здобуття наукового ступеня доктор філософії/ 

доктора наук, що спрямована на встановлення рівня їх наукової кваліфікації, є 

обов’язковою. Власне атестація здобувачів ступеня доктора філософії/ доктора 

наук(захист дисертаційного дослідження) є обов’язковою передумовою для 

подальшого зайняття науково-педагогічною діяльністю та обійманням певних 

посад.  

За результатами атестації науково-педагогічного працівника як науковця 

встановлюється рівень наукової кваліфікації працівника, однак жодним чином 

не визначається рівень педагогічної майстерності останнього. Тобто атестація 

науково-педагогічних працівників, що спрямована на встановлення рівня їх 

наукової кваліфікації є підставою для здійснення наукової діяльності у закладах 

вищої освіти. Якщо ж говорити про зайняття педагогічною діяльністю, науково-

педагогічний працівник повинен довести свою спроможність займатись 

викладацькою діяльність. Фаховий рівень викладача визначається не лише 

загальною ерудованістю та досконалим володінням свого предмету. Для 

здійснення педагогічної діяльності науково-педагогічний працівник повинен 

продемонструвати майстерне володіння методикою викладання, управління 

навчально-пізнавальною діяльністю студентів, організаторсько-педагогічні, 

комунікативні, дидактичні (підготовка навчальних матеріалів, доступність, 

виразність, переконливість при подачі навчального матеріалу) здібності. 

Як зазначає М. М. Фіцула, ефективність викладацької роботи залежить від 

професійності викладача. За результатами роботи останнього виділяють 5 рівнів 
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готовності викладача до педагогічної діяльності. До таких рівнів вчена 

відносить: 1) репродуктивний рівень (недостатній), який полягає в умінні 

розповісти те, що знає сам; 2) адаптивний (низький) передбачає уміння 

пристосувати своє повідомлення до особливостей аудиторії; 3) локально-

моделюючий (середній) – передбачає володіння педагогом стратегіями 

передавання знань з окремих розділів та тем; 4) системно-моделюючий 

(високий) – полягає в умінні формувати систему знань, умінь, навичок з 

предмета загалом; 5) системно-моделюючий діяльність і поведінку (вищий), що 

передбачає здатність педагога перетворювати свій предмет на засіб формування 

особистості вихованців [53, с. 52-53]. Власне ті рівні, на думку авторки, і 

визначають рівень кваліфікації викладача. 

Петренко Л. Ф. поділяє кваліфікацію на наукову, науково-педагогічну та 

науково-посадову. Автор вважає, що наукова кваліфікація підтверджується під 

час присудження наукових ступенів, а науково-педагогічна та науково-посадова 

– під час присвоєння вчених звань [35, с. 44 ]. 

Цілком погоджуємося з думкою Л.Ф.Купіної, яка за метою проведення 

виділяє такі види атестації науково-педагогічних працівників: 

а) атестація, в результаті якої відбувається перевірка та оцінка рівня 

кваліфікації працівника; 

б) атестація, в результаті якої відбувається визначення рівня наукової 

кваліфікації працівника [24, с. 94]. 

Тобто авторка розглядає атестацію науково-педагогічних працівників у 

двох аспектах: як науковців та педагогічних працівників. 

На думку вченої державна атестація науково-педагогічних працівників 

спрямована на встановлення рівня їх наукової кваліфікації, що засвідчується 

видачою офіційного документу державного зразка [24, с. 102]. Атестація на 

визнання рівня наукової кваліфікації здобувача здійснюється на підставі 

публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації разовою 

спеціалізованою вченою радою, утвореною закладом вищої освіти чи науковою 

установою [113; 149; 120; 125]. Дисертація – це кваліфікаційна наукова праця, 
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виконана особисто здобувачем у вигляді спеціально підготовленого рукопису 

або опублікованої монографії. Підготовлена до захисту дисертація повинна 

містити висунуті здобувачем науково-обґрунтовані теоретичні або 

експериментальні результати, а також характеризуватися єдністю змісту і 

свідчити про особистий внесок здобувача у науку [120]. Тобто захист дисертації 

виявляє рівень наукових досягнень працівника, і аж ніяк не відповідність рівня 

знань, умінь та навичок останнього кваліфікаційним вимогам, які передбачені 

довідниками кваліфікаційних характеристик професій. 

В свою чергу результатом атестації з метою встановлення відповідності 

працівника виконуваній роботі є присвоєння працівникові вченого звання.  

Отже, на нашу думку, наукові працівники повинні атестуватись виключно 

як науковці. Науково-педагогічні працівники окрім атестації на присудження 

наукового ступеня (як результату підготовки науково-педагогічного працівника) 

повинні проходити атестацію у випадку, якщо науково-педагогічний працівник 

хоче отримати вчене звання чи/та претендує на зайняття певних посад. 

Поділяємо думку Л.Ф. Купіної, яка пропонує розглядати присвоєння 

вчених звань професора та доцента як атестацію науково-педагогічних 

працівників з метою встановлення відповідності займаній посаді [24, с. 35]. 

Атестація в такому випадку може розглядатись у двох аспектах: атестація 

науково-педагогічного працівника як науковця та як педагога. Адже присвоєнню 

вченого звання передує атестація, яка включає проведення працівником 

відкритої лекції з подальшим обговоренням на засіданні кафедри результатів 

проведення останньої та звіт про науково-педагогічну діяльність працівника. 

Після розгляду атестаційних матеріалів кафедра готує висновок, яким 

підтверджує належний науково – методичний рівень викладання навчальних 

дисциплін та відповідність здобувача заявленому вченому званню. Цей етап 

засвідчує про високий професійний рівень науково-педагогічного працівника як 

педагога, оскільки на ньому здійснюється оцінка його методичної та 

викладацької діяльності. До критеріїв оцінки науково-педагогічної діяльності 

здобувачів вчених звань, відповідно до законодавства, включено також 
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відомості про навчально-методичні та наукові праці у виданнях, що включені до 

міжнародних наукометричних баз і рекомендовані МОН [118; 114]. Такі 

публікації засвідчують про постійне вдосконалення рівня працівника як 

науковця. Атестація здобувачів вчених звань професора і доцента здійснюється 

на кафедрі, де вони працюють. Розгляд атестаційних матеріалів здобувачів 

вчених звань здійснюється вченими радами закладів освіти (наукових установ) 

на основі висновку кафедри. Рішення вченої ради про присвоєння вченого 

звання затверджується атестаційною колегією МОН та видається атестат. 

Атестат, виданий МОН про присвоєння вченого звання є документом, який 

засвідчує рівень професійної кваліфікації науково-педагогічного працівника 

[118]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що атестація на визначення 

наукової кваліфікації працівника та атестація з метою встановлення 

відповідності працівника виконуваній роботі є поняттями не тотожними з 

різною метою, критеріями оцінювання та результатом. 

Якщо ж звернутись до законодавчих актів, що регулюють порядок 

присвоєння вченого звання та педагогічного звання можна зробити висновок, що 

обидві процедури мають багато спільних рис [150; 118]. 

Як при присвоєнні вченого звання так і при присвоєнні педагогічного 

звання атестаційні комісії враховують наступні критерії: відповідний стаж 

науково-педагогічної/педагогічної діяльності; освіта, науковий ступінь, вчене 

звання/кваліфікаційна категорія; наявність навчально-методичних (наукових) 

праць/ методичних розробок (та наявність друкованих методичних, 

наукових/методичних праць); високий фаховий рівень. В обидвох випадках 

передумовою проходження атестації та присвоєння звання є підвищення рівня 

кваліфікації (у формі стажування/ навчання) та проведення відкритих 

лекцій/занять чи уроків з подальшим їх обговоренням та оцінкою фахового рівня 

науково-педагогічного/педагогічного працівника. В обидвох цих випадках (у 

випадку присудження вченого та педагогічного звання) визначення рівня 
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кваліфікації науково-педагогічного/педагогічного працівника є визначальним 

при вирішення питань зайняття ним відповідної посади та/або оплати праці. 

Якщо порівняти порядок присвоєння вченого та педагогічного звання 

можна зробити висновок, що як в ході присвоєння педагогічного звання так і під 

час присвоєння вченого звання беруться до уваги одні і ті ж критерії оцінки 

роботи працівника освіти. Тобто як і присвоєння педагогічного звання так і 

присвоєння вченого звання є результатом оцінки фахового рівня працівника 

освіти (його кваліфікації). А, отже, можна стверджувати, що присвоєння вченого 

звання є ніщо інше як атестація науково-педагогічного працівника з метою 

встановлення відповідності працівника виконуваній ним роботі. Адже, як 

зазначає Л. Ф. Купіна, через присудження вчених звань відбувається визначення, 

перевірка, підтвердження рівня кваліфікації науково-педагогічного працівника 

[24, с. 107].  

Тому ми пропонуємо закріпити в законодавстві про атестацію працівників 

освіти норму про обов’язковість атестації науково-педагогічних працівників у 

випадку, якщо працівник хоче атестуватись на вищу категорію (вчене звання) 

та/або обіймати вищу посаду. Адже, на нашу думку, результати атестації мали б 

враховуватись при призначенні працівника освіти на відповідну посаду. 

Так, можна зробити висновок, що науково-педагогічні працівники 

проходять атестацію під час присвоєння вченого звання і як науковці і як 

педагоги. Така атестація не є обов’язковою та може проводитись лише за 

бажанням самого працівника. Одночасно атестація, в цьому випадку, є 

належним стимулом для підвищення фахового рівня працівника та можливості 

подальшого кар’єрного росту. 

Узагальнюючи вищесказане, ми пропонуємо законодавчо закріпити таку 

систему атестації працівників освіти: 

За колом осіб атестацію можна розділити на 2 основні види: 

- атестація педагогічних працівників; 

- атестація науково-педагогічних працівників. 
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Атестація педагогічних працівників за метою проведення є первинна та 

наступна. Первинна атестація є обов’язковою, в той час як наступна є 

добровільною (і лише в чітко передбачених випадках може бути обов’язковою).  

Для педагогічних працівників слід передбачити обов’язкову атестацію у 

таких випадках: 

- працівник пропрацював перші 5 років після закінчення вищого 

навчального закладу (Така атестація повинна обов’язково проводитись з метою 

встановлення відповідності молодого спеціаліста виконуваній роботі та 

можливості в подальшому займатись педагогічною діяльністю); 

- працівник претендує на вищу кваліфікаційну категорію та/або 

педагогічне звання; 

- працівник претендує на зайняття адміністративної посади; 

- позачергова атестація з ініціативи роботодавця у разі виявлення 

недоліків у роботі педагога. 

У всіх інших випадках атестація педагогічного працівника повинна бути 

добровільною. 

За трудовою функцією: 

- атестація власне педагогічних працівників; 

- атестація керівних кадрів закладів освіти. 

Атестація на встановлення відповідності науково-педагогічного 

працівника виконуваній роботі та з метою зайняття вищої посади та/або 

присвоєння вченого звання повинна проводитись виключно за бажанням 

науково-педагогічного працівника.  

Безумовно для науково-педагогічних працівників обов’язковою є атестація 

на присвоєння наукового ступеня. Однак не можемо вважати останню 

атестацією науково-педагогічного працівника в класичному розумінні. Атестація 

здобувача ступеня доктора філософії/доктора наук повинна розглядатись як 

результат підготовки науково-педагогічного працівника, визнання рівня його 

наукової кваліфікації та обов’язкова передумова зайняття науково-педагогічною 

діяльністю та присвоєння вченого звання. Одночасно атестацію на присвоєння 
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вченого звання слід розглядати як атестацію науково-педагогічного працівника з 

метою встановлення відповідності працівника виконуваній ним роботі. 

Така система атестації працівників освіти, на нашу думку забезпечить 

єдиний підхід щодо формування кадрового потенціалу працівників освіти та 

сприятиме їх постійному вдосконаленню.  

 

1.4. Принципи атестації працівників освіти 

У науковій та навчальній літературі принципи характеризують як 

найбільш загальні вимоги, що ставляться до суспільних відносин та їх учасників. 

Принципами трудового права, як системи норм, покликаних забезпечувати 

трудові та тісно пов’язані з ними відносини, є такі засадничі ідеї (засади), які 

визначають сферу його дії, порядок встановлення прав та обов’язків суб’єктів, 

гарантії захисту їх прав та законних інтересів [48, с. 44]. 

Залежно від рівня загальності ідеї для права або окремих його складових 

принципи трудового права можна об’єднати в такі групи: загально-правові (до 

яких належать: принципи верховенства права, законності, гуманізму, соціальної 

справедливості, демократизму); міжгалузеві; галузеві; принципи окремих 

інститутів трудового права [3, с. 45]. Принципи правових інститутів діють у 

межах однорідних суспільних відносин, що регулюються нормами окремого 

інституту. Іноді їх ототожнюють із загальними або галузевими принципами, 

піддаючи сумніву саму необхідність існування принципів окремих інститутів 

права. Однак такі принципи становлять цілком самостійну наукову категорію і 

виступають конкретизуючим елементом системи принципів вищих рівнів [11].  

Інститут права – система відносно відокремлених від інших і пов’язаних 

між собою правових норм, які регулюють певну групу (вид) однорідних 

суспільних відносин. Головне призначення інститутів права – у межах своєї 

групи однорідних суспільних відносин забезпечити суцільне, відносно закінчене 

регулювання [40, с. 248].  

Відносини атестації працівників освіти регулюються низкою законодавчих 

актів та становлять собою самостійну групу суспільних відносин. 
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Видається, що принципи атестації є правовими засадами окремого 

інституту трудового права України. Щоправда, у науковій літературі щодо цього 

немає єдності позицій. Адже й сама атестація працівників, як окремий інститут 

трудового права, - дискусійне питання. 

Так, аналізуючи місце атестації в системі трудового права України, 

неважко дійти висновку, що не усі вчені відносять її до інститутів цієї галузі 

права. Зокрема П. Д. Пилипенко зазначає, що систему трудового права 

формують наступні інститути: трудовий договір, робочий час, час відпочинку, 

заробітна плата, трудова дисципліна, охорона праці, матеріальна 

відповідальність, трудові спори, колективно-договірне регулювання праці, 

підготовка і перекваліфікація кадрів, працевлаштування населення, нагляд і 

контроль за дотриманням законодавства про працю [48, с. 34]. 

 Натомість Н. Б. Болотіна вважає, що норми, які регулюють індивідуальні 

трудові відносини, утворюють окремі інститути у індивідуально-трудовому 

праві. До них вона відносить такі інститути: трудовий договір, нормування 

праці, оплата праці, робочий час, час відпочинку, оцінка результатів праці та 

атестація працівників, навчання і підвищення кваліфікації працівників, 

дисциплінарна відповідальність працівників, матеріальна відповідальність 

сторін трудового договору [2, с. 80].  

Тобто атестація працівників, на думку вченої, є окремим інститутом 

трудового права України.  

Принагідно зазначимо, що відносини атестації педагогічних та науково-

педагогічних працівників у науковій літературі також відносять до інституту 

атестації за трудовим правом України. Л. Ф. Купіна так про це пише: «Атестація 

педагогічних та науково-педагогічних працівників як інститут права – це 

сукупність правових норм, які регулюють групу однорідних суспільних 

відносин по встановленню, перевірці чи підтвердженню рівня кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників» [24, с. 39]. 

Варто зазначити, що чимало науковців [48, с. 34; 2, с. 78-80] виділяє 

окремий інститут навчання (підготовки) підвищення кваліфікації та 
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перекваліфікації працівників в межах якого, власне, і встановлюється 

(підвищується, підтверджується) кваліфікація працівника. Слід, також, 

зазначити, що підвищення кваліфікації можна розглядати і як окрему форму 

розширення зони компетенції працівника внаслідок виробничого навчання, і як 

обов’язкову передумову проходження чергової атестації [150; 81; 108]. Тому, 

вважаємо за доцільне розглядати сукупність правових норм, які регулюють дану 

групу суспільних відносин не як окремий інститут трудового права, а як 

складову інституту атестації працівників.  

В свою чергу С. В. Дріжчана пропонує розглядати атестацію як складову 

інституту трудового договору [37, с. 54]. Під трудовим договором як інститутом 

трудового права розуміють сукупність правових норм, що визначають поняття, 

зміст, строк дії трудового договору та регулюють взаємовідносини між 

працівником та роботодавцем [58, с.74-75]. Трудовий договір визначає трудову 

функцію працівника, а елементом цієї функції є, окрім безпосереднього 

виконання роботи, ще й удосконалення професійних навичок, підвищення своєї 

кваліфікації та майстерності. Власне, підвищення кваліфікації та професійне 

навчання працівників здійснюється в рамках дії трудового договору та 

забезпечується роботодавцем. Однак, таку підготовку та підвищення 

кваліфікації працівників, як елемент змісту трудового договору, слід 

відмежовувати від атестації працівників та оцінки результатів роботи. Варто 

зазначити, що трудовий договір та атестацію можна розмежувати за метою та 

суб’єктним складом.  

Метою укладення трудового договору є встановлення між сторонами 

трудових відносин (адже трудовий договір є підставою виникнення трудових 

відносин та регулятором трудових та деяких тісно пов’язаних з ними відносин). 

Атестація ж проводиться з метою оцінки фахового рівня працівника в рамках 

вже існуючих трудових відносин. До того ж, атестація може бути передумовою 

зміни трудової функції працівника (так, призначенню на посади керівників 

закладів освіти передує їх атестація), адже трудова функція працівника – це вид 

роботи або посада, виконання чи заміщення яких можливе з огляду на професію, 
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спеціальність, кваліфікацію працівника. Професія, спеціальність, кваліфікація – 

це ті основні аргументи, якими оперує працівник при укладенні трудового 

договору, і саме завдяки їм він може претендувати на зайняття відповідної 

посади чи бути допущений до виконання певної роботи. Водночас, професія, 

спеціальність, кваліфікація не можуть довільно трактуватись сторонами при 

укладенні трудового договору. Ці параметри відомі наперед, вони засвідчуються 

спеціальними документами (дипломами, посвідченнями тощо) [48, с. 168]. 

Атестація може, також, бути як передумовою подальшого просування 

працівника по службі, так і підставою для розірвання трудового договору з 

працівником та припинення трудових відносин (за умови негативних результатів 

атестації). 

Отже, метою укладення трудового договору є встановлення трудових 

відносин між працівником та роботодавцем та реалізації права особи на працю. 

Водночас метою атестації є оцінка фахового рівня працівника на предмет його 

відповідності займаній посаді чи виконуваній роботі. Результати атестації 

можуть бути підставою зміни умов трудового договору чи підставою його 

припинення. 

Таким чином, можна зробити висновок, що атестація, як система заходів 

спрямованих на оцінку фахового рівня працівника може проводитись як в 

рамках вже існуючих трудових відносин, так і передувати укладенню трудового 

договору [150] (зміні трудової функції працівника).  

Ще однією відмінною рисою інституту атестації від інституту трудового 

договору є їх суб’єктний склад. Характерною ознакою трудових правовідносин є 

наявність досить широкого кола суб’єктів, які можуть бути їх учасниками. Усіх 

суб’єктів трудових правовідносин можна поділити на дві групи: головні (тобто 

ті, які відіграють у трудових правовідносинах провідну роль і забезпечують 

існування самих трудових правовідносин) та другорядні суб’єкти трудових 

правовідносин, які беруть участь у трудових правовідносинах тільки якщо 

виникає потреба або ж якщо їхня участь є тимчасовою, після чого вони 

припиняють своє існування [48, с. 56]. Власне до таких другорядних суб’єктів, 
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на даний час, можна віднести спеціалізовані вчені ради, конкурсні та атестаційні 

комісії.  

Різний суб’єктний склад правовідносин передбачає наявність різного 

обсягу прав та обов’язків учасників певних правовідносин. Сторонами 

трудового договору є працівник та роботодавець. В той час як суб’єктами 

атестації є працівник та атестаційна комісія (створена роботодавцем чи 

уповноваженим ним органом на час проведення атестації). Відповідно до 

законодавства України [151; 81; 91; 142] основними обов’язками роботодавця є: 

правильно організувати роботу працівників, забезпечити дотримання трудової 

дисципліни, дотримання законодавства про працю і правил охорони праці та 

своєчасна виплата заробітної плати працівникам та ін. Однак роботодавець не 

наділений правом здійснювати перевірку та визначення фахового рівня 

працівника, вивчати досвід роботи, приймати рішення щодо відповідності 

педагогічного працівника займаній посаді, присвоювати кваліфікаційні категорії 

та педагогічні звання, яким, в свою чергу, за законодавством України наділені 

атестаційні комісії різних рівнів. Хоча в деяких законодавчих актах зазначено, 

що роботодавець може проводити атестацію працівників, мова йде скоріше про 

технічну сторону (організацію проведення атестації, створення атестаційної 

комісії, складання графіку атестації працівників), однак комплексне оцінювання 

педагогічної діяльності працівника та визначення його фахового рівня 

здійснюється виключно атестаційною комісією [151; 81; 91; 142].  

Атестація працівників дуже часто проводиться в межах трудового 

договору (в рамках трудових відносин, які виникли в результаті укладення 

трудового договору) та тісно взаємопов’язана з даним інститутом трудового 

права. Однак трудовий договір та атестація працівників мають різну мету, 

суб’єктний склад та коло прав та обов’язків сторін. А відтак, атестацію 

працівників слід вважати не частиною інституту трудового договору, а 

самостійним інститутом трудового права. 

Кожному інституту права, як законодавчо відокремленому комплексу 

юридичних норм, що забезпечує цілісне регулювання певного виду суспільних 
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відносин притаманні певні ознаки. З визначення поняття інституту права 

запропонованого Скакун О.Ф. можна виділити наступні ознаки інституту права: 

1) відносна відокремленість правових норм; 2) пов’язані між собою норми 

становлять єдиний комплекс; 3) регулювання певної групи однорідних відносин; 

4) цілісність регулювання однорідних відносин [40, с. 248]. Якщо ж розглянути 

атестацію працівників (як окремий інститут трудового права), можна 

стверджувати, що йому притаманні всі ознаки інституту права. Кожний інститут 

права покликаний врегульовувати певне коло суспільних відносин, які 

становлять предмет правового регулювання. В інституті атестації працівників 

предметом виступають суспільні відносини щодо встановлення, перевірки 

(оцінки) чи підтвердження рівня кваліфікації працівників. Норми, що входять до 

інституту атестації працівників утворюють єдиний комплекс. Це виявляється в 

загальних положеннях, правових принципах, специфічних правових поняттях, 

що створює притаманний даному виду відносин правовий режим регулювання; 

Інститут атестації працівників має власну нормативну базу на централізованому 

та галузевому рівнях, що є визначальною для всього інституту; Інститут 

атестації працівників охоплює достатню кількість норм, для повного 

забезпечення регульованих ним відносин. Таким чином, можна стверджувати, 

що атестація працівників є окремим інститутом трудового права покликаних 

забезпечити повне врегулювання суспільних відносин щодо встановлення, 

перевірки (оцінки) чи підтвердження рівня кваліфікації працівників.  

Отже, атестація працівників – це окремий інститут трудового права 

України. Відтак, йому властива власна система принципів правового 

регулювання. 

Відомо, що принципи окремого інституту права повинні базуватись на 

загально - правових, міжгалузевих та галузевих принципах та не суперечити їм. 

Досліджуючи питання структури системи трудового права О. І. Жолнович 

поділяє правові інститути (залежно від обсягу та функціональної спрямованості 

правових норм) на три підсистеми: основну, загальну та спеціальну. Спеціальна 

підсистема об’єднує норми, які здійснюють спеціальне регулювання трудових 



88 

відносин. Спеціальними, на думку вченої, є інститути про трудові відносини 

державних службовців, педагогів, науковців та науково-педагогічних 

працівників, а також надомників, тимчасових і сезонних працівників [14, с. 272]. 

Зважаючи на це, вважаємо що інститут атестації педагогічних та науково-

педагогічних працівників окрім загальних принципів атестації має базуватись 

ще й на спеціальних інституційних принципах.  

Розглядаючи атестацію працівників як окремий інститут трудового права, 

варто окреслити коло тих вихідних положень (принципів) на яких ґрунтувалася 

б система норм, що регулює групу однорідних відносин при встановленні 

відповідності працівника займаній посаді чи/та виконуваній роботі, а також 

оцінці його професійного рівня (професіоналізму), моральних (а в окремих 

випадках і ділових) якостей і ефективності та якості його праці.  

Питання принципів правового регулювання атестації працівників 

досліджувалося багатьма вченими-фахівцями в області трудового права. 

Аналізуючи погляди науковців варто звернути увагу на широке коло принципів 

атестації, яке виділяють останні та надмірну їх деталізацію [50, с. 70; 26; 29, с. 

65-66; 25, с. 50; 24, с. 56-61; 30, с. 47; 23, с. 124-139; 11]. Ми ж спробуємо 

окреслити систему принципів атестації як окремого інституту трудового права 

України. 

Одним з визначальних принципів атестації працівників освіти, на нашу 

думку, є принцип добровільності проходження та обов’язковості проведення 

атестації.  

На сьогодні законодавством про атестацію передбачено обов’язкову 

періодичну атестацію для всіх педагогічних працівників (науково-педагогічних 

працівників), окрім працівників, передбачених положенням про атестацію 

наукових працівників [91; 52]. Така періодична атестація має проводитись не 

рідше одного разу на п’ять років. Відомо, що у процесі проведення атестації 

вирішуються головні питання: відповідність або невідповідність працівника 

освіти займаній посаді. Тобто працівник освіти, який безперервно за основним 

місцем роботи провадить наукову, навчальну, виховну чи методичну роботу, 
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зобов’язаний щоразу підтверджувати відповідність займаній посаді. Метою 

атестації, відповідно до законодавства, є стимулювання цілеспрямованого 

безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних 

працівників, росту їх професійної майстерності.  

Як ми вже згадували, атестація працівника освіти – це передбачена 

законодавством система заходів, спрямована на встановлення відповідності 

працівника займаній посаді чи/ та виконуваній роботі, всебічну та комплексну 

оцінку його професійного рівня (професіоналізму), моральних (а в окремих 

випадках і ділових) якостей та ефективності його праці.  

Тобто, у процесі атестації жодним чином не підвищується фаховий рівень 

працівника освіти та не відбувається ріст професійної майстерності, адже 

діяльність атестаційної комісії націлена, радше, на перевірку та оцінку роботи 

педагогічного (науково-педагогічного) працівника та його фахового рівня. 

Власне, обов’язковість атестації ще не гарантує постійне підвищення рівня 

професійної компетентності працівника. Так, наприклад, працівник може 

працювати на одному і тому ж рівні впродовж 5, 10 і навіть 15 чи 20 років. 

Щоразу проходячи атестацію такий працівник освіти демонструватиме 

відповідність вимогам встановленим для однієї і тієї ж кваліфікаційної категорії. 

Звичайно ж за результатами чергової атестації такий працівник буде визнаним 

таким що, відповідає займаній посаді чи виконуваній роботі та встановленій 

раніше кваліфікаційній категорії. Однак, таку атестацію не можна вважати 

стимулом для цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної 

компетентності працівників освіти, росту його професійної майстерності а, 

радше, механічною перевіркою та підтвердженням фахового рівня працівника.  

Підвищення професійної компетентності відбувається під час 

проходження підвищення кваліфікації, стажування, обміну досвідом, і аж ніяк не 

під час проходження атестації, в ході якої оцінюються дані відвідування уроків 

(занять), результатів зрізів знань, ведення документації та враховується участь у 

професійних та творчих конкурсах, робота в професійних майстернях, 

методичних об’єднаннях, отримання призових місць чи/та інших відзнак. 
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Цікавим, на наш погляд, є досвід Польщі (про що мова йшла раніше), де 

передбачено чотири етапи проходження атестації впродовж дев’яти років. 

Обов’язковими у цій системі атестації вчителів є стажування вчителя - стажера 

та вчителя за контрактом з наступною після цього сертифікацією. Що стосується 

ступенів вчителя з відзнакою та дипломованого вчителя, то працівник сам вправі 

вирішувати коли проходити стажування (і чи проходити стажування взагалі) на 

здобуття цих ступенів. Адже претендувати на ці ступені не є обов’язковим [69].  

Ми вважаємо, що доцільно було б закріпити у законодавстві норми про 

добровільність атестації працівників освіти і лише в певних випадках 

передбачити обов’язковість проходження атестації працівником освіти. 

Безумовно, обов’язковість атестації необхідна при оцінці професійного 

рівня працівника освіти, який після закінчення вищого навчального закладу 

пропрацював перші п’ять років. Адже атестаційна комісія повинна встановити 

відповідність такого працівника займаній посаді, а відтак, визначити можливість 

працівника освіти надалі займатися педагогічною (науково-педагогічною) 

діяльністю. 

Слід також, на нашу думку, передбачити обов’язок проходження атестації 

працівником, який зробив перерву у своїй професійній діяльності.  

Слід зазначити, що сучасна освіта під впливом науково-технічного 

прогресу та інформаційного буму перебуває у стані безперервного 

реформування. Щоразу впроваджуються нові навчальні програми та предмети, 

розробляються нові методики викладання, використовуються інноваційні 

форми, методи, способи, прийомів навчання і виховання. А це, в свою чергу, 

вимагає від працівника освіти постійного розвитку, підвищення та 

вдосконалення свого фахового рівня в процесі безперервного здійснення 

педагогічної (науково-педагогічної) діяльності. Адже в результаті тривалого 

невиконання працівниками своєї трудової функції відбувається часткова 

декваліфікація.  

Окрім цього, слід зазначити, що з п.4 ст. 46 Закону України «Про 

зайнятість населення» випливає, що громадяни, які не працювали за попередньо 
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здобутими професіями понад 12 місяців мають пройти підвищення кваліфікації 

для того, щоб виконувати роботу за своєю безпосередньою спеціальністю [130]. 

Тобто можна зробити висновок, що працівник освіти, який тривалий час не 

працював на педагогічних посадах, знижує свою кваліфікацію, а для того щоб 

обіймати ту ж посаду з якої він був звільнений працівник має підтвердити рівень 

своєї кваліфікації. 

Окрім цього, необхідно передбачити обов’язкову атестацію для 

працівників, які хочуть атестуватись на наступну кваліфікаційну категорію чи/та 

педагогічне звання. Адже під час атестації працівник освіти повинен буде 

продемонструвати відповідність вимогам, встановленим для кваліфікаційної 

категорії (чи/та звання), на яку він претендує.  

Тобто атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного 

розряду) повинна бути обов’язковою, в той час як атестація на підтвердження 

раніше встановленої кваліфікаційної категорії (чи/та звання) не повинна бути 

обов’язковою.  

Також, обов’язковою повинна бути атестація за поданням керівника 

навчального закладу у разі зниження працівником рівня професійної діяльності. 

Безумовно, у випадку зниження рівня професійної діяльності працівника освіти 

це може вплинути не лише на якість, а й на результати його роботи. А це, в свою 

чергу, ставить під сумнів відповідність працівника займаній посаді чи 

виконуваній роботі. Оскільки кваліфікаційна категорія та педагогічне звання, 

присвоєні педагогічному працівнику за результатами атестації, можуть 

змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії, необхідно залишити в 

законодавстві норму про обов’язковість проходження атестації за поданням 

керівника навчального закладу у разі зниження працівником рівня професійної 

діяльності. 

Для того, щоб забезпечити безперервне підвищення рівня професійної 

компетентності працівників освіти та ріст їх професійної майстерності, 

необхідно передбачити обов’язок всіх працівників освіти систематично (раз на 5 

років) проходити підвищення кваліфікації та/або стажування. У Порядку 
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підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників,наприклад, зазначено, що результати підвищення кваліфікації 

засвідчуються відповідним документом про підвищення кваліфікації із 

зазначеною темою/напрямком навчання та обсягом (кількістю годин чи 

навчальних кредитів) [115]. Результати підвищення кваліфікації мають бути 

визнаними педагогічною/ вченою радою у відповідному порядку. Результати 

підвищення кваліфікації (стажування) враховуються при проходженні чергової 

атестації педагогічних, науково-педагогічних працівників. 

 За законодавством на сьогодні підвищення кваліфікації є обов’язковим 

для всіх працівників освіти, та є необхідною передумовою проходження 

атестації для педагогічних працівників [138; 139; 125; 150].  

 Ми пропонуємо закріпити на законодавчому рівні обов’язок працівників 

освіти систематично проходити підвищення кваліфікації чи/або стажування, а 

проходження атестації на підтвердження раніше встановленої кваліфікаційної 

категорії чи/та звання за бажанням працівника освіти. 

Необхідно, також, законодавчо закріпити обов’язковість проведення 

атестації працівників атестаційними комісіями. В свою чергу, законодавством не 

передбачено жодних санкцій щодо членів атестаційної комісії, які не 

дотримались норм законодавства в ході проведення атестації. Хоча Типовим 

положенням передбачено хто здійснює контроль за додержанням порядку 

проведення атестації педагогічних працівників, в свою чергу не передбачено 

жодної відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків членами 

атестаційної комісії. Однак, власне від того, наскільки об’єктивно, точно, фахово 

з суворим дотриманням норм чинного законодавства буде проведена атестація 

членами атестаційної комісії, залежить якість перевірки виконання трудових 

обов’язків працівника, який атестується. 

Тому, вважаємо за доцільне передбачити дисциплінарну відповідальність 

членів атестаційної комісії за неналежне виконання своїх обов’язків в ході 

проведення атестації.  
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Атестація працівників освіти спрямована на всебічне комплексне 

оцінювання їх педагогічної, науково-педагогічної, методичної та організаційної 

діяльності. Оскільки за результатами атестації приймається рішення про 

відповідність (невідповідність) працівника займаній посаді чи виконуваній 

роботі, не випадково, що одним з базових принципів атестації є принцип 

об’єктивності. Даний принцип обґрунтовували у своїх дослідженнях ряд вчених 

[50, с. 70; 25, с. 102; 24, с. 59; 38]. Принцип об’єктивності полягає у тому, що 

оцінка професійних, ділових, моральних та особистих якостей повинна 

здійснюватися членами атестаційної комісії неупереджено, відсторонено, 

незважаючи на особисті уподобання чи вигоду. Для того, щоб забезпечити 

об’єктивність атестації, атестаційна комісія повинна всебічно (враховуючи всі 

критерії оцінки роботи працівника освіти) і повно вивчити систему роботи та 

досвід працівника , що атестується. Повнота атестації передбачає всебічне 

оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності працівників освіти, в 

результаті якого отримується достатньо інформації для розуміння ситуації та 

прийняття рішення атестаційною комісією щодо фахового рівня працівника, 

який атестується. В свою чергу, повнота проведення атестації забезпечує 

отримання вичерпних, достовірних (відповідних реальності) та об’єктивних 

даних щодо професійної діяльності працівника. А це, в свою чергу, допомагає 

провести атестацію працівників освіти на належному рівні. 

Аналіз роботи працівника освіти повинен бути обґрунтований (відповідно 

до вимог, які ставляться до працівників освіти, критеріїв оцінки та показників 

якості їх професійної діяльності). Для того, щоб здійснити ґрунтовну, 

неупереджену та всебічну оцінку професійного рівня працівника освіти (його 

кваліфікації), моральних (а в окремих випадках і ділових) якостей і ефективності 

та якості його праці, з метою встановлення відповідності працівника займаній 

посаді чи/та виконуваній роботі, атестаційна комісія має опиратись на чітко 

визначені вимоги, передбачені законодавством [138; 139; 125; 140; 143; 107; 

150]. Звідси випливає наступний принцип атестації – принцип визначеності 

вимог, свого часу запропонований Ю.М. Полетаевым [36, с. 34]. 
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Об’єктивність атестації залежить як від правильності її організації так і від 

внутрішнього контролю за її здійсненням. 

Причинами суб’єктивності та формалізму атестації працівників, на думку 

В.А. Савченко, можуть бути : а) відсутність чітких критеріїв оцінки як самої 

педагогічної (науково-педагогічної) діяльності працівника так і її результатів; 

б) упущення в нормативно-правовому та інформаційному забезпеченні атестації; 

в) недостатня теоретична розробка проблеми щодо конкретних умов організації 

[38]. Для того, щоб здійснити повну, точну та об’єктивну оцінку фахового рівня 

працівника освіти та результативність його діяльності членам атестаційної 

комісії необхідно опиратись на чітко визначені вимоги, яким повинен 

відповідати працівник освіти. 

Такі вимоги передбачені законодавством про освіту [138]. Вимоги до 

педагогічного працівника визначаються кваліфікаційною характеристикою, що 

затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері трудових відносин за поданням 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері освіти. 

Законодавством про атестацію передбачено, також, ряд вимог, за умови 

дотримання яких працівника можна визнати таким, що відповідає займаній 

посаді [107; 150]. Так, Типовим положенням чітко передбачено, що працівника 

можна визнати таким, що відповідає займаній посаді, якщо він відповідає таким 

вимогам: 

1) має освіту, що відповідає вимогам, визначеним нормативно-

правовими актами у галузі освіти та відповідає кваліфікаційним вимогам посади; 

2) виконує посадові обов’язки у повному обсязі; 

3) пройшов підвищення кваліфікації. 

Для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 

передбачені ще й такі додаткові вимоги: 

1) у повному обсязі виконує навчальні (індивідуальні) плани; 
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2) протягом міжатестаційного періоду не допустив порушень трудової 

дисципліни. 

Якщо ж працівник не відповідає вищезазначеним вимогам, атестаційна 

комісія може прийняти рішення про невідповідність такого працівника займаній 

посаді, а це в свою чергу може послужити підставою для переведення 

працівника на іншу роботу чи звільнення такого працівника. 

Об’єктивність атестації, на нашу думку, також, можна забезпечити при 

умові, якщо її проводитимуть незалежні суб’єкти проведення атестації 

(атестаційні комісії, які діятимуть в незалежних атестаційних центрах). 

Слушною, на нашу думку, є пропозиція Довгань А. К. виділяти принцип 

незалежності атестаційних комісій [11, с. 222-226]. На сучасному етапі 

атестаційна комісія створюється на підставі наказу керівника закладу 

освіти/його структурного підрозділу (органу управління освітою) з числа 

висококваліфікованих працівників того ж закладу, де працює особа яка 

атестується. Окрім цього головою атестаційної комісії є керівник (заступник 

керівника) навчального закладу або відповідного органу управління освітою. 

Однак, атестація, як система заходів щодо оцінки фахового рівня працівника, 

повинна бути повною, об’єктивною та неупередженою. Тобто атестація 

працівника не повинна залежати від волі та інтересів роботодавця. І щоб 

забезпечити об’єктивність атестаційного процесу, пропонуємо на законодавчому 

рівні закріпити принцип незалежності атестаційних комісій та передбачити 

створення незалежних атестаційних центрів, які б займались питаннями 

перепідготовки, підвищення кваліфікації та атестації працівників. Така система 

принципів атестації може бути застосована щодо атестації усіх категорій 

педагогічних та науково-педагогічних працівників. Власне тому, вважаємо за 

необхідне виділити ще один принцип атестації працівників освіти - принцип 

незалежності суб’єктів проведення атестації. 

Для того, щоб забезпечити ґрунтовну, повну та всебічну оцінку фахового 

рівня працівника необхідно застосовувати системний підхід. Принцип 

системності полягає в комплексному, взаємозалежному і цілісному вивченні 
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педагогічної діяльності працівника. Тобто оцінка педагогічної діяльності 

працівника як цілісної системи. Поняття «система», як зазначає Л. А. Луць є 

цілісною сукупністю (комплексом) закономірно розташованих та 

взаємопов’язаних і взаємодіючих елементів [28, с.48]. Власне, принцип 

системності у проведенні атестації допомагає оцінити об’єкт (в даному випадку 

це педагогічна діяльність працівника) через призму взаємодії її елементів. Варто 

зазначити, що елементами атестації є:  

- суб’єкт, який призначений для вирішення цілей і завдань проведення 

атестації та організовує її проведення – атестаційна комісія; 

- об’єкти атестації – професійні, особисті, моральні та ділові якості 

працівника; 

- процедура проведення (проходження) атестації та її нормативно-

правове забезпечення; 

- результати проведення атестації. 

Принцип системності полягає у формуванні взаємозв’язків між 

структурними елементами, що забезпечує виконання завдання чи досягнення 

поставленої мети у повному обсязі. Тобто через призму принципу системності 

атестація мала б розглядатися як злагоджена цілісна система щодо 

проведення/проходження атестації. Системність оцінювання педагогічної 

діяльності працівника передбачає: а) чіткість планування, організації та 

проведення атестації; б) дотримання нормативних вимог; в) чіткість критеріїв 

оцінювання працівника; г) суворе дотримання процедури 

проведення/проходження атестації; д) законодавчо закріплені вимоги до 

працівника, що атестується. 

Цей принцип (згідно з системним підходом) вимагає такої форми 

організації атестації, при якій дотримується єдність та послідовність 

дослідження як цілісної системи. Тобто враховуються такі складові: цілі, 

завдання, функції атестації, процедуру організації і проведення та правові 

наслідки атестації. 
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Виходячи з цього, особливо важливою є грамотна і послідовна робота 

адміністрації навчальних, навчально-методичних та інших закладів і установ у 

штаті яких є педагогічні працівники щодо створення ефективної системи 

атестаційної роботи. 

Ще одним важливим принципом атестації працівників освіти є принцип 

презумпції відповідності працівника займаній посаді. Даний принцип 

обґрунтовував Курилов В. І., який зазначав, що працівник вважається таким, що 

відповідає займаній посаді допоки атестаційна комісія своїм рішенням не 

встановить іншого [25, с. 108]. Принцип презумпції відповідності працівника 

займаній посаді або виконуваній роботі відображений у законодавстві та 

знаходить своє застосування на практиці. Працівник, до проходження атестації 

(незалежно чи чергової чи позачергової) вважається таким, що відповідає 

займаній посаді та/або виконуваній роботі. Адже лише за результатами атестації 

працівник може бути визнаний таким, що не відповідає займаній посаді та/або 

виконуваній роботі. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про 

невідповідність педагогічного працівника займаній посаді керівником 

навчального чи іншого закладу або органу управління освітою може бути 

прийнято рішення про розірвання трудового договору з додержанням вимог 

законодавства про працю (якщо неможливо перевести працівника за його 

згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації). 

Таким чином, враховуючи суть, мету атестації, а також аргументи вчених, 

які вивчали питання атестації працівників пропонуємо сформулювати систему 

принципів, які б регулювали суспільні відносини атестації працівників. Оскільки 

принципи окремого інституту права повинні базуватись на загально - правових, 

міжгалузевих та галузевих принципах та не суперечити їм, ми пропонуємо в 

законодавстві про атестацію працівників освіти закріпити такі принципи 

інституту атестації працівників: 

-  добровільність проходження та обов’язковості проведення атестації 

на вимогу працівника;  

-  об’єктивність та неупереджене ставлення до осіб, що атестуються; 
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-  законодавче передбачення вимог; 

- незалежність атестаційних комісій від роботодавця і працівників; 

- презумпція відповідності працівника займаній посаді. 
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Висновки до Розділу 1 

На підставі узагальнення та аналізу наукових та законодавчих джерел 

приходимо до таких висновків першого розділу дисертаційного дослідження. 

1. З’ясування поняття атестації працівників освіти неможливе без 

належного розуміння правової суті атестації працівників за трудовим правом 

України. Це зумовлено тим, що атестація працівників за трудовим правом та 

атестація працівників освіти співвідносяться як ціле та його частина. Тому не 

важко дійти висновку, що ознаки, які характеризують загальне визначення 

атестації працівників, слугують необхідною базою для з’ясування поняття 

атестації окремих категорій працівників, зокрема й працівників освіти.  

2. З метою чіткого та правильного визначення поняття працівників 

освіти важливо визначитись з ознаками, які характеризують поняття атестації 

працівників за трудовим правом України. Це особливо актуально на наявні у 

науковій літературі відмінні визначення дефініції атестації працівників за 

трудовим правом України, які ґрунтуються на дещо відмінних правових ознаках. 

Відтак відсутність єдиного визначення поняття атестації працівників за 

трудовим правом не сприяє й чіткому розумінню правової природи атестації 

працівників освіти. 

На підставі проведеного дослідження вважаємо, що атестація працівників 

за трудовим правом - це передбачена законодавством система заходів, 

спрямована на встановлення відповідності працівника займаній посаді чи/ та 

виконуваній роботі, всебічну та комплексну оцінку його професійного рівня 

(професіоналізму) та ефективності праці.  

3. Метою проведення атестації працівників за трудовим правом є 

визначення професіоналізму працівника, ефективності його праці та 

встановлення відповідності останнього займаній посаді чи/та виконуваній ним 

роботі. Де складовими професіоналізму є кваліфікація працівника (як 

відповідність професійних знань, умінь та навичок установленим 

законодавством вимогам і посадовим обов’язкам), що є передумовою здійснення 

своєї трудової функції працівником, компетентність (як якість здійснення 
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останньої на практиці) та позитивне ставлення працівника до своєї трудової 

функції. А ефективність праці - це результативність професійної діяльності 

працівника. 

4. Наведені у попередньому висновку ознаки характеризують 

визначення поняття атестації працівників за трудовим правом та слугують 

одночасно базою для визначення атестації працівників освіти. Щоправда метою 

проведення останньої є не лише з’ясування професійного рівня, якості та 

результативності праці працівників освіти, але й також встановлення моральних 

, а в окремих випадках й ділових якостей такої категорії працівників. Це 

зумовлено тим, що на працівників освіти окрім навчальної функції покладена ще 

й виховна функція. Відповідно до законодавства лише особи з високими 

моральними якостями, які мають відповідну освіту, професійно-практичну 

підготовку, фізичний стан яких дозволяє виконувати службові обов’язки, може 

займатися педагогічною діяльністю. 

5. Ділові ж якості є важливою складовою при оцінці роботи осіб, що 

обіймають керівні посади, службовців. Адже конкретні ділові властивості 

виявляються в умінні провести кваліфікований аналіз ситуації, розібратись у 

складних обставинах, розробити альтернативні варіанти рішення з наступним 

вибором найбільш результативного, своєчасно визначати склад дій, необхідних 

для вирішення проблем, чітко ставити завдання підлеглим і здійснювати 

ефективний контроль за їх виконанням, залишатися самокритичним в 

оцінюванні підсумків діяльності.  

Отже, атестація працівників освіти – це передбачена законодавством 

система заходів, спрямована на встановлення відповідності працівника займаній 

посаді чи/ та виконуваній роботі, всебічну та комплексну оцінку його 

професійного рівня (професіоналізму), моральних (а в окремих випадках і 

ділових) якостей та ефективності його праці.  

Термін «працівник освіти» - передбачає, буквально, усіх осіб, які на 

підставі трудового договору (контракту) працюють в закладах освіти. До таких 

варто віднести наукових, педагогічних, науково-педагогічних працівників, осіб, 
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які забезпечують навчальний чи/та виховний процес. Щоправда правовий статус 

таких працівників різний, відтак не усі вони безпосередньо приймають участь у 

наданні освітніх послуг. Тому пропонуємо термін «працівник освіти» вживати у 

широкому та вузькому значенні. 

В широкому значенні працівник освіти (працівник галузі освіти)– це 

особа, що працює на умовах трудового договору в закладах освіти та здійснює 

організаційно-методичну та/або контрольно-наглядову, управлінську чи 

навчально-виховну функції. У вузькому значенні - працівник освіти – це особа, 

яка працює на умовах трудового договору в закладах системи освіти та 

безпосередньо здійснює педагогічну та наукову або науково-педагогічну 

діяльність.  

Суб’єктом атестації працівників освіти (працівник, який проходить 

атестацію) можна розглядати лише працівника освіти у вузькому значенні, адже 

атестація працівників освіти проводиться з метою встановлення відповідності 

працівника займаній посаді, здатності його виконувати функції, передбачені 

трудовим договором, спрямовані на надання освітніх послуг.  

Посади педагогічних та науково-педагогічних працівників передбачають 

здійснення повноважень, що безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і 

функцій, передбачених Законом України «Про освіту». А відтак, власне трудова 

функція працівника освіти у вузькому значенні передбачає здійснення 

діяльності, змістом якої є виховання та надання освітніх послуг. Атестація 

працівників, трудова функція яких не передбачає виховання чи надання освітніх 

послуг здійснюється на загальних підставах, передбачених трудовим правом 

України.  

6. При відмежуванні атестації від іншого суміжного правового явища 

«сертифікації», враховуючи мету, підстави та процедуру проведення та правові 

наслідки, вважаємо, що сертифікація та атестація співвідносять як частина і ціле. 

На підставі проведеного дослідження нормативно-правової бази вважаємо що 

сертифікація – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей 

педагогічного працівника та професійної майстерності останнього, що 
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здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення 

практичного досвіду роботи. 

В результаті аналізу нормативно-правової бази, що регулює проведення 

атестації та сертифікації виявлено наявність спільної мети обох видів оцінки 

працівників однак розбіжність в підставах та процедурі проведення та правових 

наслідках. При цьому правові наслідки сертифікації гуртуються на результатах 

атестації. З метою запобігання помилок у правозастосовній практиці 

пропонуємо не розглядати сертифікацію як окремий вид оцінювання 

професійного рівня працівників освіти, а як вид атестації, передбаченої для 

виявлення найвищого рівня професіоналізму та педагогічної майстерності 

працівників освіти. 

7. Наявність на сьогодні різноманітних ознак та особливостей критеріїв 

проведення атестації дозволяє виділити такі її види: 

З огляду на необхідність підтримати працівниками освіти високий рівень 

освітянської діяльності та постійно його вдосконалювати одним з основних 

критеріїв атестації працівників освіти варто виділити періодичність її 

проведення. Відповідно до такого критерію атестацію можна класифікувати як: 

а) первинна атестація (первинною атестацією можна вважати попередню 

атестацію осіб, які претендують на зайняття посади керівника навчального або 

позашкільного навчального закладу); б) чергова атестація ( атестація, яка 

проводиться з метою перевірки рівня кваліфікації працівника та встановлення 

(не) відповідності працівника займаній посаді чи/та виконуваній роботі); в) 

позачергова атестація (атестація, яка залежно від мети проведення поділяється 

на 2 види та проводиться у випадках:  

- у випадку значних успіхів у професійній діяльності працівника 

освіти з метою подальшого кар’єрного росу – атестація на підвищення 

кваліфікаційної категорії чи/та присвоєння педагогічного звання; 

- у разі зниження рівня професійної діяльності чи допущення 

працівником суттєвих недоліків у роботі); г) повторна атестація (атестація, яка 

проводиться з метою перевірки якості виконання працівником завдань, 
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визначених атестаційною комісією, щодо усунення недоліків у його роботі); ґ) 

одноразова державна атестація (для присудження наукових ступенів та 

присвоєння вчених звань). 

Працівників освіти, залежно від покладених на них функціональних 

обов’язків, можна розділити на 2 групи: 

- власне педагогічні (науково-педагогічні) працівники; 

- адміністрація (керівники) навчального закладу. 

Якщо в ході атестації педагогічних працівників оцінюється їх педагогічна 

діяльність то вході атестації керівників навчальних закладів окрім педагогічної 

діяльності оцінюється ефективність їх праці у сфері управління. Враховуючи цю 

особливість атестацію працівників освіти можна класифікувати з трудовою 

функцією на а) атестацію власне педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників та б) атестацію керівних кадрів навчальних закладів. 

8. У вітчизняному законодавстві передбачена обов’язкова атестація 

працівників освіти. Однак помилково вважати, що остання, таким чином, 

створює належні стимули для професійного росту працівників освіти. Тому 

пропонуємо відмовитись від обов’язковості проведення атестації працівників 

освіти за винятком окремих випадків, до яких варто віднести такі:  

- коли працівник пропрацював перші 5 років після закінчення вищого 

закладу освіти (така атестація повинна обов’язково проводитись з метою 

встановлення відповідності молодого фахівця виконуваній роботі та можливості 

в подальшому займатись педагогічною діяльністю); 

 - у випадку коли працівник претендує на вищу кваліфікаційну категорію 

та/або педагогічне звання; 

- атестація з ініціативи роботодавця у разі виявлення недоліків у роботі 

працівника освіти. 

9. Враховуючи особливості трудової функції педагогічних та науково-

педагогічних працівників пропонуємо виділити два основних види атестації 

працівників освіти: - атестація педагогічних працівників; - атестація науково-
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педагогічних працівників. Своєю чергою, атестацію педагогічних працівників 

варто розділити на такі підвиди: 

За обов’язковістю: 

- обов’язкова (в окремо передбачених випадках); 

- добровільна  

За трудовою функцією: 

- атестація власне педагогічних працівників; 

- атестація керівних кадрів навчальних та інших закладів. 

Для науково-педагогічних працівників пропонуємо передбачити атестацію 

на встановлення відповідності науково-педагогічного працівника виконуваній 

роботі та з метою зайняття вищої посади та/або присвоєння вченого звання, яка 

повинна проводитись виключно за бажанням науково-педагогічного працівника.  

Безумовно для науково-педагогічних працівників обов’язковою є атестація 

на присвоєння наукового ступеня. Однак не можемо вважати останню 

атестацією науково-педагогічного працівника в класичному розумінні. Державна 

атестація повинна розглядатись як результат підготовки науково-педагогічного 

працівника, визнання рівня його наукової кваліфікації та обов’язкова 

передумова зайняття науково-педагогічною діяльністю та присвоєння вченого 

звання.  

10. Відносини атестації працівників регулюються низкою законодавчих 

актів та становлять собою самостійну групу суспільних відносин. А відтак 

пропонуємо розглядати атестацію працівників як окремий інститут трудового 

права, якому притаманні наступні ознаки: 1) відносна відокремленість правових 

норм (інститут атестації працівників має власну нормативну базу на 

централізованому та галузевому рівнях, що є визначальною для всього 

інституту); 2) пов’язані між собою норми становлять єдиний комплекс (норми, 

що входять до інституту атестації працівників утворюють єдиний комплекс); 3) 

регулювання певної групи однорідних відносин (в інституті атестації 

працівників предметом виступають суспільні відносини щодо встановлення, 

перевірки (оцінки) чи підтвердження рівня кваліфікації працівників); 4) 
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цілісність регулювання однорідних відносин (інститут атестації працівників 

охоплює достатню кількість норм, для повного забезпечення регульованих ним 

відносин). Даний інститут слід відмежовувати від інституту трудового договору 

за: метою (метою укладення трудового договору є встановлення між сторонами 

трудових правовідносин, а метою атестації є оцінка фахового рівня працівника в 

рамках вже існуючих трудових відносин) чи як передумова виникнення 

останніх; суб’єктним складом (сторонами трудового договору є будь-який 

працівник і роботодавець, а суб’єктами атестації є працівник, який атестується 

та атестаційна комісія) ; обсягом прав та обов’язків учасників відповідних 

правовідносин. 

11. З метою єдності у регулюванні відносин атестації працівників освіти 

необхідно визначити єдині принципи, на яких повинна базуватись атестація 

працівників освіти: добровільність проходження та обов’язковості проведення 

атестації на вимогу працівника; об’єктивність та неупереджене ставлення до 

осіб, що атестуються; законодавче передбачення вимог; незалежність 

атестаційних комісій від роботодавця і працівників; системність; презумпція 

відповідності працівника займаній посаді. 

 



106 

РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

2.1. Порядок створення та повноваження атестаційних комісій 

У науковій літературі суб’єктів трудових правовідносин прийнято 

поділяти на окремі види. Так, за колом усіх суб’єктів трудових правовідносин, 

останні можна поділити на дві групи: головні і другорядні. До останніх 

відносять суб’єктів, які беруть участь у трудових правовідносинах тільки якщо 

виникає потреба або ж якщо їхня участь є тимчасовою, після чого вони 

припиняють своє існування [48, с. 66]. До таких суб’єктів, зважаючи на стан 

сучасного законодавства, варто віднести й атестаційну комісію, яка створюється 

роботодавцем як тимчасовий орган перевірки кваліфікації, необхідної для 

виконання працівниками їх трудової функції. 

Разом з тим, створення та діяльність атестаційної комісії неможливі без 

участі головних суб’єктів трудових правовідносин – працівника та роботодавця. 

Адже роботодавець створює атестаційну комісію з метою проведення атестації 

працівників, а останні проходять її. 

Аналіз вітчизняного законодавства дозволяє зробити висновок, що 

атестація педагогічних працівників є зовсім непростою та передбачає декілька 

етапів її проведення:  

- підготовка; 

- власне проведення атестації;  

- підведення підсумків атестації; 

- виконання рекомендацій атестаційної комісії [125; 138; 93; 150]. 

З метою організації та проведення атестації на підготовчому етапі 

керівник закладу освіти/ його структурного підрозділу (чи керівник відповідного 

органу управління освітою) видає наказ про створення атестаційної комісії. 

Атестація педагогічних працівників здійснюється у чітко передбачені строки. А 

відтак, всі етапи проведення атестації мають граничні терміни проведення. У 

Типовому положенні зазначено, що для організації та проведення атестації 
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педагогічних працівників у навчальних та інших закладах, органах управління 

освітою щороку до 20 вересня створюються атестаційні комісії I, II та III рівнів.  

Атестаційні комісії I рівня створюються у закладах освіти, науково-

методичних та інших закладах і установах у штаті яких є педагогічні працівники 

за наказом керівника відповідного закладу чи установи. Атестаційні комісії II 

рівня утворюються в районних (міських) відділах (управліннях) освітою за 

наказом голови райдержадміністрації. Атестаційна комісія III рівня – обласна 

атестаційна комісія створюється при Департаменті освіти і науки обласної 

державної адміністрації відповідної області. Утворюється така комісія наказом 

директора департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації. 

 Зважаючи на законодавство про атестацію працівників освіти, можна 

сформулювати таке визначення атестаційної комісії [125; 93; 137; 150]. 

Атестаційна комісія – це тимчасовий колегіальний дорадчий орган, 

створений спеціально для здійснення атестації працівників, який складається з 

висококваліфікованих спеціалістів, що працюють на громадських засадах та 

уповноважений здійснювати перевірку фахового рівня працівника, його 

моральних, а в окремих випадках ділових якостей, встановлювати відповідність 

працівника займаній посаді чи виконуваній роботі та встановлювати 

кваліфікаційну категорію та/або присвоювати педагогічні звання. 

Атестаційні комісії усіх рівнів створюються терміном на один рік у такому 

складі: голова атестаційної комісії (головою, як правило є керівник закладу 

освіти (чи керівник відповідного органу управління освітою або його 

заступник); заступник голови, секретар, члени атестаційної комісії.  

Однак, у такому підході є ряд недоліків. 

Насамперед це недоліки щодо організації проведення атестації, а також 

недоліки щодо самого проведення атестації.  

Проаналізувавши норми Типового положення ми доходимо висновку, що 

керівник закладу освіти або іншого закладу (або керівник відповідного органу 

управління освітою) наділений надвеликою кількістю повноважень в ході 

проведення атестації. Так, він сам може ініціювати проведення атестації, адже 
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позачергова атестація з ініціативи роботодавця проводиться за поданням 

керівника закладу освіти чи педагогічної ради з метою присвоєння працівнику 

більш високої кваліфікаційної категорії або у зв’язку із зниженням ним рівня 

професійної діяльності. Окрім цього, керівник може вносити на розгляд 

атестаційної комісії подання про присвоєння працівнику кваліфікаційної 

категорії, педагогічного звання; подає характеристику діяльності працівника у 

міжатестаційний період; здійснює контроль за додержанням порядку проведення 

атестації.  

Виходячи з чинних норм законодавства, атестація проводиться в закладах 

освіти, науково-методичних та інших закладах і установах у штаті яких є 

педагогічні працівники, районних (міських) відділах (управліннях) освітою та 

при Департаменті освіти і науки обласної державної адміністрації відповідної 

області. Власне організаційні питання атестації працівників може найкраще 

вирішити керівник відповідного закладу чи установи, оскільки в його руках 

зосереджена вся повнота влади для здійснення адміністративних повноважень 

[93; 150]. Однак керівник закладу освіти/чи його структурного підрозділу (або 

керівник відповідного органу управління освітою чи його заступник) окрім своїх 

безпосередніх посадових обов’язків, фактично, повинні додатково виконувати 

обов’язки голови атестаційної комісії. Ми ж пропонуємо процедуру атестації 

винести за межі закладу чи установи де працює освітянин, що атестується та 

передати повноваження щодо організації та проведення атестації незалежним 

органам, які б могли здійснювати цю роботу в межах своїх прямих повноважень, 

що відповідало б принципу незалежності атестаційних комісій від роботодавця і 

працівників. 

 Ще однією групою недоліків є недоліки, що стосуються власне 

проведення атестації. Атестаційна комісія (її особовий склад) створюється за 

наказом керівника закладу освіти/чи його структурного підрозділу (або 

керівника відповідного органу управління освітою). Членами атестаційної 

комісії, в переважній більшості, є працівники того ж навчального закладу, в 

якому працює освітянин, що атестується. З одного боку, це значно полегшує 
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процес організації атестації та дає можливість вивчати досвід роботи педагога в 

між атестаційний період практично постійно.  

 Однак, з іншого боку, члени атестаційної комісії (як і працівник, що 

атестується) підпорядковані безпосередньо керівникові закладу освіти/ чи його 

структурного підрозділу (або керівникові відповідного органу управління 

освітою), а відтак залежні від нього. Слід зазначити, що атестаційна комісія є 

дорадчим колегіальним органом. Адже у випадку якщо атестаційна комісія 

прийме рішення про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді, 

керівник закладу освіти чи його структурного підрозділу (або керівникові 

відповідного органу управління освітою) може прийняти рішення про 

розірвання трудового договору з таким працівником. Таке рішення може бути 

прийняте і у випадку, якщо працівник не відповідає займаній посаді і неможливо 

перевести останнього за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його 

кваліфікації, у тому самому закладі. 

 Вважаємо, що для забезпечення об’єктивності при здійсненні атестації, 

такий орган мав би бути незалежним у своїй діяльності від волі безпосереднього 

керівника.  

Згідно з Типовим положенням керівник навчального або іншого закладу 

(або керівник відповідного органу управління освітою, в свою чергу, є і членом 

атестаційної комісії, і формує її особовий склад, і очолює цю ж комісію, і 

контролює процес проведення атестації, і приймає відповідні рішення за 

результатами атестації. Однак це суперечить нормам Закону України «Про 

професійний розвиток працівників», де чітко вказано, що безпосередній 

керівник працівника, який підлягає атестації, не може бути членом атестаційної 

комісії [142].  

Як слушно зазначає Л. Ф. Купіна: «Зосередження в одних руках (керівника 

закладу освіти) влади і щодо управління навчальним закладом і керування 

атестацією працівників може загрожувати проблемою упередженого та 

необ’єктивного ставлення до окремих працівників, що в свою чергу може 

вплинути на результат атестації» [24, с. 78]. Як відомо, на підставі висновку 
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атестаційної комісії керівник закладу освіти може прийняти рішення про зміну 

чи припинення умов трудового договору працівника. Тобто керівник, маючи 

всю повноту влади, може цілком законно позбутися «небажаного» працівника. А 

це порушує не лише базові принципи атестації, а й принципи трудового права 

загалом.  

Ще одним проблемним питанням є формування особового складу 

атестаційних комісій. Згідно з Типовим положенням атестаційні комісії 

формуються з педагогічних працівників закладів освіти та інших закладів, 

працівників відповідних органів управління освітою, представників відповідних 

профспілкових органів, методичних та психологічних служб. Однак, жодним 

законодавчим актом не передбачено вимоги, яким повинен відповідати член 

атестаційної комісії. Дане питання у своєму дослідженні розглядала Л.Ф. 

Купіна, пропонуючи в Законі України «Про атестацію педагогічних та науково-

педагогічних працівників» встановити вимоги, яким повинен відповідати член 

атестаційної комісії. Зокрема вчена пропонує встановити наступні вимоги: 

досвід педагогічної або науково-педагогічної роботи не менше 8 років; наявність 

позитивних результатів своєї атестації на відповідність займаній посаді, термін 

яких не перевищує 1 року, наявність кваліфікаційної категорії « вища категорія» 

[24, с. 77]. Ми поділяємо думку авторки та вважаємо, що відсутність чітко 

окреслених вимог, яким повинен відповідати член атестаційної комісії 

ускладнює формування якісного особового складу атестаційної комісії, адже 

процес утворення атестаційних комісій нерідко зводиться до суб’єктивного та 

формального підходу. Однак, питання утворення атестаційної комісії є 

надзвичайно важливим, оскільки особа, яка здійснює перевірку результатів 

роботи педагога, визначає фаховий рівень працівника та його відповідність 

виконуваній роботі чи займаній посаді, сама повинна мати високий рівень 

професіоналізму, тобто оволодіння основами й глибинами якої-небудь професії 

[43, с. 332]. Критеріями рівня професіоналізму, на думку Хоржевської І.М., є 

ступінь відповідності знань, умінь, навичок фахівця сучасним досягненням 

науки і практики в певній області [54, с. 110-113]. Тому пропонуємо доповнити 
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Типове положення нормами, які б передбачали розширені уніфіковані вимоги, 

яким мав би відповідати член атестаційної комісії.  

Ми пропонуємо такі критерії, яким би мав відповідати член атестаційної 

комісії: 

- педагогічний працівник якому присвоєна «вища кваліфікаційна 

категорія» Адже член атестаційної комісії який наділений правом визначати 

фаховий рівень працівника та приймати рішення щодо відповідності останнього 

займаній посаді чи виконуваній роботі сам повинен мати високий фаховий 

рівень; 

- наявний високий рівень знань, умінь та навичок у певній галузі; 

- володіння ґрунтовними знаннями з педагогіки, психології та 

методики викладання певної дисципліни; 

- фахівець з практичним досвідом роботи (тривалістю не менше10 

років, яка є достатньою для здобуття вищої кваліфікаційної категорії) у тій 

галузі, працівників якої атестує. Адже лише особа, яка має не лише ґрунтовні 

теоретичні знання, а й знайома з практичним їх застосуванням, тобто знає 

процес навчання (виховання чи корекції) «з середини», може дійсно об’єктивно 

оцінити фаховий рівень педагогічного працівника, ефективність його діяльності 

та результати його праці. 

Безумовно працівник, який може бути залучений у якості члена 

атестаційної комісії повинен бути фахівцем високого рівня та знати державні 

стандарти відповідної освіти [73; 74; 75]. 

Відповідно до законодавства кількісний склад атестаційної комісії не може 

бути меншим 5 осіб [150]. Крім того, якщо кількість педагогічних працівників 

закладу освіти становить менш як 15 осіб, їх атестація проводиться 

атестаційними комісіями I рівня, визначеними відповідним органом управління 

освітою, або атестаційними комісіями II рівня. Це створює певні труднощі при 

проведенні атестації. Атестаційні комісії усіх рівнів формуються з педагогічних 

працівників навчальних та інших закладів чи працівників відповідних органів 

управління освітою терміном на один рік. Як вже зазначалося раніше, членами 
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атестаційних комісій призначаються провідні спеціалісти. Однак, в межах 

одного навчального закладу (чи відповідного органу управління освітою) не 

настільки багато висококваліфікованих працівників, які могли б бути членами 

атестаційної комісії. А відтак, склад атестаційної комісії щороку практично 

незмінний. Це наводить нас на думку про недоцільність створення щороку нової 

атестаційної комісії. Ми ж пропонуємо передбачити створення незалежних 

атестаційних центрів, які б функціонували на постійній основі. У коло 

повноважень незалежних атестаційних центрів входило б: 

- здійснення підвищення кваліфікації (та перекваліфікації) 

працівників; 

- атестація працівників.  

Пропонуємо в законодавстві закріпити наступне:  

Атестація працівників освіти (педагогічних працівників) здійснюється 

незалежними атестаційними центрами. Незалежний атестаційний центр – це 

орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в галузі підвищення 

кваліфікації та атестації працівників освіти. Незалежний атестаційний центр є 

юридичною особою, підвідомчий Міністерству освіти і науки України, і 

незалежний від місцевих структурних підрозділів цього міністерства. 

 Незалежний атестаційний центр є неприбутковою установою (або 

організацією), створеною органами державної влади України та утримуються за 

рахунок коштів державного бюджету. Незалежний атестаційний центр 

функціонує на постійній основі. Штат працівників (члени атестаційних комісій 

та особи допоміжного персоналу) затверджується Міністерством освіти і науки 

України. Посади членів атестаційної комісії заміщаються в порядку конкурсного 

відбору.  

Створення таких центрів може вирішити ряд питань, які на сьогоднішній 

день є проблемними. По-перше, при проведенні атестації працівники освіти не 

залежатимуть від суб’єктивного відношення керівника чи адміністрації закладу 

(чи установи). По-друге, функціонування таких центрів допоможе зняти 

«непотрібні» обов’язки щодо проведення атестації з працівників які є членами 
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атестаційних комісій, та надасть їм можливість займатись профільними 

питаннями, які входять у коло їх безпосередніх посадових обов’язків. Адже на 

сьогоднішній день членами атестаційної комісії є фахівці того ж закладу (чи 

установи), де атестується працівник. Тобто повноваження щодо проведення 

атестації вони суміщають із своїми прямими посадовими обов’язками. А це на 

нашу думку також ускладнює атестаційний процес.  

Згідно чинного законодавства атестаційні комісії наділені такими 

повноваженнями: 

- приймати рішення щодо організації та про проведення атестації 

(затвердження списків працівників, які атестуються; розгляд клопотань 

керівника закладу освіти чи працівника про проведення/проходження 

позачергової атестації; приймає рішення щодо перенесення строків чергової 

атестації)  

- розглядати подання керівника або педагогічної ради закладу про 

присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання, а також 

подання на пониження категорії педагогічному працівнику у разі зниження ним 

рівня професійної діяльності; 

- атестовувати працівників та приймати рішення щодо відповідності 

(невідповідності) працівника займаній посаді чи виконуваній роботі; 

- ухвалювати рекомендації про заохочення працівника, передбачені 

законодавством; 

- у разі невідповідності працівника займаній ухвалювати рекомендації 

про переведення працівника за його згодою на іншу посаду, що відповідає його 

професійному рівню або направити на навчання з подальшою повторною 

атестацією [142; 150; 93; 94]. 

Згідно з Типовим положенням атестаційні комісії II та III рівнів також 

уповноважені розглядати клопотання атестаційних комісій відповідно I та II про 

присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань; атестовувати 

керівні кадри закладів освіти (а атестаційна комісія атестує і осіб, які 

призначаються на посади керівників закладів освіти), методистів районних 
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(міських) методичних кабінетів (центрів) працівників районних (міських) 

навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби, завідувачів та 

консультантів районних психолого-медико-педагогічних консультацій; а також 

розглядати апеляції на рішення атестаційних комісій нижчого рівня. 

Крім цього атестаційні комісії вирішують ряд організаційних питань: 

затверджують графік роботи атестаційної комісії, закріплюють за працівниками, 

які атестуються членів атестаційної комісії, що вивчатимуть їх професійну 

діяльність та досвід роботи. 

Типовим положенням передбачено, що у разі прийняття атестаційною 

комісією позитивного рішення керівник закладу або органу управління освітою 

протягом п'яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ 

про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), 

педагогічних звань [133]. У разі ж прийняття атестаційною комісією рішення 

про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді керівником 

навчального чи іншого закладу або органу управління освітою може бути 

прийнято рішення про розірвання трудового договору. Тобто, рішення 

атестаційної комісії є таким, що не потребує жодних затверджень іншими 

органами чи посадовими особами, однак носить дорадчий характер. В свою 

чергу рішення атестаційної комісії може бути оскаржено працівником до 

атестаційної комісії вищого рівня чи до суду. 

  Законодавством про атестацію педагогічних працівників передбачено 

створення трьох рівнів атестаційних комісій, які наділені певним колом 

повноважень [150]. Однак, проаналізувавши процедуру проведення атестації ми 

дійшли висновку, що повноваження атестаційних комісій трьох рівнів не лише 

взаємодоповнюють одні одних, а й взаємовиключаються. Так, працівник, який 

атестується на вищу категорію чи претендує на присвоєння педагогічного звання 

фактично вимушений атестуватися двічі. Спочатку такого працівника атестовує 

комісія I рівня, яка в свою чергу порушує клопотання перед атестаційними 

комісіями II, чи III рівня про присвоєння педагогічним працівникам 

кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" (про відповідність раніше 
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присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії") та про 

присвоєння педагогічних звань (про відповідність раніше присвоєним 

педагогічним званням). Після цього атестаційні комісії II чи III рівня 

розглядають клопотання атестаційної комісії нижчого рівня та приймають 

відповідне рішення.  

 Вважаємо недоцільним проведення атестації працівників освіти в 

декілька етапів, адже це ускладнює процедуру проведення (проходження) 

атестації. Типовим положенням передбачено, що встановлювати кваліфікаційну 

категорію «вища кваліфікаційна категорія» та присвоювати педагогічні звання 

може атестаційна комісія II та III рівнів. Таким чином виникає проблема 

співвідношення повноважень. Адже, по суті, комісія I рівня може лише 

порушити відповідне клопотання перед атестаційними комісіями вищих рівнів. 

Натомість пропонуємо передбачити створення дворівневої системи атестаційних 

комісій: головної атестаційної комісії та спеціалізованих атестаційних комісій, 

які б діяли в межах незалежних атестаційних центрів. 

 Важливо, на нашу думку, створити не одну універсальну атестаційну 

комісію, а спеціалізовані атестаційні комісії. Це мало б важливе практичне 

значення. До працівників освіти відносять не лише педагогічних (науково-

педагогічних) працівників, а й психологів, соціальних педагогів та й інших 

фахівців, які працюють у сфері освіти. Так, до прикладу, атестація шкільного 

психолога, соціального педагога, логопеда та вчителів мають свої особливості. 

Коло професійних обов’язків даних фахівців є неоднаковим, відрізняється їх 

діяльність в межах одного закладу (чи установи), тож і результати їхньої праці 

мають ряд відмінностей. А відтак, під час проведення атестації члени 

атестаційної комісії повинні опиратись на різні критерії оцінювання діяльності 

таких працівників. Тому, для того щоб повно та об’єктивно оцінити фаховий 

рівень працівника та визначити його відповідність займаній посаді чи 

виконуваній роботі, атестаційна комісія мала б складатись з фахівців тієї ж 

галузі до якої належить працівник, що атестується чи суміжної галузі. 

Проаналізувавши атестацію виключно вчителів, знаходимо й тут ряд недоліків. 
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Педагогічна діяльність вчителів, які викладають різні дисципліни також має ряд 

відмінностей: різна методика викладання того чи іншого предмету, особливості 

визначення результатів навчальних досягнень учнів, рівень сформованості тих 

чи інших умінь та навичок.  

 Так, до прикладу, якщо проаналізувати професійну діяльність вчителів 

математики, іноземної мови та фізичної культури, зрозумілим є те, що перед 

ними стоять цілком різні завдання, які в свою чергу вимагають різного підходу з 

боку вчителя та передбачають різний результат. Оцінити діяльність того чи 

іншого педагога комплексно та об’єктивно та визначити його фаховий рівень 

можуть фахівці, які ґрунтовно володіють знаннями з методики викладання того 

чи іншого предмету та мають відповідні фахові знання у даній галузі. 

Сформувати таку атестаційну комісію в межах одного закладу (чи установи) 

вкрай важко (а інколи практично неможливо). Тому, пропонуємо створення 

спеціалізованих атестаційних комісій, які б діяли в межах одного незалежного 

атестаційного центру. Члени таких атестаційних комісій працювали б на 

постійній основі, що дало б можливість проводити атестацію безперервно в 

порядку черговості. Спеціалізовані атестаційні комісії здійснювали б атестацію 

працівників певних спеціальностей незалежно від категорій на яку атестується 

працівник. Кількісний склад таких комісій можна залишити без змін (не менше 

п’яти осіб). Членами ж кожної спеціалізованої комісії повинні бути провідні 

фахівці певної спеціальності. Так, до прикладу, до складу спеціалізованої 

атестаційної комісії вчителів математики повинні входити голова, секретар 

атестаційної комісії та провідні фахівці з математики (методисти, заслужені 

вчителі…). 

 Рішення таких атестаційних комісій мало б дорадчий характер для 

роботодавців (чи потенційних роботодавців).  

 Тобто, спеціалізовану атестаційну комісію пропонуємо наділити тими 

повноваженнями, які передбачені для атестаційної комісії Типовим положенням, 

що стосуються безпосередньо організації та проведення атестації та прийняття 

відповідних рішень за результатами останньої. 
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 До кола повноважень головної атестаційної комісії пропонуємо віднести 

наглядову, контролюючу функції та розгляд апеляцій на рішення 

спеціалізованих атестаційних комісій. Так, до повноважень головної 

атестаційної комісії пропонуємо віднести: 

- розгляд клопотань керівника закладу освіти/ його структурного 

підрозділу (чи керівників відповідних органів управління освітою) щодо 

атестації того чи іншого працівника; 

- організація атестації (видання наказу про атестацію працівників, 

вивченні відповідної документації, направлення атестаційної справи до 

відповідної атестаційної комісії, прийняття рішення про проведення 

позачергової атестації, формування та затвердження списків працівників, які 

атестуються); 

- контроль за здійсненням проведення атестації; 

- розгляд апеляцій на рішення спеціалізованих атестаційних комісій. 

 Тобто, ми пропонуємо створення незалежного атестаційного центру, в 

межах якого діяли б два департаменти: 1) департамент з питань підвищення 

кваліфікації та перекваліфікації працівників; 2) департамент з питань атестації 

працівників. В межах останнього департаменту діяли б головна та спеціалізовані 

атестаційні комісії.  

Така система проведення атестації, на нашу думку, допоможе вирішити 

спірні питання, наявні у проведенні атестації, та оптимізує процес оцінки 

фахового рівня працівників освіти. 

Якщо ж говорити про науково-педагогічних працівників, то тут процес 

атестації відбувається по-іншому. Відповідно до запропонованої нами системи 

атестації працівників освіти

 слід виділяти: атестація на визначення рівня 

наукової кваліфікації працівника (результатом якої є присвоєння наукового 

ступеня); атестація на встановлення відповідності науково-педагогічного 

працівника виконуваній роботі (у формі звіту на кафедрі); атестація з метою 

зайняття вищої посади та/або присвоєння вченого звання. 

                                                 
 Аналіз даного питання проведений у підрозділі 1.3 
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 На сьогодні атестація на здобуття наукового ступеня науково-

педагогічних працівників регулюється низкою законодавчих актів [137; 125; 117; 

97; 120; 149; 113; 92]. Відповідно до законодавства розгляд і вирішення питань 

атестації наукових кадрів здійснює Міністерство освіти і науки України за 

участю атестаційної колегії, яка діє відповідно до затвердженого ним 

положення. Наукові ступені доктора наук та доктора філософії присуджуються 

спеціалізованими вченими радами за результатами прилюдного захисту 

дисертацій. Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України затверджує 

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів після 

чого Міністерство освіти і науки України видає дипломи доктора філософії та 

доктора наук. 

При атестації з метою зайняття вищої посади та/або присвоєння вченого 

звання рішення про присвоєння вчених звань професора, доцента науково-

педагогічним працівникам вищих навчальних закладів приймаються вченими 

радами. При цьому вчена рада враховує відгуки не менше 6 працівників вищого 

навчального закладу – фахівців, яким з відповідної галузі знань (науки) та 

спеціальності присвоєно науковий ступінь доктора наук чи доктора філософії. 

Якщо у вищому навчальному закладі, в якому працює здобувач вченого 

звання, немає достатньої кількості висококваліфікованих фахівців з відповідної 

спеціальності, то вчена рада може розглядати питання щодо присвоєння вченого 

звання здобувачу із врахуванням відгуків фахівців інших вищих навчальних 

закладів.  

Якщо у вищому навчальному закладі, в якому працює здобувач вченого 

звання, немає висококваліфікованих фахівців з відповідної спеціальності, то за 

клопотанням вищого навчального закладу в якому працює здобувач вченого 

звання, питання щодо присвоєння вченого звання може розглядати вчена рада 

іншого вищого навчального закладу.  

Рішення вченої ради про присвоєння вченого звання затверджується 

атестаційною колегією МОН. 
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2.2. Організація та проведення атестації працівників освіти 

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного 

підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту 

їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу 

й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу. Для 

того, щоб забезпечити якісне проведення атестації працівників освіти, необхідна 

послідовна, злагоджена, системна та професійна співпраця усіх суб’єктів 

атестації на всіх етапах її проведення. На думку О.Є. Кононенко, атестація 

педагогічних працівників може виконати покладену на неї функцію лише за 

умови включення її, з одного боку, до системи управлінської діяльності і, з 

іншого боку, до системи методичної роботи, спрямованої на забезпечення 

розвитку творчої ініціативи, підвищення рівня професійної майстерності та 

якості педагогічної роботи. Атестацію слід розглядати як складову діяльності 

педагогічного колективу, яка проводиться протягом усього навчального року та 

складається з трьох складових: аналітичної, організаційної, методичної [21, с.5-6 

]. Робота над цими складовими проводиться на різних етапах атестації. Кожен з 

етапів атестації, в свою чергу, передбачає виконання чітко визначених дій.  

Принагідно зауважимо, що у науковій літературі не виділяють етапи 

проведення атестації педагогічних (науково-педагогічних) працівників. 

Натомість, це питання не оминули увагою вчені, які з’ясовували 

загальнотеоретичні підходи атестації працівників. Так, В. А. Савченко виділяє 

такі етапи атестації працівників: 

I. Підготовка наказу про проведення атестації, затвердження 

атестаційної комісії, інформування трудового колективу про терміни й 

особливості атестації працівників. 

II. Підготовка та розмноження необхідних документів серед 

працівників, які підлягають атестації. 

III. Організація роботи атестаційної комісії (атестаційних комісій 

структурних підрозділів великих підприємств), оцінювання індивідуальних 

вкладів працівників, комп’ютерна обробка результатів атестації персоналу. 
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IV. Підведення підсумків атестації персоналу. Прийняття керівником 

організації персональних рішень щодо професійно-кваліфікаційного просування 

працівників, направлення їх на професійне навчання, зарахування до резерву 

керівників, переміщення чи звільнення працівників, які не пройшли атестацію 

[38, с. 218]. 

Видається, що такі етапи можуть бути застосовані щодо атестації 

працівників освіти. Щоправда, тут необхідно внести деякі корективи, з огляду на 

особливості проведення атестації працівників на сучасному етапі. 

Так, зокрема, вчений виділяє окремим другим етапом підготовку та 

розмноження необхідних документів серед працівників, які підлягають атестації. 

Видається, що всі підготовчі процедури (підготовка наказу про проведення 

атестації, створення атестаційної комісії, проведення інформаційних нарад, 

підготовка необхідних документів) слід віднести до одного етапу – підготовчого. 

Адже підготовка та розмноження необхідних документів не є окремим етапом 

проведення атестації, а лише складовою підготовки як роботодавця, так і 

працівника до проведення (проходження) атестації та забезпечує інформування 

сторін. 

До третього етапу автор відносить не лише організацію роботи 

атестаційної комісії, а й роботу працівників. Ми вважаємо, що організація 

роботи атестаційної комісії (а сюди можна віднести засідання атестаційних 

комісії, розподіл та закріплення членів атестаційної комісії за працівниками, чий 

досвід роботи вони вивчатимуть, оформлення документації та інформаційного 

кутка атестаційної комісії) повинна відноситись до підготовчого етапу. Слід 

зазначити, що безпосереднє вивчення досвіду роботи працівника цілком 

відрізняється від інших дій, які вчиняються на підготовчому етапі як за формою, 

так і за метою. За формою проведення вивчення досвіду роботи педагога та 

оцінка його фахового рівня відбувається окремо щодо кожного працівника, 

шляхом відвідування уроків, оцінки результатів навченості учнів, аналізу 

методичної роботи педагога. Окрім цього, на даному етапі до вивчення роботи 

працівника залучена не вся атестаційна комісія, а лише ті її члени, які закріплені 
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за педагогом та вивчають досвід його роботи. В даному випадку метою є не 

організація атестації та забезпечення її проведення належним чином, а 

безпосереднє всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності 

працівника, за якою визначаються відповідність педагога займаній посаді, рівень 

його кваліфікації та присвоюється кваліфікаційна категорія і (чи) педагогічне 

звання.  

До четвертого етапу В. А. Савченко відносить підведення підсумків та 

прийняття керівником відповідних рішень. Однак, у жодному з етапів автор не 

згадує про прийняття атестаційною комісією рішення. Адже підведенню 

підсумків атестації передує прийняття рішення атестаційною комісією. Для 

цього, після вивчення досвіду роботи працівника освіти відбувається засідання 

атестаційної комісії, на якому розглядаються атестаційні матеріали, проводиться 

бесіда з працівником, що атестується, та приймається відповідне рішення в 

порядку, передбаченому законодавством. І лише на основі рішення атестаційної 

комісії керівник приймає відповідні рішення та підводить підсумки атестації. 

Окрім цього, жодним чином вчений не згадує оскарження рішень 

атестаційної комісії. На нашу думку, це важливий елемент проведення атестації, 

який має ряд особливостей. По-перше, при оскарженні рішень атестаційної 

комісії змінюється суб’єктний склад, адже розгляд апеляцій (скарг) на рішення 

атестаційної комісії здійснює атестаційна комісія вищого рівня або суд. По-

друге, метою розгляду апеляції є не оцінити фаховий рівень працівника, а й 

оцінити об’єктивність та правильність прийнятого атестаційною комісією 

рішення. По-третє, після розгляду апеляцій для працівника можуть наступати 

зовсім інші наслідки, аніж за результатами атестації. 

Враховуючи всі особливості атестації працівників освіти, пропонуємо 

виділяти такі чотири етапи проведення атестації працівників освіти: підготовчий 

(на якому відбувається засідання атестаційних комісії, розподіл та закріплення 

членів атестаційної комісії за працівниками, чий досвід роботи вони 

вивчатимуть, оформлення документації та інформаційного кутка атестаційної 

комісії), власне проведення атестації (під час якого здійснюється безпосереднє 
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вивчення робота педагога та прийняття рішення атестаційною комісією), 

підведення підсумків атестації (оприлюднення рішень атестаційної комісії, 

видання відповідного наказу, оскарження рішень атестаційної комісії) та 

виконання рекомендацій атестаційної комісії (прийняття керівником 

навчального закладу (установи) відповідних рішень.  

Варто зазначити, що атестація працівників освіти є складним процесом 

(адже передбачає залучення великої кількості людей та здійснення ряду дій для 

його організації та проведення), який потребує системного підходу, що включає 

планування атестаційної роботи. Так, перед початком роботи з організації та 

проведення атестації здійснюється аналітична робота. Аналітична робота 

проводиться під час підготовки до атестації та здійснюється з метою 

моніторингу показників підвищення кваліфікації та атестації педагогічного 

працівника [21, с. 5-6]. Тобто вивчаються кількісно-якісні показники працівників 

освіти (відповідність освіти працівника займаній посаді чи виконуваній роботі, 

облік працівників за напрямками діяльності та предметами викладання, дата 

останньої та наступної атестації та ін.), що дає, в свою чергу, змогу скласти 

поточний та перспективний план підвищення кваліфікації та атестації 

працівників. Як правило, аналітичну роботу здійснює керівник навчального 

закладу або освітньої установи та його заступники, які є організаторами і 

керівниками атестаційного процесу. 

 Атестація працівників освіти складний процес, який, в свою чергу, чітко 

регламентований часовими рамками. Відповідно до Типового положення 

атестація педагогічних працівників здійснюється атестаційними комісіями у такі 

строки: комісіями I рівня - до 1 квітня, II рівня - до 10 квітня, III рівня - до 25 

квітня [150]. 

На підготовчому етапі до 20 вересня поточного навчального року 

здійснюються організаційна робота, яка включає наступні дії:  

- створення атестаційної комісії; 

- ознайомлення працівників з Типовим положенням про атестацію; 

- оформлення атестаційного куточка; 
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- ознайомлення педагогічного колективу з наказом про створення 

атестаційної комісії та атестацію працівників у поточному навчальному році; 

- формування списку працівників, які атестуються у черговому 

порядку; 

З 20 вересня до 10 жовтня здійснюється: 

- прийом заяв щодо чергової та позачергової атестації з метою 

підвищення категорії; 

- прийом заяв щодо перенесення чергової атестації строком на 1 рік; 

- аналіз виконання педпрацівниками, які атестуються, плану 

проходження курсів підвищення кваліфікації в міжатестаційний період. 

Фактично усі ці дії здійснюються щорічно у різних закладах освіти та 

інших установах, у штаті яких є педагогічні працівники. А це, в свою чергу, 

вимагає часу, зусиль та відволікає адміністрацію навчального (чи іншого) 

закладу, на яку покладено обов’язок щодо організації та проведення атестації, 

від виконання своїх прямих професійних обов’язків. Ми ж пропонуємо 

спростити цю процедуру та оптимізувати затрати часу. 

Нагадаємо, що у попередньому розділі ми пропонували передбачити 

законодавством про атестацію працівників освіти створення незалежних 

атестаційних центрів, які були б наділені усією повнотою повноважень щодо 

організації та проведення атестації працівників. Атестаційні комісії таких 

центрів (як головна так і спеціалізовані) працювали б на постійній основі, а це, в 

свою чергу, зніме питання про створення щорічно великої кількості 

атестаційних комісій в установах (закладах) освіти різних рівнів. Інформацію, 

необхідну для організації та проведення атестації, можна було б розмістити на 

офіційному сайті незалежного атестаційного центру.  

Це, по-перше, значно спростить організаційний процес, адже не буде 

потреби оформлювати атестаційний куточок, формувати списки працівників, які 

атестуються, та вчиняти ряд інших дій на підготовчому етапі. По-друге, це 

забезпечить швидку поінформованість освітян з питань атестації, адже 

інформація буде надаватись з єдиного ресурсу. 
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 Фактично, сама атестація починається з першого засідання 

атестаційної комісії, яке має відбутися до 10 жовтня поточного року. На цьому 

засіданні відбувається розподіл обов’язків членів атестаційної комісії та 

розробка плану роботи атестаційної комісії. На цьому ж етапі керівник 

навчального закладу, педагогічна рада чи відповідний орган управління освітою 

вносять до атестаційної комісії подання щодо позачергової атестації з метою 

присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та щодо 

працівників, які знизили рівень професійної діяльності. Керівники відповідних 

органів управління освітою складають списки керівних кадрів навчальних 

закладів, які атестуються та подають їх до атестаційних комісій II та III рівнів. 

Ми ж пропонуємо віднести ці дії до різних етапів атестації. 

Так, за умови функціонування незалежного атестаційного центру потреба 

у розподілі обов’язків між членами атестаційної комісії та розробці плану 

роботи атестаційної комісії зникне сама собою. В атестаційних комісіях 

незалежного атестаційного центру, які б працювали на постійній основі, 

обов’язки між членами були б розподілені та закріплені за кожним з них. Члени 

таких атестаційних комісій повинні відповідати чітко визначеним критеріям

, 

прийматися на роботу за конкурсом та пройти відповідне навчання 

(ознайомитися з нормативною базою про атестацію працівників освіти, формою 

роботи атестаційних комісій, обов’язками члена атестаційної комісії та ін.). 

Варто наголосити на тому, що важливо передбачити, що члени 

атестаційних комісій повинні працювати на постійній основі. Це забезпечило б 

високий фаховий рівень членів атестаційних комісій та належний рівень 

проведення атестації. 

План роботи атестаційних комісій розроблявся б централізовано для 

усього атестаційного центру згідно перспективного та поточного плану 

атестації. А подання керівника закладу, педагогічної ради навчального закладу 

чи відповідного органу управління освітою розглядалися б на засіданні головної 

                                                 
 Так, до прикладу, запропонований нами перелік критеріїв, яким повинен відповідати член атестаційної комісі, у 

підрозділі 2.1. 
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атестаційної комісії незалежного атестаційного центру. Усі списки працівників 

(в тому числі і списки керівних кадрів) навчальних закладів, які атестуються, 

можна було б подавати безпосередньо до атестаційного центру.  

На нашу думку, процес атестації працівників освіти надмірно 

ускладнений. Відповідно до чинного законодавства про атестацію працівників 

освіти до безпосереднього вивчення професійної діяльності працівників, які 

атестуються комісіями усіх рівнів, здійснюється ще ряд організаційних дій. До 

18 жовтня поточного навчального року на засіданні атестаційної комісії I та II 

рівнів відбувається розгляд подання керівника, педагогічної ради закладу чи 

органу управління освітою, заяв педагогічних працівників про підвищення 

кваліфікації, позачергову атестацію чи перенесення строку атестації. Також 

затверджуються списки працівників, що атестуються; плани індивідуальної 

роботи працівників; графік атестації. Окрім цього розподіляються члени 

атестаційної комісії (які будуть здійснювати безпосереднє вивчення професійної 

діяльності освітянина) за працівниками, що атестуються. 

В свою чергу комісія III рівня приймає інформацію (клопотання) 

атестаційних комісій I та II рівнів щодо атестації працівників освіти комісією III 

рівня. 

До 20 жовтня поточного року ці ж дії здійснюються на засіданні 

атестаційної комісії III рівня. Окрім цього, атестаційна комісія III рівня 

розглядає клопотання закладів освіти (про перенесення строку атестації на 1 рік 

працівників, які атестуються комісією III рівня).  

Такий підхід щодо організації процесу атестації, на нашу думку, має ряд 

недоліків. Так, одні і ті ж дії поетапно здійснюються комісіями усіх трьох рівнів, 

які в свою чергу фактично підпорядковуються одна одній. З одного боку, можна 

було б вважати, що це забезпечує передбачуваність, контрольованість та 

прозорість процесу атестації. Однак на практиці процес атестації ускладнений 

формальною регламентацією діяльності великої кількості посадових осіб та 

вузькою спеціалізацією їх функцій у проведенні атестації. 
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Ми ж пропонуємо наділити повноваженнями щодо організації проведення 

атестації працівників освіти головну атестаційну комісію, яка б діяла в межах 

незалежного атестаційного центру. Це дозволило б раціоналізувати процес 

атестації, оптимізувати затрати часу та зусиль працівників та посадових осіб, які 

задіяні в організації та проведенні атестації та зробити атестацію ефективною. 

Оскільки атестація працівників освіти спрямована на всебічне комплексне 

оцінювання їх діяльності, за якою визначається відповідність працівника 

займаній посаді та рівень його кваліфікації, законодавством про атестацію 

передбачено створення експертних груп. Однак, на нашу думку, це певною 

мірою суперечить нормам Типового положення. Відповідно до пункту 2.15 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників атестаційні комісії 

всіх рівнів можуть створювати експертні групи. У рішенні атестаційної комісії 

про створення та організацію роботи експертної групи зазначають склад і 

заходи, необхідні для компетентного дослідження роботи та здійснення 

експертизи матеріалів працівників, що атестуються. 

Експертні групи працюють протягом всього атестаційного періоду. 

Експертна група створюється при атестаційній комісії для експертизи діяльності 

працівника освіти у міжатестаційний період. Вона визначає відповідність рівня 

кваліфікації працівника, який атестується, вимогам для присвоєння заявленої 

кваліфікаційної категорії. 

Персональний склад експертної групи щорічно затверджується рішенням 

атестаційної комісії. До складу експертної групи включають досвідчених, 

висококваліфікованих педагогічних працівників, які працюють у відповідній 

навчальній галузі. При цьому, до складу експертної групи не може входити 

безпосередній керівник того працівника, який атестується [12, с. 36].  

При цьому, відповідно до Типового положення, до складу атестаційної 

комісії також повинні входити найдосвідченіші працівники . Це наводить нас на 

думку, що членами атестаційної комісії та експертної групи є одні і ті ж самі 

працівники навчального закладу освіти (чи відповідного органу управління 

освітою ). Або ж рішенням атестаційної комісії про створення експертної групи 
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залучаються до участі у проведенні атестації ще й інші висококваліфіковані 

працівники, які працюють у відповідному закладі (установі) освіти та можуть 

бути експертами у певній спеціальності. Однак не кожен заклад (установа) 

освіти може забезпечити цілком різний особовий склад атестаційної комісії та 

експертної групи. А відтак, деякі працівники входитимуть у склад як експертної 

групи, так і атестаційної комісії. А отже, чи можуть атестаційна комісія та 

експертна група, членами якої є одні і ті ж працівники забезпечити належну 

об’єктивність оцінювання професійної діяльності освітянина, що атестується. 

Вирішити це питання можна за допомогою передбачення дворівневої системи 

атестації працівників освіти. Адже ми пропонуємо створення незалежного 

атестаційного центру, в межах якого діяли б головна та спеціалізовані 

атестаційні комісії. 

Власне до складу спеціалізованих атестаційних комісій могли б входити 

досвідчені, найбільш кваліфіковані та методично грамотні працівники, які є 

експертами у певній спеціальності. Тобто, за умови існування таких 

спеціалізованих атестаційних комісій потреба у створенні експертних груп (а 

відтак і в залученні великої кількості працівників до і без того складного 

багаторівневого процесу атестації) зникне сама собою. 

Другий (і чи не найважливіший) етап проведення атестації – це вивчення 

та оцінка діяльності працівників освіти. На цьому етапі з 1 листопада до 15 

березня атестаційні комісії відповідно до затвердженого графіку роботи 

вивчають педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування 

уроків (занять), позаурочних заходів, вивчають рівень навчальних досягнень 

учнів з предмета, що викладає педагог, ознайомлюються з навчальною 

документацією щодо виконання педагогічним працівником своїх посадових 

обов'язків, його участі у роботі методичних об'єднань, фахових конкурсах та 

інших заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо. За 

кожним працівником, що атестується, закріплюються члени атестаційної комісії 

(та при наявності експертної групи – члени експертної групи), які безпосередньо 

вивчають педагогічну діяльність працівника освіти та подають свої відгуки. У 
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такий спосіб здійснюється оцінювання результатів фахової діяльності 

працівників освіти за такими критеріями: 

-  рівень професійної компетентності; 

- досягнення учнів і педагога (участь у олімпіадах, конкурсах тощо); 

- науково-методична робота; 

- стиль викладання; 

- загальнокультурний рівень; 

- моральні якості, соціально-психологічна готовність [39, с. 6-7]. 

Варто зазначити, що такий перелік критеріїв оцінювання результатів 

фахової діяльності працівників освіти надмірно деталізований та не всі 

вищезазначені критерії можна віднести до результатів фахової діяльності 

освітянина. Якщо, до прикладу, рівень професійної компетентності чи науково-

методична робота можуть бути результатом професійної діяльності, то 

загальнокультурний рівень, моральні якості чи соціально-психологічна 

готовність це, радше, передумова для здійснення професійної діяльності 

працівника освіти. 

Так, зважаючи на систему критеріїв оцінки працівника освіти, 

запропонованої нами у підрозділі 1.1 результати фахової діяльності можуть 

оцінюватись за такими критеріями:  

- високий рівень кваліфікації; 

- якісна реалізація кваліфікації (компетентність працівника); 

- особисте позитивне ставлення працівника до виконання своєї 

трудової функції. 

А ділові та моральні якості можуть оцінюватись як передумова виконання 

працівником освіти своєї трудової функції на належному рівні. 

Як ми зазначали раніше, для забезпечення дієвості принципів 

об’єктивності, всебічності та колегіальності при проведенні атестації, 

своєчасного та ґрунтовного вивчення системи роботи вчителів, педагогічного 

досвіду та його поширення при атестаційних комісіях створюються експертні 

групи з числа методистів та найдосвідченіших фахівців. Експертні групи 
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впродовж листопада - березня вивчають систему роботи передовий педагогічний 

досвід вчителів, що атестуються в поточному навчальному році, та подають 

атестаційним комісіям власні висновки про професійний рівень педагогів. 

Фактично експертні групи діють паралельно з атестаційними комісіями та 

виконують ті ж самі функції, щодо вивчення результатів фахової діяльності 

освітян.  

Окрім атестаційної комісії та експертної групи, свої висновки щодо 

системи і досвіду роботи працівника освіти подають адміністрація закладу або 

установи, колектив (педагогічна рада), відповідні методичні об’єднання. 

Результати вивчення професійної діяльності працівника освіти за такими 

напрямками розглядаються на педагогічних радах та виробничих нарадах, які 

відбуваються у період січень-лютий поточного року. Окрім цього здійснюється 

розгляд атестаційних матеріалів (документів). До атестаційної документації 

належать: план організації та проведення атестації, протоколи засідань 

атестаційної комісії, накази про організацію атестації і затвердження рішень 

атестаційної комісії, атестаційні листи педагогічних працівників, аналітичні, 

звітні, моніторингові матеріали за підсумками атестації [21, с. 15]. 

Завершується етап вивчення та оцінки діяльності працівників освіти 

складанням характеристики про діяльність педпрацівників у міжатестаційний 

період. Це фіксується у протоколі засідання атестаційної комісії. Вимоги до 

характеристики прописані у п.3.4. Типового положення. До атестаційної комісії 

характеристика подається до 1 березня поточного року керівником закладу 

освіти (начальником (завідувачем) управління (відділу) освіти міської ради чи 

райдержадміністрацій) та повинна містити: оцінку виконання педагогічним  

працівником посадових обов'язків, відомості про його професійну підготовку, 

творчі та організаторські здібності, ініціативність, компетентність, 

організованість, морально-психологічні якості, дані про участь у роботі 

методичних об'єднань, інформацію про виконання рекомендацій, наданих 

попередньою атестаційною комісією, тощо. Кононенко О.Є. пропонує 

оцінювати систему і досвід роботи вчителя за такими напрямками (блоками): 



130 

науково-теоретична підготовка, методична підготовка, психологічно-педагогічна 

підготовка, навчально-виховний аспект, виховний аспект та громадянсько-

педагогічний аспект [24, с. 54-57]. Слід зазначити, що під час атестації 

атестаційна комісія оцінює не саму підготовку педагога, а рівень реалізації 

вищезгаданих компетентностей на практиці. Варто зазначити, що жодним 

нормативним документом не передбачені чіткі критерії щодо оцінки фахового 

рівня працівника в ході проведення атестації. На сучасному етапі атестаційні 

комісії здійснюють оцінку фахового рівня працівника на основі кваліфікаційних 

вимог до категорій, передбачених Типовим положенням. Однак і тут не 

знаходимо критеріїв щодо оцінки результативності фахової діяльності 

працівника, моральних якостей, тощо. Тому, вважаємо за доцільне законодавчо 

закріпити чіткі критерії оцінки фахового рівня працівників освіти при 

проведенні атестації. Вважаємо, що такі критерії повинні базуватись на вимогах, 

передбачених Професійним стандартом [147]. 

 Важливим аспектом комплексної оцінки є аналіз показників діяльності 

педагога за весь міжатестаційний період (за п'ять років), а не лише за рік 

атестації. Планомірний аналіз діяльності кожного педагога протягом цього 

періоду дасть можливість вивчити систему роботи вчителя відповідно до 

вироблених критеріїв, в основі яких лежать відповідні нормативні документи. (п 

3.3. Типового положення). 

Система роботи вчителя – це комплекс його педагогічної праці, сукупність 

форм, методів і прийомів, властивих діяльності певного вчителя, які дають йому 

змогу отримувати ті або інші результати у навчанні й вихованні учнів [39, с. 14]. 

Вивчення системи роботи вчителя дає змогу комплексно та всебічно оцінити 

результати фахової діяльності працівника освіти. На нашу думку, сьогодні 

важко забезпечити належне вивчення системи роботи працівника освіти. 

Відповідно до чинного законодавства про атестацію атестаційна комісія (орган, 

який здійснює вивчення та оцінку фахової діяльності працівника) створюється 

на один рік, впродовж якого активно вивчає професійну діяльність працівника, 

який атестується. Однак, не можна ґрунтовно вивчити систему роботи вчителя, 
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відвідавши кілька уроків та позаурочних занять лише впродовж атестаційного 

періоду. Хоча вважається, що під час атестації оцінюються результати 

педагогічної діяльності учителя за 5 років. На нашу думку, для того, щоб 

забезпечити атестацію як безперервний процес необхідно створити постійно 

діючий орган (атестаційну комісію), який міг би займатись процесом атестації 

систематично. 

Відомо, що зміст атестації визначається сферою діяльності та посадою 

педпрацівника – педагогічною або управлінською. Атестація керівника закладу 

освіти (чи особи, яка претендує на зайняття посади керівника загальної 

середньої освіти та закладу позашкільної освіти) має свої особливості. Оскільки 

працівник атестується і як педагог, і як адміністратор, окрім загальних 

параметрів, атестаційною комісією враховуються рівень професійної освіти, 

стаж роботи на педагогічних, науково-педагогічних та керівних посадах у сфері 

освіти, володіння інформаційно-комунікаційними технологіями, професійні 

знання та навички, набуті до призначення на посаду. Атестаційна комісія також 

з’ясовує якість виконання керівником посадових обов’язків.  

Засідання атестаційної комісії з метою атестації особи, яка претендує на 

зайняття посади керівника загальноосвітнього та позашкільного навчального 

закладу, проводиться у разі необхідності. 

Відповідно до Типового положення атестаційна комісія вивчає: 

- виконання програми розвитку навчального закладу та результати 

інноваційної діяльності; 

- стан організації навчальної та виховної роботи, додержання вимог 

державних освітніх стандартів; 

- результати державної атестації навчального закладу; 

- результати перевірок, проведених Державною інспекцією 

навчальних закладів, місцевими органами управління освітою та іншими 

органами державного нагляду (контролю); 

- додержання вимог щодо забезпечення безпечних та нешкідливих 

умов навчання учнів; 
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- підсумки моніторингу роботи з педагогічним колективом та іншими 

працівниками навчального закладу; 

- ефективність взаємодії з громадськими організаціями та органами 

шкільного самоврядування; 

- додержання педагогічної етики, моралі; 

- звіти керівника про свою роботу на загальних зборах (конференціях) 

колективу навчального закладу; 

- аналіз розгляду звернень громадян. 

Після цього оформлюється атестаційна характеристика За 10 днів до 

засідання атестаційної комісії керівні кадри та педагогічні працівники 

ознайомлюються з атестаційними характеристиками під підпис. До 1 березня 

атестаційна характеристика подається до атестаційної комісії I рівня. Варто 

зазначити, що не завжди атестаційна характеристика задовольняє самого 

працівника, що атестується. Однак, законодавством не передбачено можливість 

працівникові оскаржити таку характеристику, чи внести до неї будь-які зміни чи 

доповнення. В свою чергу, під час засідання атестаційної комісії педагогічний 

працівник має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові 

матеріали щодо своєї професійної діяльності. Якщо ж працівник не з’явився на 

засідання атестаційної комісії, після з’ясування причин його неявки атестаційна 

комісія може провести атестацію за його відсутності. А отже, працівник 

позбавляється можливості подати додаткові матеріали щодо своєї професійної 

діяльності. На нашу думку, доцільніше було б передбачити можливість 

працівникові після ознайомлення з атестаційною характеристикою погодитись 

чи не погодитись з її висновком, та подати додаткові матеріали, які мали би бути 

долучені до матеріалів атестації.  

 Керівник закладу освіти/його структурного підрозділу (чи керівник 

відповідного органу управління освітою) до 1 березня подає до атестаційної 

комісії характеристику діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний 

період. Характеристику на керівника закладу освіти та іншого закладу подає до 

атестаційної комісії керівник відповідного органу управління освітою.  
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До 1 квітня відбувається засідання атестаційної комісії I рівня, яка 

розглядає атестаційні документи, заслуховує працівника, який атестується, та 

приймає відповідне рішення. 

Відомо, що атестація – це всебічне комплексне оцінювання фахової 

діяльності працівників. Тобто, можливість працівника надати додаткові 

матеріали та пояснення допомагає атестаційній комісії забезпечити об’єктивне 

та всебічне оцінювання системи роботи педагога. 

В свою чергу, законодавством передбачена можливість провести атестацію 

за відсутності працівника у таких випадках: 

- у разі відсутності працівника на засіданні атестаційної комісії з 

поважних причин, якщо сам працівник дав на це письмову згоду; 

- у разі відсутності працівника на засіданні атестаційної комісії без 

поважних причин. 

Відповідно до Типового положення (п.3.10.) до поважних (об’єктивних) 

причин відносяться службове відрядження, територіальна віддаленість, тривала 

хвороба та інші причини, що перешкоджають присутності працівника на 

засіданні. Спробуємо з’ясувати які ж інші причини відсутності працівника на 

засіданні атестаційної комісії можна віднести до об’єктивних (поважних). 

Засідання атестаційної комісії проводиться в робочий час працівника, і не рідко ( 

атестаційна комісія I рівня) за місцем праці педагога. Тобто відсутність 

працівника на засіданні атестаційної комісії можна вважати відсутністю 

працівника на своєму робочому місці.  

Як слушно зазначає О. І. Кисельова, можна визначити два види підстав 

відсутності працівника: правомірні і неправомірні. Правомірні підстави 

(відсутність працівника з поважних причин) - це відпустка, простій з вини 

роботодавця, відрядження, страйк, що проводиться у порядку, визначеному 

законом, неявка на роботу не більш чотирьох місяців у результаті тимчасової 

непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності та пологах, хвороба, що 

засвідчена у порядку, передбаченому законом, виконання працівником 

державних або громадських обов’язків, підвищення кваліфікації з відривом від 
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виробництва, обстеження у медичних закладах, день здавання крові для 

переливання (та наступний за ним),час виклику до органів дізнання, 

попереднього слідства, прокуратури, суду як свідка, потерпілого, перекладача, 

спеціаліста та інші [18, с. 214]. Слід зауважити, що такий перелік правомірних 

підстав відсутності працівника не можна застосовувати до атестації повністю. 

Не може вважатися поважною причиною підвищення кваліфікації з відривом від 

виробництва, оскільки курси підвищення кваліфікації працівник зобов’язаний 

пройти до початку атестації (винятком в такому випадку може бути позачергова 

атестація). Крім того атестація працівників не проводиться під час щорічної 

обов’язкової відпустки працівника та відпустки у зв'язку з вагітністю та 

пологами. Аналізуючи Закон України «Про відпустки», слід зазначити, що не всі 

види відпусток можуть бути поважною причиною відсутності працівника на 

засіданні атестаційної комісії. Законом передбачено, окрім щорічної основної 

відпустки, щорічну додаткову відпустку та інші додаткові відпустки [126]. 

Щорічна додаткова відпустка за бажанням працівника може надаватись 

одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї. Тобто така 

відпустка надається у будь-який зручний для працівника та роботодавця час. 

Працівник узгоджує час надання щорічної додаткової відпустки з роботодавцем 

і така відпустка не повинна впливати на хід проведення атестації чи співпадати 

за часом засідання атестаційної комісії. 

В свою чергу законом передбачено й інші види додаткових відпусток: 

відпустка у зв’язку з навчанням, творча відпустка, відпустка для підготовки та 

участі у змаганнях. Такі відпустки надаються не у будь-який час, а в конкретний 

період (період складання іспитів, змагань тощо). Очевидно, що такі відпустки 

можуть співпадати з часом проведення атестації та засідання атестаційної 

комісії. А отже, відсутність працівника на засіданні атестаційної комісії в такому 

випадку може вважатися поважною причиною. 

Кожному працівникові законодавством гарантується право на відпустку 

без збереження заробітної плати. Надання такої відпустки в обов’язковому 

порядку передбачено статтею 25 Закону України «Про відпустки». Однак, 
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частина цих відпусток (передбачених пунктами 4, 5, 6, 7, 15, 16 ст. 25) може 

бути надана у будь-який час за бажанням працівника. Оскільки час надання 

таких відпусток може бути узгоджений між працівником та роботодавцем, такі 

відпустки не мали б співпадати з часом проведення атестації чи засідання 

атестаційної комісії. В свою чергу, відпустки без збереження заробітної плати, 

передбачені п. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 ст. 25 надаються внаслідок 

настання подій (обставин), які або важко передбачити, або відтермінувати чи 

скасувати. А відтак, такі відпустки можуть співпадати з часом засідання 

атестаційної комісії. Отже, відсутність працівника на засіданні атестаційної 

комісії за таких обставин слід вважати поважними причинами. 

Варто згадати ще такий вид відпустки, як відпустка без збереження 

заробітної плати за згодою сторін. Така відпустка надається за сімейними чи 

іншими обставинами. Якщо такі обставини унеможливлюють присутність 

працівника на засіданні атестаційної комісії, такі обставини можуть вважатися 

поважними. 

Оскільки законодавство не передбачає виключного переліку причин 

відсутності працівника, які треба вважати поважними, то пропонуємо до 

поважних причин віднести ті, які виключають вину працівника. Тобто сюди 

можна віднести ті істотні обставини, які не можуть бути усунуті самим 

працівником (пожежа, повінь (інші стихійні лиха);аварії або простій на 

транспорті; виконання громадянського обов’язку (надання допомоги особам 

потерпілим від нещасного випадку, порятунок державного або приватного 

майна при пожежі, стихійному лиху); догляд за хворим членом родини). 

Таким чином, можна сформулювати перелік поважних причин відсутності 

працівника на засіданні атестаційної комісії: тимчасова непрацездатність 

(тривала хвороба); службове відрядження; територіальна віддаленість; 

виконання працівником державних або громадських обов’язків; підвищення 

кваліфікації з відривом від виробництва (в окремих випадках); обстеження у 

медичному закладі; день здавання крові (та наступний за ним день); час виклику 

до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду як свідка, 
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потерпілого, перекладача, спеціаліста; додаткова відпустка (у зв’язку з 

навчанням, творча відпустка, відпустка для підготовки та участі у змаганнях); 

відпустка без збереження заробітної плати передбачена п. п. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 17, 18 ст. 25 Закону України «Про відпустки»; відпустка без 

збереження заробітної плати за згодою сторін; істотні обставини, які не можуть 

бути усунуті самим працівником (пожежа, повінь (інші стихійні лиха);аварії або 

простій на транспорті; виконання громадянського обов'язку (надання допомоги 

особам потерпілим від нещасного випадку, порятунок державного або 

приватного майна при пожежі, стихійному лиху); догляд за хворим членом 

родини). 

Всі інші причини відсутності працівника на засіданні атестаційної комісії 

слід вважати неповажними. Однак, якщо засідання атестаційної комісії 

проводиться в робочий час працівника, і нерідко ( атестаційна комісія I рівня) за 

місцем праці педагога, то відсутність працівника на засіданні атестаційної 

комісії можна вважати відсутністю працівника на своєму робочому місці. Однак, 

відповідно до законодавства про працю відсутність на роботі працівника без 

поважних причин як протягом усього робочого дня, так і більше трьох годин 

безперервно або сумарно протягом робочого дня вважається прогулом [151; 

147]. Якщо ж працівник перебуває на території підприємства, але не на своєму 

робочому місці, це вважається порушенням трудової дисципліни. Тобто 

відсутність працівника на засіданні атестаційної комісії можна трактувати або як 

прогул, або як порушення трудової дисципліни. В свою чергу Типовим 

положенням передбачено можливість провести атестацію за відсутності 

працівника у разі відсутності працівника на засіданні атестаційної комісії без 

поважних причин. Таким чином законодавство наче узаконює неправомірні 

підстави відсутності працівника на засіданні атестаційної комісії. 

Якщо ж атестація проводиться за відсутності працівника, а в ході 

засідання атестаційної комісії виникають запитання, є неточності в атестаційних 

матеріалах. Така атестація позбавляє працівника можливості подати будь-які 

пояснення чи додаткові матеріали, та вплинути на подальший результат своєї 
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атестації. З одного боку, рішення, прийняте атестаційною комісією за таких 

умов, видається правильним. Адже працівник сам надав письмову згоду, або 

своєю відсутністю без поважних причин продемонстрував байдужість та згоду 

на прийняття рішення за його відсутності. Однак, з іншого боку, це позбавляє 

атестаційну комісію можливості з’ясувати спірні моменти та прийняти 

об’єктивне та обґрунтоване рішення. 

Очевидно механізм проведення атестації та прийняття рішень 

атестаційною комісією потребує суттєвого доопрацювання. Ми ж пропонуємо 

передбачити співбесіду з кожним працівником, який атестується. Так, за місяць 

до засідання атестаційної комісії кожен працівник мав би змогу ознайомитись з 

характеристикою своєї професійної діяльності та пройти співбесіду. Під час 

співбесіди працівник міг би надати усні чи (та) письмові пояснення та подати 

додаткові матеріали. У випадку, якщо працівник не згоден з окремими 

положеннями характеристики своєї професійної діяльності, він міг би з’ясувати 

усі спірні питання в ході співбесіди. Це, на нашу думку, дало б змогу об’єктивно 

розглянути досвід роботи працівника освіти та усунути наявні прогалини чи 

неточності, які могли б виникнути в ході вивчення системи роботи педагога. 

В ході атестації атестаційна комісія оцінює постійне вдосконалення свого 

професійного рівня працівником, наявність всіх необхідних компетентностей, 

передбачених Професійним стандартом та практичне їх застосування під час 

виконання своєї трудової функції, вміння використовувати передовий досвід 

колег та поширювати власний передовий досвід у професійному середовищі, 

високий рівень моральних якостей, етику поведінки, а також організаторські та 

ділові якості [147]. 

Проаналізувавши роботу працівника освіти за такими критеріями, 

атестаційна комісія може чітко виявити наявність недоліків у роботі педагога та 

прийняти відповідне рішення. 

Відповідно до норм Типового положення, у разі виявлення окремих 

недоліків у роботі педагогічного працівника, які не вплинули на якість 

навчально-виховного процесу, атестаційна комісія може прийняти  
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рішення про відповідність працівника займаній посаді за умови виконання ним 

заходів, визначених атестаційною комісією. 

Варто зазначити, що не всі недоліки роботи працівник може усунути в 

найкоротші терміни. Так, до прикладу, якщо педагог не володіє методикою 

викладання предмета або має низький рівень теоретичних знань необхідних для 

його професійної діяльності це, безумовно, впливає на якість навчально-

виховного процесу. Такі недоліки, на нашу думку, педагог мав би усунути під 

час підвищення кваліфікації. Якщо ж такі недоліки виявляються в ході атестації, 

атестаційна комісія мала б прийняти рішення про перенесення атестації на один 

рік. Таким чином працівник мав би час на усунення недоліків у своїй роботі. 

Якщо недоліки у роботі педагогічного працівника стосуються 

педагогічних технологій, такі недоліки впливають на якість навчально-

виховного процесу в значно меншій мірі та їх можна усунути в коротші строки 

(провести бесіду чи інструктаж з працівником). Тому, у разі виявлення 

атестаційною комісією таких недоліків у роботі педагогічного працівника, 

комісія могла б надати час (1 місяць) для усунення працівником недоліків у його 

роботі. Власне тому ми пропонуємо проводити співбесіду з працівниками, які 

атестуються за 1 місяць до засідання атестаційної комісії. 

На нашу думку, у разі виявлення недоліків у роботі педагога, атестаційна 

комісія могла б під час співбесіди визначити заходи, які повинен виконати 

працівник та надати можливість працівникові усунути недоліки ще до засідання 

атестаційної комісії, на якому приймається рішення про відповідність 

(невідповідність) працівника займаній посаді. У разі, якщо працівник не може 

усунути наявних недоліків у визначений час, атестаційна комісія вправі 

перенести атестацію на один рік. Таким чином, це дало б змогу атестаційній 

комісії приймати рішення без жодних застережень чи умов. 

Окрім цього, ми пропонуємо проводити засідання атестаційної комісії за 

відсутності працівників, які атестуються. По-перше, це допомогло б 

оптимізувати час, який затрачає атестаційна комісія на ознайомлення з кожним 

працівником. По-друге, зникне потреба відволікати працівників від виконання їх 
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прямих професійних обов’язків (адже засідання атестаційної комісії проводиться 

під час навчального року та, нерідко, під час робочого часу педагогів). На 

засіданні атестаційної комісії досвід та систему роботи працівника освіти може 

представляти той член атестаційної комісії, який його вивчав. А прийняття 

рішення атестаційною комісією може здійснюватись на основі атестаційних 

документів. 

Тобто, ми пропонуємо перед засіданням атестаційної комісії (за 1 місяць) 

провести з кожним працівником, який атестується, співбесіду. В ході співбесіди 

з’ясувати усі спірні питання, а рішення приймати на засіданні атестаційної 

комісії без присутності працівника, на основі атестаційних матеріалів, де 

відображені результати вивчення досвіду роботи педагога. 

Проаналізувавши законодавство щодо організації та проведення атестації 

працівників освіти, ми дійшли висновку, що в ньому враховані не всі 

особливості атестаційного процесу. А відтак, норми чинного законодавства 

потребують уточнення (розширення) чи зміни. Саме тому, ми пропонуємо 

доповнити Закон України «Про освіту» окремим розділом «Атестація 

працівників освіти», в якому окреслити мету, принципи, види атестації 

працівників освіти. А також прийняти єдиний нормативний акт « Положення 

про атестацію працівників освіти», де передбачити : 

- дворівневу систему атестації працівників освіти (в межах 

незалежного атестаційного центру); 

- чіткий розподіл функцій між головною та спеціалізованими 

атестаційними комісіями; 

- визначення етапів проведення (проходження) атестації з чітко 

визначеними діями, які мають здійснити члени атестаційної комісії та 

працівники, що атестуються, на кожному з етапів; 

- встановлення чітких вимог, яким повинні відповідати члени 

атестаційної комісії; 

- встановлення чітких критеріїв, за якими б здійснювалась оцінка 

фахового рівня працівника освіти; 
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- систему співпраці навчального закладу (установи) з атестаційним 

центром, з метою здійснення систематичної оцінки роботи працівника впродовж 

міжатестаційного періоду; 

- скасувати норму про експертні групи (адже їх функції належатимуть 

спеціалізованим атестаційним комісіям); 

- в ході проведення атестації передбачити співбесіду з кожним 

працівником, який атестується, з метою усунення наявних прогалин на 

неточностей, які могли б виникнути в ході вивчення системи роботи працівника 

освіти; 

- проводити засідання атестаційної комісії за відсутності працівника 

та приймати рішення на основі вивченого досвіду роботи працівника освіти. 

 

2.3. Правові наслідки проведення атестації працівників освіти 

Одним із етапів атестації є підведення підсумків. 

Відповідно до Типового положення, засідання атестаційної комісії 

проводиться у присутності працівника, який атестується. В ході засідання 

працівник може давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові 

матеріали щодо своєї професійної діяльності. 

Нагадаємо, що під час проведення атестації за кожним працівником освіти, 

який атестується, закріплюються члени атестаційної комісії, які вивчають досвід 

та систему його роботи. Якщо ж члени атестаційної комісії недостатньо чи не 

повно вивчили професійну діяльність педагога, а характеристика на працівника 

містить ряд неточностей чи прогалин, єдиним способом усунути ці недоліки є 

можливість отримати додаткову інформацію від самого працівника. 

Відомо, що атестація – це система заходів спрямованих на всебічне 

комплексне оцінювання педагогічної діяльності працівників. Тобто, можливість 

працівника надати додаткові матеріали та пояснення допомагає атестаційній 

комісії забезпечити об’єктивне та всебічне оцінювання системи роботи 

педагога.. 



141 

За результатами атестації атестаційні комісії (простою більшістю голосів 

присутніх на засіданні членів атестаційної комісії) приймають відповідні 

рішення про: відповідність (невідповідність) займаній посаді (виконуваній 

роботі), підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії, 

встановлення більш високої кваліфікаційної категорії, присвоєння педагогічного 

звання. Рішення атестаційної комісії приймається на основі вивченої системи 

роботи працівника освіти та критеріїв, передбачених законодавством про 

атестацію. Так, працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді у 

разі якщо: 

- має відповідну освіту; 

- виконує посадові обов’язки в повному обсязі; 

- пройшов підвищення кваліфікації. 

В свою чергу, Типовим положенням передбачено чіткі критерії яким 

повинен відповідати працівник для присвоєння йому відповідної кваліфікаційної 

категорії чи педагогічного звання. 

Свого часу Л. І. Лазор пропонувала встановити наступні види оцінки 

трудової діяльності працівників, як наслідок атестації педагогічних та науково-

педагогічних працівників, які може дати атестаційна комісія: 

1) відповідає займаній посаді; 

2) відповідає займаній посаді й заслуговує заохочення; 

3) відповідає займаній посаді й заслуговує підвищення (просування по 

роботі); 

4) відповідає займаній посаді з підвищенням заробітної плати; 

5) відповідає займаній посаді зі зниженням заробітної плати; 

6) відповідає займаній посаді при умові покращення роботи та 

виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік; 

7) не відповідає займаній посаді [26, с. 234]. 

 Не можемо погодитись із запропонованою науковцем системою видів 

оцінок трудової діяльності працівників у повній мірі. Науковець пропонує такі 

види оцінки як: відповідає займаній посаді та не відповідає займаній посаді, які 
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цілком збігаються з видами оцінок чинного Типового положення. Окрім цього 

автор пропонує передбачити такий вид оцінки, як: відповідає займаній посаді й 

заслуговує заохочення. За нормами, передбаченими законодавством України про 

працюдо працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватись 

будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовими колективами 

правилах внутрішнього трудового розпорядку [81]. Без сумніву, заохочення є 

хорошою формою сприяння сумлінному виконанню працівником своїх трудових 

обов’язків. Однак, КЗпП України не визначає навіть зразкового переліку 

заохочень, що може застосувати власник або уповноважений ним орган. 

Відповідь знаходимо у Типових правилах внутрішнього трудового розпорядку 

де сказано, що за зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу і бездоганну 

роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі можуть 

застосовуватись заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку 

закладу освіти [152; 151]. Сюди відносять нагородження державними 

нагородами, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, 

знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення, а 

також надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх 

повноважень і за рахунок власних коштів закладів освіти. Таким працівникам 

надається також перевага при просуванні по роботі. Однак законодавством не 

передбачено, що ці заохочення роботодавець мав би застосовувати за 

результатами атестації. Адже заохочення можуть бути застосовані до працівника 

і з нагоди ювілею і до Дня працівника освіти тощо. 

А відтак, незрозуміло які ж заохочення може застосовувати роботодавець 

за результатами атестації та критерії, за якими роботодавець буде застосовувати 

той чи інший вид заохочення. 

Окрім цього, застосування заходів заохочення є правом, а не обов’язком 

роботодавця. Якщо ж законодавчо закріпити такий вид оцінки трудової 

діяльності працівника, заохочення набере ознак обов’язковості для роботодавця. 

 Більш того, якщо працівник сумлінно виконує посадові обов’язки, 

проявляє творчу ініціативу, постійно вдосконалює свій фаховий рівень він 
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заслуговує на встановлення більш високої кваліфікаційної категорії, а це, в свою 

чергу, можна вважати своєрідним заохоченням для працівника. Тому вважаємо 

за недоцільне передбачати наступний вид оцінки трудової діяльності 

працівника: відповідає займаній посаді й заслуговує заохочення. 

 Ще одним видом оцінки трудової діяльності працівника, яку пропонує 

науковець, є визнання працівника таким, що відповідає займаній посаді й 

заслуговує підвищення (просування по роботі). Слід зауважити, що таке 

положення наче дублює норму статті 145 КЗпП, де передбачено, що 

працівникам, які сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надається перевага 

при просуванні по роботі. Крім того, чинними законодавством про атестацію 

передбачено переваги просування по роботі за вагомі досягнення при виконанні 

своїх професійних обов’язків на високому рівні. Відповідно до Типового 

положення присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації 

здійснюється послідовно. При цьому необхідною передумовою атестації є 

успішне проходження підвищення кваліфікації. Без попереднього проходження 

підвищення кваліфікації може атестуватись працівник, якому у міжатестаційний 

період присуджено наукові ступені або присвоєно вчені звання, і його 

діяльність, при цьому, за профілем збігається з присудженим науковим ступенем 

або присвоєним вченим званням. Працівники, які підготували призерів олімпіад, 

конкурсів, змагань, а також працівники, які самі стали переможцями або 

лауреатами конкурсів фахової майстерності, працівники, які мають почесні 

звання чи наукові ступені, якщо їх діяльність збігається за профілем з наявним 

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

послідовності в присвоєнні кваліфікаційної категорії та строку проведення 

позачергової атестації. 

Окрім цього, Типовим положенням передбачено встановлення більш 

високої кваліфікаційної категорії за результатами атестації, якщо працівник 

сумлінно виконує свої трудові обов’язки та демонструє високий фаховий рівень. 

А це, в свою чергу, є підвищенням по роботі. Тому, на нашу думку, немає 

потреби виділяти окремо такий вид оцінки трудової діяльності працівника. 
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Що ж стосується такого виду оцінки як: відповідає займаній посаді з 

підвищенням заробітної плати, тут також є ряд неточностей. Відповідно до 

Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти тарифні 

розряди (розмір заробітної плати) встановлюються за результатами атестації 

відповідно до кваліфікаційних вимог [80]. Тобто чим вища кваліфікаційна 

категорія, тим вищий тарифний розряд, а відтак і вища заробітна плата. 

Окрім того, вчені в галузі трудового права дотримуються думки, що 

атестація не лише охоплює питання заміщення посади, але й встановлює 

посадові оклади [10, с. 101]. Атестація – це свого роду правова підстава для 

зміни розміру посадового окладу педагогічного працівника [24, с. 88]. 

Отже, якщо за результатами атестації встановлюється вища кваліфікаційна 

категорія, відповідно і підвищується заробітна плата. Тож для чого закріплювати 

такий вид оцінки трудової діяльності працівника, якщо дана норма прямо 

передбачена чинним законодавством України [127; 80]. 

Окремої уваги заслуговує такий вид оцінки, запропонований Лазор Л.І., як 

визнання працівника таким, що відповідає займаній посаді зі зниженням 

заробітної плати. Якщо працівник вважається таким, що відповідає займаній 

посаді (тобто відповідає трьом основним критеріям: має відповідну освіту, 

виконує посадові обов’язки в повному обсязі та пройшов підвищення 

кваліфікації) у атестаційної комісії, на нашу думку, немає жодних підстав 

прийняти рішення про зниження заробітної плати. Якщо у працівника знизився 

фаховий рівень, законодавством передбачено проведення позачергової атестації. 

Якщо ж у роботі працівника освіти помічено окремі недоліки, які не вплинули 

на якість роботи, атестаційна комісія може атестувати такого працівника при 

умові виконання ним рекомендацій атестаційної комісії. 

Метою атестації є не покарання працівника, а перевірка (визначення) 

фахового рівня працівника та його відповідності займаній посаді. Тому 

вважаємо недоцільним передбачити такий вид оцінки трудової діяльності 

працівника.  
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Типовим положенням передбачено, що атестаційні комісії можуть 

ініціювати перед атестаційними комісіями вищого рівня питання про 

присвоєння працівникам кваліфікаційної категорії «вища категорія» та 

педагогічних звань. Оскільки ми пропонуємо створити атестаційний центр, в 

межах якого функціонували б спеціалізовані атестаційні комісії, потреба у такій 

нормі зникає. Адже спеціалізована атестаційна комісія була б наділена 

повноваженнями атестовувати працівників на будь-яку категорію та 

присвоювати звання. Власне тому ми пропонуємо вилучити з Типового 

положення норму про право атестаційної комісії ініціювати перед атестаційною 

комісією вищого рівня питання про встановлення «вищої» кваліфікаційної 

категорії та присвоєння педагогічного звання. Натомість ми пропонуємо 

викласти п.3.13 Типового положення у такій редакції: 

За результатами атестації атестаційні комісії приймають одне з таких 

рішень: 

1) педагогічний працівник відповідає займаній посаді; 

2) присвоїти педагогічному працівнику кваліфікаційну категорію 

("спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії", 

"спеціаліст вищої категорії", "майстер виробничого навчання I категорії", 

"майстер виробничого навчання II категорії"

); 

3) педагогічний працівник відповідає (не відповідає) раніше 

встановленій кваліфікаційній категорії; 

4) присвоїти педагогічне звання ("викладач-методист", "учитель-

методист", "вихователь-методист", "педагог-організатор-методист", "практичний 

психолог-методист", "керівник гуртка - методист", "старший викладач", 

"старший учитель" "старший вихователь", "старший майстер виробничого 

навчання ") 

5) педагогічний працівник не відповідає займаній посаді. 

Для керівників (осіб, які претендують на зайняття посади керівників 

навчальних закладів) передбачити ще такі види оцінки: 

                                                 
 Дане питання розглянуто у підрозділі 3.1 
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6) рекомендувати для призначення на посаду керівника; 

7) рекомендувати для зарахування до кадрового резерву. 

На засіданні атестаційна комісія має вирішити ряд питань: 

- з’ясувати причини відсутності працівника (у разі його відсутності на 

засіданні без поважних причин); 

- прийняти рішення про атестацію такого працівника; 

- розглянути атестаційні матеріали кожного працівника; 

- заслухати кожного із членів атестаційної комісії, які вивчали 

систему та досвід роботи працівника та представляють висновки щодо роботи 

працівника перед атестаційною комісією (адже власне ті члени атестаційної 

комісії добре ознайомлені з роботою працівника, який атестується); 

- заслухати працівників, які атестуються; 

- прийняти рішення щодо кожного працівника. 

Якщо ж передбачити проведення співбесіди перед засіданням атестаційної 

комісії та проводити засідання без присутності працівників, які атестуються, 

потреба у вирішенні ряду питань зникне сама собою. У такому випадку на 

засіданні атестаційна комісія буде лише приймати рішення щодо кожного 

працівника, який атестується на основі атестаційних матеріалів та представлення 

досвіду роботи педагога членами атестаційної комісії, які безпосередньо 

вивчали систему та досвід роботи працівника. 

 Рішення атестаційна комісія приймає на засіданні за умови 

присутності на ньому не менше 2/3 її членів. Якщо думки членів комісії 

розділилися, та є однакова кількість голосів «за» і «проти», рішення 

приймається на користь працівника. В даному положенні є певні неточності. 

Правомочним засідання вважається при умові присутності на ньому 2/3 членів 

від складу атестаційної комісії. Якщо ж думки членів фактично присутніх на 

засіданні атестаційної комісії розділилися на «за» і «проти» в однаковій 

кількості чи є підстава приймати рішення на користь працівника без будь-яких 

застережень? Адже 1/3 членів атестаційної комісії (які відсутні на засіданні) 

могла б проголосувати й «проти». Тобто рішення за таких обставин буде не 
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зовсім об’єктивним. Ми пропонуємо в таких випадках враховувати думку членів 

атестаційної комісії, які безпосередньо вивчали систему та досвід роботи 

працівника, який атестується. Якщо ж такі члени комісії відсутні на засіданні, 

доречно було б враховувати їхню думку, викладену в протоколі співбесіди з 

працівником. 

  Засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який 

підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії.  

 Законодавством передбачено, також, можливість членів 

атестаційної комісії викласти у письмовій формі окрему думку щодо рішення 

атестаційної комісії, яка додається до протоколу. Однак, окрема думка жодним 

чином не впливає на прийняте атестаційною комісією рішення. Видається, що 

атестаційні комісії мали б враховувати окрему думку кожного члена 

атестаційної комісії не лише при розгляді апеляцій, а й при наступній атестації. 

 

2.4. Оскарження рішень атестаційних комісій 

Оскарження рішень атестаційних комісій є останнім етапом проведення 

атестації працівників освіти. Це є факультативна, необов’язкова стадія, адже 

залежить від результатів атестації та волевиявлення працівника, щодо якого 

ухвалене рішення. Відповідно до законодавства, у випадку незадовільного для 

працівника рішення (це може бути рішення про його невідповідність займаній 

посаді чи виконуваній роботі, раніше встановленій категорії чи (та) 

педагогічному званню) останній може оскаржити його до атестаційної комісії 

вищого рівня [142; 150].  

На сьогодні чинним законодавством передбачено право працівника освіти 

оскаржувати рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня 

або до суду. Так, нормами діючого законодавства врегульовано строки подання 

апеляційної скарги працівником та термін розгляду апеляції атестаційною 

комісією вищого рівня. Що ж стосується порядку розгляду апеляційної скарги 

працівника то він ні чинним законодавством [142; 150; 91] ні проєктом 

Трудового кодексу [145] не визначений. Ми ж пропонуємо законодавчо 
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закріпити порядок оскарження рішення атестаційної комісії. Таким порядком 

можна передбачити: право працівника оскаржити рішення атестаційної комісії; 

право атестаційної комісії вищого рівня, яка розглядає апеляцію, скасувати 

рішення атестаційної комісії нижчого рівня або залишити оскаржуване рішення 

без змін; право оцінити правильність дотримання процедури проведення 

атестації атестаційною комісією нижчого рівня; процедуру розгляду 

апеляційних скарг на рішення атестаційної комісії. 

 Принагідно нагадаємо, що пропонуємо запровадити незалежні 

атестаційні центри з дворівневою системою атестації працівників освіти, в 

межах яких діяли б головна та спеціалізовані атестаційні комісії. Власне головна 

атестаційна комісія мала б бути наділена такими повноваженнями:  

- розгляд клопотань керівника навчального закладу (чи установи) та 

керівника відповідного органу управління освітою щодо атестації того чи 

іншого працівника;  

 Такі клопотання могли б стосуватись проведення позачергової атестації 

працівників. Тобто головна атестаційна комісія мала б розглядати подання 

керівника, педагогічної ради закладу освіти/його структурного підрозділу 

(установи) або керівника відповідного органу управління освітою з метою 

присвоєння працівнику освіти кваліфікаційної категорії (педагогічного звання) 

та у разі зниження працівником рівня професійної діяльності (чи неналежного 

виконання посадових обов’язків керівними кадрами).  

- розгляд клопотань працівника, який атестується щодо проходження 

атестації;  

 Це могли б бути клопотання щодо проходження позачергової атестації з 

метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) та клопотання 

щодо перенесення строків проходження чергової атестації. 

- організація атестації (видання наказу про атестацію працівників, 

вивчення відповідної документації, направлення атестаційної справи до 

відповідної атестаційної комісії, прийняття рішення про проведення 
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позачергової атестації та про перенесення строків проведення чергової атестації, 

затвердження списків працівників, які атестуються); 

- контроль за здійсненням проведення атестації;  

 Варто зазначити, що на сьогодні законодавством передбачено лише 

оскарження рішень атестаційних комісій, однак жодним чином не передбачено 

право працівника оскаржувати процедуру проведення самої атестації, дії (чи 

бездіяльність) членів атестаційної комісії. Якщо атестація проводитиметься з 

численними порушеннями, результати атестації можуть бути дещо 

необ’єктивними, а відтак рішення, яке атестаційна комісія приймає на основі 

результатів атестації, буде необ’єктивним. Тому ми пропонуємо передбачити 

обов’язок головної атестаційної комісії щодо контролю за проведенням атестації 

спеціалізованими атестаційними комісіями у таких напрямках: 

1) аналіз документації по проведенню атестації; 

2) у випадку наявних скарг на роботу спеціалізованої атестаційної 

комісії (або окремих її членів) – розгляд скарги головною атестаційною 

комісією, вивчення роботи спеціалізованої атестаційної комісії та безпосередня 

присутність членів головної атестаційної комісії на засіданнях спеціалізованої 

атестаційної комісії; 

3) щорічний звіт спеціалізованих атестаційних комісій за 

результатами проведення атестації. 

4) розгляд апеляцій на рішення спеціалізованих атестаційних 

комісій. 

Чинним законодавством передбачено право працівника оскаржувати 

рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня та до суду. 

Відповідно до п. 1 ст. 15 ЦПК [154] суди розглядають справи щодо захисту 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що 

виникають із трудових відносин.  

На нашу думку суд, при розгляді скарги на рішення атестаційної комісії, 

зможе оцінити саму лише процедуру проведення атестації працівника (тобто чи 

дотримані всі строки проведення основних етапів атестації, належне виконання 
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членами атестаційної комісії обов’язків щодо проведення атестації, оформлення 

документації тощо). Однак суд не зможе надати фахову оцінку роботи 

працівника, а відтак прийняти рішення щодо встановлення відповідної 

кваліфікаційної категорії (присвоєння педагогічного звання). З огляду на це 

пропонуємо закріпити в законодавстві право працівника оскаржувати його 

звільнення за результатами атестації. Однак право розглядати скарги на рішення 

атестаційної комісії залишити виключно за головною атестаційною комісією. 

Тобто, закріпити в законодавстві право працівника оскаржувати рішення 

спеціалізованої атестаційної комісії до головної атестаційної комісії, рішення 

якої було б остаточним.  

 Вважаємо за необхідне передбачити чітку процедуру розгляду 

апеляційних скарг, яка мала б бути наступною. Педагогічні працівники можуть 

подати до головної атестаційної комісії апеляційну скаргу на рішення 

спеціалізованої атестаційної комісії протягом десяти днів з дня вручення 

атестаційного листа. Головна атестаційна комісія повинна розглянути апеляцію 

у двотижневий термін. Після подання працівником апеляційної скарги головна 

атестаційна комісія приймає її до розгляду. В свою чергу головна атестаційна 

комісія подає запит до спеціалізованої атестаційної комісії про надання 

необхідних документів, які стосуються процедури проведення атестації рішення 

за результатами якої оскаржується. Після цього впродовж тижня головна 

атестаційна комісія вивчає чи була дотримана процедура проведення атестації. 

Якщо головна атестаційна комісія виявить недоліки у проведенні атестації вона 

визначає чи порушення вплинули на результати атестації та на прийняття 

рішення, яке оспорюється. І якщо головна атестаційна комісія дійде висновку, 

що порушення з боку членів спеціалізованої атестаційної комісії допущені при 

проведенні атестації вплинули на результат останньої (не вивчена система 

роботи працівника у повному обсязі), головна атестаційна комісія приймає 

рішення про призначення повторної атестації.  

Видається що доцільно було б наділити головну атестаційну комісію, яка 

розглядає апеляції на рішення спеціалізованих атестаційних комісій, правом 
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скасовувати рішення атестаційної комісії, яке оскаржується, з подальшим 

призначенням повторної атестації. Недоречно, на нашу думку, було б доручати 

проведення повторної атестації атестаційній комісії, рішення якої оскаржується. 

Обов’язок проведення повторної атестації, на нашу думку, слід покласти на 

головну атестаційну комісію. Таким чином під час проведення повторної 

атестації члени головної атестаційної комісії зможуть ґрунтовно вивчити роботу 

працівника освіти та прийняти об’єктивне рішення щодо встановлення 

відповідної кваліфікаційної категорії чи (та) педагогічного звання. 

Якщо за результатами розгляду апеляційної скарги головна атестаційна 

комісія дійде висновку що атестацію проведено належним чином та повно і 

ґрунтовно вивчено роботу, а в ході атестації виявлено, що працівник не 

заслуговує кваліфікаційної категорії чи (та) педагогічного звання на яке 

претендує, головна атестаційна комісія може залишити рішення спеціалізованої 

атестаційної комісії без змін або ж скасувати рішення спеціалізованої 

атестаційної комісії та призначити повторну атестацію. 

На нашу думку недоречно було б наділяти головну атестаційну комісію 

(яка не проводила атестації) правом встановлювати кваліфікаційні категорії чи 

(та) присвоювати педагогічні звання.  

Слід зазначити, що розгляд апеляцій може здійснюватися на основі 

апеляційної скарги (де зазначено у чому полягає необґрунтованість рішення 

атестаційної комісії), поданих працівником матеріалів та пояснень самого 

працівника (за умови його особистої присутності на засіданні атестаційної 

комісії). В свою чергу, під час проведення атестації для ґрунтовного вивчення 

системи роботи педагога та прийняття об’єктивного рішення атестаційна комісія 

вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються шляхом відвідування уроків 

(навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходів, вивчення 

навчальних досягнень учнів тощо. Тобто члени атестаційної комісії мали б 

безпосередньо ознайомитись із системою роботи педагогічного працівника. 

Однак члени головної атестаційної комісії, яка розглядає апеляцію на рішення 

спеціалізованої атестаційної комісії, не беруть безпосередньої участі у вивченні 
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педагогічного досвіду та системи роботи працівника, а можуть робити висновки 

на основі поданих матеріалів. Документи, які подаються на розгляд атестаційної 

комісії, не завжди відображають у повному обсязі позитиви чи недоліки у роботі 

працівника освіти. А відтак розгляд апеляції відбуватиметься поверхнево. А це, 

в свою чергу, суперечить основним принципам атестації: повнота та системність 

оцінювання педагогічної діяльності працівника.  

Окрім цього, ми вважаємо, що члени головної атестаційної комісії, які не 

вивчали роботу працівника освіти, не можуть приймати рішення про 

встановлення кваліфікаційних категорій чи (та) присвоєння педагогічних звань. 

З огляду на це пропонуємо наділити головну атестаційну комісію правом 

встановлювати кваліфікаційні категорії чи (та) присвоювати педагогічні звання 

за результатами повторної атестації. При цьому повторна атестація повинна 

проводитись за обов’язкової участі як членів головної атестаційної комісії так і 

окремих членів спеціалізованої атестаційної комісії. Тобто для проведення 

повторної атестації (право проведення якої належить головній атестаційній 

комісії) до роботи головної атестаційної комісії мали б залучатись, за 

необхідності, окремі фахівці спеціалізованої атестаційної комісії, які могли б 

визначити фаховий рівень працівника та прийняти об’єктивне рішення щодо 

встановлення кваліфікаційної категорії чи (та) присвоєння педагогічного звання 

або відмови у цьому. 

Через тиждень після прийняття апеляційної скарги до розгляду головна 

атестаційна комісія призначає засідання, на яке запрошуються голова та члени 

спеціалізованої атестаційної комісії та працівник, який оскаржує рішення 

атестаційної комісії.  

 Варто зазначити, що присутність працівника на засіданні головної 

атестаційної комісії щодо розгляду його апеляції на рішення спеціалізованої 

атестаційної комісії варто визнати обов’язковими. У випадку якщо працівник не 

з’явився на засідання головної атестаційної комісії розгляд апеляції 

переноситься з обов’язковим повідомленням працівника про місце та час 

повторного розгляду його апеляції. Якщо ж працівник не може бути присутнім 



153 

на засіданні головної атестаційної комісії у призначений час, він може подати 

клопотання до головної атестаційної комісії про перенесення розгляду 

апеляційної скарги. В такому випадку час розгляду апеляційної скарги повинен 

бути узгодженим з працівником.  

 Якщо ж працівник вдруге не з’являється (без поважних причин) на 

засідання головної атестаційної комісії, апеляція розглядається за його 

відсутності. При цьому працівник позбавляється права оскаржувати як 

процедуру розгляду апеляційної скарги так і рішення головної атестаційної 

комісії, яке є остаточним. 

 Апеляція на рішення атестаційної комісії могла б подаватись лише у 

формі письмової скарги. Всі інші матеріали та документи, необхідні для 

розгляду апеляції, мала б подати спеціалізована атестаційна комісія.  

Отже розгляд апеляцій на рішення спеціалізованих атестаційних комісій 

(як і повторна атестація) має відбуватися за обов’язкової присутності працівника 

(який атестується та оскаржує рішення атестаційної комісії) та членів 

спеціалізованої атестаційної комісії. Якщо ж члени спеціалізованої атестаційної 

комісії, які не погоджуються з рішенням атестаційної комісії, висловили окрему 

думку щодо результатів атестації працівника їх слід було б заслухати на 

засіданні головної атестаційної комісії при розгляді апеляції. Окрім цього члени 

спеціалізованої атестаційної комісії, які безпосередньо вивчали роботу 

працівника освіти, мали б доповісти як на засіданні спеціалізованої атестаційної 

комісії (під час проведення самої атестації) так і на засіданні головної 

атестаційної комісії (під час розгляду апеляції) про роботу працівника освіти за 

атестаційний період.  

Тобто працівник має право оскаржити рішення спеціалізованої 

атестаційної комісії до головної атестаційної комісії. Головна атестаційна 

комісія після вивчення матеріалів, заслуховування працівника, який оскаржує 

рішення та членів спеціалізованої атестаційної комісії має право: 

- оцінити правильність дотримання процедури проведення атестації (а у 

разі виявлення порушень вияснити чи не вплинули останні на результат 
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атестації працівника та зобов’язати спеціалізовану атестаційну комісію усунути 

недоліки); 

- на основі атестаційних матеріалів та інформації поданої самим 

працівником та членами спеціалізованої атестаційної комісії прийняти рішення 

щодо скасування рішення спеціалізованої атестаційної комісії або залишення 

його без змін; 

- призначення повторної атестації з метою встановлення кваліфікаційної 

категорії чи (та) педагогічного звання. 

На засідання атестаційної комісії можна було б запросити керівника 

закладу освіти/його структурного підрозділу (чи відповідного органу управління 

освітою) який міг би надати характеристику на працівника. Така характеристика 

могла б враховуватися як при атестації так і при розгляді апеляції однак не 

повинна відігравати визначальну роль при прийнятті рішення атестаційною 

комісією. Адже результати атестації мають ґрунтуватися на повному та 

об’єктивному вивченні роботи працівника за атестаційний період.  

Така система, на нашу думку, забезпечить можливість головній 

атестаційній комісії прийняти об’єктивне обґрунтоване рішення. 

 

Висновки до Розділу 2 

На підставі проведеного у другому розділі дослідження приходимо до 

таких висновків: 

1. Сучасне законодавство про атестацію працівників освіти не 

позбавлене недоліків, оскільки суперечить принципам її організації та 

проведення, зокрема принципу незалежності атестаційних комісій від 

роботодавця та працівника. Керівник закладу освіти наділений всією повнотою 

повноважень щодо формування організації та здійснення контролю за 

проведенням атестації. З метою дотримання об’єктивності та незалежності у 

процесі атестації пропонуємо запровадити дворівневу систему атестації з 

незалежними атестаційними центрами, які б функціонували на постійній основі 

та здійснювали повноваження щодо підвищення кваліфікації (перекваліфікації) 
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працівників освіти та їх атестації. Таке поєднання функцій атестаційними 

центрами зумовлено взаємозалежністю атестації та підвищенням кваліфікації 

(перекваліфікації) працівників освіти.  

2. Щоб повно та об’єктивно оцінити фаховий рівень працівника освіти 

та визначити його відповідність займаній посаді чи виконуваній роботі, до 

складу атестаційної комісії повинні входити фахівці цієї ж галузі знань 

(спеціальності), до якої належить працівник, який атестується. Тому важливо 

створити не одну універсальну атестаційну комісію, а головну та спеціалізовані 

атестаційні комісії за предметною спрямованістю. Членами спеціалізованих 

атестаційних комісій повинні бути провідні фахівці певної галузі знань 

(спеціальності), які б працювали на постійній основі, що дало б можливість 

проводити атестацію безперервно в порядку черговості, при цьому не 

відволікаючи фахівців (які є членами атестаційної комісії) від виконання своїх 

безпосередніх професійних обов’язків. Головна атестаційна комісія повинна 

бути наділена контролюючою функцією та розглядати апеляції на рішення 

спеціалізованих атестаційних комісій. 

3. Відсутність у вітчизняному законодавстві окреслених вимог, яким 

повинен відповідати член атестаційної комісії, ускладнює формування якісного 

особового складу таких комісій, адже процес утворення атестаційних комісій 

нерідко зводиться до суб’єктивного та формального підходу.  

Атестаційні комісії повинні складатись із працівників освіти з високим 

фаховим рівнем та моральними якостями. А їх діяльність не повинна зводитись 

до звичайного схвалення працівників освіти без належного з’ясування їх 

діяльності. 

Відтак члени атестаційної комісії повинні відповідати таким вимогам: 

- педагогічний працівник якому присвоєна «вища кваліфікаційна 

категорія»; 

-  практичний досвід роботи не менше10 років; наявний високий 

рівень знань, умінь та навичок у певній галузі; 
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- володіння ґрунтовними знаннями з педагогіки, психології та 

методики викладання певної дисципліни; 

4. З метою забезпечення об’єктивного та правильного прийняття 

атестаційною комісією рішення, пропонуємо передбачити у законодавстві 

співбесіду з працівником, який атестується, до засідання атестаційної комісії для 

з’ясування дискусійних питань щодо його роботи, виявлення та усунення її 

недоліків. У свою чергу засідання атестаційної комісії пропонуємо проводити за 

відсутності працівника, який атестується та оцінювати фаховий рівень 

працівника на основі атестаційних матеріалів з врахуванням думки членів 

атестаційної комісії, які безпосередньо вивчали систему та досвід роботи 

працівника, який атестується або ж враховувати їх думку, викладену в протоколі 

співбесіди з працівником, у випадку відсутності таких членів на засіданні 

атестаційної комісії.  

Атестаційні комісії також мали б враховувати окрему думку кожного 

члена атестаційної комісії не лише при розгляді апеляцій, а й при наступній 

атестації. 

5. Факультативною (необов’язковою) стадією проведення атестації є 

оскарження рішень атестаційної комісії (оскільки залежить від результатів 

атестації та волевиявлення працівника, щодо якого ухвалене рішення). На 

сьогодні чинним законодавством передбачено право працівника освіти 

оскаржувати рішення атестаційної комісії, однак не передбачено порядок 

розгляду апеляції. Необхідно законодавчо закріпити порядок оскарження 

рішення атестаційної комісії, яким передбачити: право працівника оскаржити 

рішення атестаційної комісії; право атестаційної комісії вищого рівня, яка 

розглядає апеляцію, скасувати рішення атестаційної комісії нижчого рівня або 

залишити оскаржуване рішення без змін; право оцінити правильність 

дотримання процедури проведення атестації атестаційною комісією нижчого 

рівня; процедуру розгляду апеляції на рішення атестаційної комісії. 

6. Повнота проведення атестації та об’єктивність прийнятого 

атестаційною комісією рішення залежить від правильності організації та 
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проведення самої атестації атестаційними комісіями. А відтак, окрім права 

оскаржувати рішення атестаційних комісій важливо передбачити право 

працівника оскаржувати процедуру проведення атестації, дії (чи бездіяльність) 

членів атестаційної комісії, та наділити головну атестаційну комісію обов’язком 

щодо контролю за проведенням атестації спеціалізованими атестаційними 

комісіями у таких напрямках: аналіз документів щодо проведення атестації; у 

випадку наявних скарг на роботу спеціалізованої атестаційної комісії (або 

окремих її членів) – розгляд скарги головною атестаційною комісією, вивчення 

роботи спеціалізованої атестаційної комісії та безпосередня присутність членів 

головної атестаційної комісії на засіданнях спеціалізованої атестаційної комісії; 

щорічний звіт спеціалізованих атестаційних комісій за результатами проведення 

атестації; розгляд апеляцій на рішення спеціалізованих атестаційних комісій. 

7. Чинним законодавством передбачено право працівника оскаржувати 

рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня та до суду. 

При розгляді скарги на рішення атестаційної комісії суд (враховуючи 

особливість проведення атестації та прийняття рішення атестаційною комісією) 

зможе оцінити саму лише процедуру проведення атестації працівника, однак не 

зможе надати фахову оцінку роботи працівника та прийняти рішення щодо 

встановленої кваліфікаційної категорії чи/та присвоєного звання.  

8. Законодавством, також, передбачено, що кваліфікаційна категорія та 

педагогічне звання, присвоєні педагогічному працівнику за результатами 

атестації, можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії. З огляду 

на це пропонуємо закріпити в законодавстві право працівника оскаржувати до 

суду його звільнення за результатами атестації. А право розглядати скарги на 

рішення атестаційної комісії та прийняття рішення щодо встановлення 

кваліфікаційних категорій та присвоєння педагогічних звань закріпити 

виключно за головно ю атестаційною комісією, рішення якої було б остаточним. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КАТЕГОРІЙ, 

ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ВЧЕНИХ ЗВАНЬ ПРАЦІВНИКАМ ОСВІТИ 

 

3.1. Особливості присвоєння кваліфікаційних категорій працівників 

освіти та педагогічних звань 

За результатами атестації атестаційна комісія приймає рішення про 

відповідність (невідповідність) працівника займаній посаді та виконуваній 

роботі та про присвоєння (або підтвердження присвоєної раніше) 

кваліфікаційної категорії. Згідно з нормами законодавства про атестацію [140; 

133] за результатами атестації педагогічним працівникам присвоюються такі 

кваліфікаційні категорії: "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст 

першої категорії", "спеціаліст вищої категорії". Однак слід зауважити, що 

Порядком присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань 

педагогічних працівників передбачено що кваліфікаційна категорія «спеціаліст» 

присвоюється педагогічним працівникам з вищою освітою та освітнім ступенем 

магістра, які вперше призначаються на таку посаду і раніше не атестувалися 

[133]. Тобто кваліфікаційна категорія «спеціаліст» встановлюється випускникам 

вищих навчальних закладів з освітнім ступенем магістра при призначенні на 

посаду педагогічного працівника, і аж ніяк не за результатами атестації. В свою 

чергу за результатами атестації може бути підтверджена кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст» або встановлена наступна кваліфікаційна категорія. У 

листі Міністерства освіти і науки України від 22.02.2011 № 1/9-118 роз’яснено, 

що кваліфікаційна категорія «спеціаліст» може також присвоюватися рішенням 

атестаційних комісій у випадках, коли педагогічні працівники, які мали більш 

високі категорії, знизили рівень своєї професійної діяльності [131]. Тобто 

кваліфікаційна категорія «спеціаліст» може бути присвоєна за результатами 

атестації лише у випадку невідповідності займаній посаді (виконуваній роботі) 

та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії.  
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Втім, у Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних 

звань педагогічних працівників [134] не йдеться про працівників з освітнім 

ступенем бакалавр. Оскільки зараз законодавство не оперує поняттями «повна 

вища освіта», «неповна вища освіта» «базова вища освіта», а натомість є 

відповідні рівні вищої освіти: початковий рівень, перший (бакалаврський), 

другий (магістерський) та третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, 

передбачені Законом України «Про вищу освіту», слід зазначити, що всі 

зазначені рівні вважаються вищою освітою [125]. Окрім того у Листі 

Міністерства освіти і науки України дано відповідні роз’яснення щодо 

відповідності кваліфікаційних характеристик нормам законодавства та 

застосування їх на практиці [155]. Тут, зокрема, вказано що диплом бакалавра 

засвідчує здобуття вищої освіти з освітнім ступенем бакалавра. У Листі 

роз’яснено, що в силу розбіжностей в кваліфікаційних характеристиках 

передбачених Національною системою класифікації професій (занять) та 

Міжнародної стандартної класифікації занять (ISCO-08) існує невідповідність 

кваліфікаційних характеристик нормам законодавства. Якщо нормативно-

правовими актами не передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій (інших 

шляхів кар'єрного зростання) для осіб, які здобули ступінь молодшого 

спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра, то 

така можливість може бути реалізована за умови внесення відповідних змін до 

таких актів. З огляду на це вважаємо, що не лише працівникам з освітнім 

ступенем магістр призначеним на посаду педагогічних працівників вперше має 

присвоюватися кваліфікаційна категорія «спеціаліст». Дана норма повинна 

стосуватися й працівників з освітнім ступенем молодший бакалавр та бакалавр. 

Тобто працівникам, які після здобуття вищої освіти (незалежно від освітнього 

ступеня) призначені на посаду педагогічних працівників вперше, повинна 

присвоюватись кваліфікаційна категорія «спеціаліст» та надавати право 

атестуватися на відповідні кваліфікаційні категорії. Подібний підхід 

відображено у Проєкті Положення про атестацію педагогічних працівників, 

яким передбачено право встановлювати кваліфікаційну категорію «спеціаліст II 
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категорії» працівникам з освітнім рівнем молодший бакалавр, бакалавр або 

магістр, кваліфікаційну категорію «спеціаліст I категорії» працівникам з 

освітнім рівнем бакалавр або магістр та кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» працівникам з освітнім рівнем магістр [93].  

Кваліфікаційна категорія присвоюється (встановлюється) педагогові за 

підсумками атестації терміном на 5 років і є підтвердженням відповідності рівня 

професійної компетентності педагога кваліфікаційним вимогам. Право на 

атестацію і наступне присвоєння кваліфікаційної категорії надається 

педагогічним працівникам, які відповідають ряду вимог: 

- відповідність професійному стандарту [147]; 

- відповідний стаж роботи за фахом; 

- відповідність професійної діяльності педагогічного працівника 

вимогам, передбаченим Типовим положенням. 

Кваліфікаційні категорії присвоюються працівникам за результатами 

атестації на 5 років та можуть бути змінені лише за рішенням атестаційної 

комісії. Часом кваліфікаційні категорії можуть зберігатися і менше 

передбаченого терміну або понад 5 років . За загальним правилом кваліфікаційні 

категорії зберігаються до наступної атестації. Чергова атестація проводиться не 

рідше одного разу на п’ять років. В свою чергу позачергова атестація може 

проводитись частіше. Позачергова атестація на підвищення кваліфікаційної 

категорії може проводитись через два роки після присвоєння попередньої (але не 

раніше зазначеного терміну). Уразі зниження працівником рівня професійної 

діяльності, за поданням керівника, педагогічної ради навчального закладу чи 

відповідного органу управління освітою, також призначається позачергова 

атестація. Оскільки нормами Типового положення не передбачено через який 

час після попередньої атестації може бути призначена позачергова атестація у 

разі зниження працівником рівня професійної діяльності, можна зробити 

висновок що така атестація може бути призначена і через рік після проходження 

працівником попередньої. Тобто, у випадку призначення працівникові 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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позачергової атестації кваліфікаційна категорія, присвоєна за результатами 

попередньої атестації, зберігається менше п’яти років. 

 Законодавством передбачено перелік обставин коли чергова атестація 

може бути перенесена чи відтермінована, а кваліфікаційні категорії, відповідно, 

зберігаються понад п’ять років: на час перебування у відпустці у зв’язку з 

вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку (якщо дитина потребує домашнього догляду – для досягнення дитиною 

шестирічного віку); при перенесенні чергової атестації на один рік у випадку 

тривалої тимчасової непрацездатності або при переході працівника у рік 

атестації на роботу до іншого закладу освіти та з інших поважних причин; якщо 

працівник отримав другу вищу педагогічну освіту і перейшов на посаду за 

отриманою спеціальністю; при відстроченні чергової атестації для працівників, 

які поєднують роботу з навчанням у закладах вищої освіти за напрямками 

(спеціальностями) педагогічного профілю [150]. Так, можна дійти висновку, що 

працівник, який здобуває освіту у закладі вищої освіти за напрямками 

непедагогічного профілю не користується правом на відтермінування чергової 

атестації. Однак працівники, які поєднують роботу з навчанням, мали б 

користуватися усіма пільгами, передбаченими законодавством незалежно за 

напрямками (спеціальностями) якого профілю та за якою формою (денною, 

вечірньою, заочною) навчається працівник. Тобто право відтермінування 

чергової атестації мало б стосуватися усіх без винятку працівників, які 

поєднують роботу і навчання у закладах вищої освіти. 

Кваліфікаційна категорія зберігається, також, якщо працівники перервали 

роботу на педагогічній посаді (незалежно від тривалості перерви у роботі). Слід 

зауважити, що така норма суперечить вимогам Типового положення про 

періодичність та обов’язковість проходження періодичної атестації не рідше 

одного разу на п’ять років. Кваліфікаційна категорія присвоюється працівнику 

на п’ять років (винятком є позачергова атестація) з подальшим обов’язком 

пройти наступну атестацію. Якщо ж працівник перервав роботу на педагогічній 

посаді та не працює в сфері освіти взагалі тривалістю понад п’ять років, 
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зрозуміло що за тривалий проміжок часу може відбутись часткова 

декваліфікація працівника внаслідок забування інформації, «відставання» від 

сучасних тенденцій розвитку освіти та методики викладання. Після тривалої 

перерви у роботі працівникові необхідно оновити та розширити знання, вивчити 

сучасний педагогічний досвід та методики викладання, опанувати сучасні 

освітні технології. Ці завдання, відповідно до законодавства, вирішуються під 

час підвищення кваліфікації працівників освіти [116]. Окрім цього Законом 

України «Про зайнятість населення» передбачено, що для громадян, які не 

працювали за попередньо здобутими професіями (спеціальностями) понад 12 

місяців, підходящою вважається робота, яку вони виконували за останнім 

місцем роботи, а робота за здобутими раніше професіями (спеціальностями) 

може вважатися підходящою за умови попереднього підвищення кваліфікації з 

урахуванням потреби ринку праці [130]. Тобто вважається, що особа, яка не 

працювала за фахом понад один рік, повинна пройти підвищення кваліфікації 

для подальшого виконання своєї трудової функції на належному рівні. Тому 

вважаємо за доцільне передбачити обов’язкове проходження працівником 

підвищення кваліфікації перед прийняттям останнього на педагогічну посаду 

(після тривалої перерви у роботі). Чергова атестація таких працівників має 

проводитись не пізніше як через два роки після прийняття на роботу. 

Кваліфікація, за таких умов, може зберігатися до наступної атестації. 

Збереження кваліфікаційної категорії передбачене також при переході 

педагогічного працівника з одного навчального закладу до іншого, а також на 

іншу посаду у цьому ж самому закладі (це правило стосується і при переході 

педагогічного працівника з методичної установи на педагогічну посаду до 

закладу освіти). Однак кваліфікаційні категорії можуть і не зберігатися при 

умові, що на посаді, на яку переходить працівник освіти, не передбачено 

присвоєння кваліфікаційних категорій. Сюди можна віднести посаду майстра 

виробничого навчання; культорганізатора; керівника гуртка.., та ін. Якщо 

працівник переходить на такі посади, для оплати праці відповідно до 

законодавства йому присвоюються тарифні розряди, враховуючи освітній рівень 
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працівника, професійну компетентність, педагогічний досвід, результативність 

та якість роботи та інші дані, які характеризують професійну діяльність 

працівника [127; 80; 150]. При тому якщо такий працівник через певний час 

знову переходить на посаду на якій передбачено кваліфікаційні категорії, за ним 

зберігається кваліфікаційна категорія, яка була присвоєна за результатами 

останньої атестації. 

Згідно з Типовим положенням при переході спеціалістів з виробництва або 

сфери послуг до закладів професійної (професійно-технічної) та фахової 

передвищої освіти на посади педагогічних працівників, а також науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти на педагогічні посади такі 

фахівці атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої 

категорії» за наявності не менше двох років стажу роботи на виробництві, у 

сфері послуг або стажу науково-педагогічної діяльності; «спеціаліст першої 

категорії» - не менше п'яти років; «спеціаліст вищої категорії» - не менше 

восьми років. Варто зауважити, що законодавець дещо непослідовний щодо 

присвоєння кваліфікаційних категорій.. Адже з норм Типового положення 

випливає що для присвоєння кваліфікаційної категорії для таких працівників 

береться до уваги стаж роботи. При цьому враховується не стаж роботи за 

кваліфікаційною категорією (адже на посадах з яких перейшли ці працівники не 

передбачено кваліфікаційних категорій) а загальний стаж на посаді з якої 

перейшли працівники. Тож варто розібратись чи варто враховувати загальний 

трудовий стаж при атестації працівників освіти. Робота працівників закладів 

вищої освіти дотична до роботи на педагогічних посадах на які вони перейшли 

адже наукові (науково-педагогічні) працівники відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту» як учасники освітнього процесу здійснюють навчальну, 

методичну, наукову діяльність [125]. В свою чергу робота спеціалістів з 

виробництва або сфери послуг немає нічого спільного з педагогічною 

діяльністю. Тому, на нашу думку, для таких працівників має дотримуватись 

правило про послідовність присвоєння кваліфікаційних категорій. Тобто 

працівникові, який перейшов на педагогічну посаду з виробництва або сфери 
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послуг при призначенні на педагогічну посаду має присвоюватись 

кваліфікаційна категорія «спеціаліст», і якщо такий працівник атестується 

вперше за результатами атестації має присвоюватися категорія «спеціаліст II 

категорії» (незалежно від стажу роботи на попередній посаді). Всі наступні 

кваліфікаційні категорії мали б присвоюватись послідовно. Для наукових 

(науково-педагогічних) працівників закладів вищої освіти при атестації мав би 

враховуватись досвід науково-педагогічної роботи на попередніх посадах для 

присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії. 

В свою чергу переважна більшість працівників закладів вищої освіти 

мають наукові ступені, вчені або почесні звання. Типовим положенням 

передбачено, що якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним 

науковим ступенем, ученим (почесним) званням, такі працівники атестуються 

без додержання послідовності в присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку 

проведення позачергової атестації. Однак, така норма діє у випадку, якщо 

працівнику науковий ступінь присвоєно в міжатестаційний період. Якщо ж 

особа вже має науковий ступінь та призначається на посаду педагогічного 

працівника то відповідно до Переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних 

звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння таким працівникам 

встановлюється кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» [134]. При 

цьому немає жодних застережень щодо того чи діяльність працівників за 

профілем збігається з наявним науковим ступенем, ученим (почесним) званням 

чи ні. У листі Міністерства освіти і науки України «Щодо порядку застосування 

постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2015р. №1109» роз’яснено, що 

особа, яка має науковий ступінь, при призначенні на посаду педагогічного 

працівника присвоюється кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» 

незалежно від того, чи відповідає науковий ступінь профілю діяльності 

працівника чи ні [157].  

В свою чергу, для педагогічного працівника прийнятого на роботу до 

закладу вищої освіти кваліфікаційні категорії, присвоєні за результатами 

атестації та педагогічний стаж зберігаються при умові, що особа прийнята на 
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посаду педагогічного працівника. Адже відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту» для посад педагогічних працівників передбачені кваліфікаційні 

категорії та педагогічні звання, які присвоюються за результатами атестації. 

Однак, для осіб, які прийняті на посади науково-педагогічних працівників 

кваліфікаційні категорії, присвоєні за результатами атестації та педагогічні 

звання жодним чином не впливають на подальший кар’єрний, оскільки для 

посад науково-педагогічних працівників не передбачені кваліфікаційні категорії 

та педагогічні звання. За законодавством посади науково-педагогічних 

працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання 

[125]. На ці посади можуть обиратись, також, випускники магістратури, 

аспірантури та докторантури. Ще однією умовою для науково-педагогічних 

працівників закладів вищої освіти є наявність стажу наукової, науково-

педагогічної роботи. Така вимога не стосується лише працівників, які прийняті 

на посаду асистента, оскільки кваліфікаційними вимогами для цієї посади є 

наявність вищої освіти (ступінь магістра) без вимог до стажу наукової, науково-

педагогічної роботи. Тобто педагогічний працівник при прийнятті на роботу до 

закладу вищої освіти може претендувати на посаду асистента. При цьому 

жодними перевагами при обранні за конкурсом на вакантні посади науково-

педагогічних працівників закладу вищої освіти не будуть кваліфікаційні 

категорії присвоєні працівникові на педагогічних посадах. В такому випадку 

кваліфікаційні категорії для працівника не зберігаються, оскільки не передбачені 

для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.  

  Одним із важливих наслідків проходження атестації є присвоєння 

працівникові одного із педагогічних звань: «викладач-методист», «учитель 

методист», «вихователь-методист», «педагог-організатор-методист», 

«практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист», «старший 

викладач», «старший учитель», «старший вихователь», «майстер виробничого 

навчання I категорії», «майстер виробничого навчання II категорії».  

 Умовами присвоєння педагогічних звань «старший викладач», «старший 

учитель», «старший вихователь» є: наявність кваліфікаційної категорії 
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«спеціаліст вищої категорії» або «спеціаліст першої категорії»; високий 

професіоналізм у роботі; систематичне використання передового педагогічного 

досвіду та активне його поширення; надання практичної допомоги іншим 

педагогічним працівникам. 

Варто також зазначити, що звання «старший вчитель», кваліфікаційні 

категорії «вчитель першої категорії», «учитель вищої категорії «присвоюється 

виключно за безпосередню роботу з дітьми. Адміністрація шкіл, інспектори 

органів народної освіти мають право на отримання цих звань за умови 

педагогічної роботи нарівні з іншими вчителями та відповідного стажу. 

 Для присвоєння педагогічних звань «викладач-методист», «учитель-

методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-

організатор-методист», «керівник гуртка-методист» необхідними є: наявність 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (а для звання «керівник 

гуртка-методист» - найвищий тарифний розряд та вища освіта); високі 

показники у роботі; здійснення науково-методичної і науково-дослідницької 

діяльності; наявність власних методичних розробок, які пройшли апробацію та 

схвалені науково-методичними установами або професійними об’єднаннями 

викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів фахової 

передвищої освіти, закладів післядипломної освіти.  

 Окремої уваги заслуговують норми про присвоєння педагогічних звань 

майстрам виробничого навчання. Типовим положенням передбачено присвоєння 

таких педагогічних звань «майстер виробничого навчання I категорії» та 

«майстер виробничого навчання II категорії». Основними вимогами для 

присвоєння цих звань є:  

- володіння методами і прийомами виробничого навчання на високому 

рівні та ефективне їх застосування у роботі; 

- стаж роботи на займаній посаді не менше 8 років (а для майстра 

виробничого навчання II категорії – не менше 5 років); 

- найвищий тарифний розряд. 
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 Жодних вимог щодо наявної вищої освіти для працівників, які працюють 

на посаді майстра виробничого навчання Типовим положенням не передбачено. 

Однак у Законі України «Про професійно-технічну освіту» зазначено, що 

майстри виробничого навчання, старші майстри та старші майстри виробничого 

навчання належать до педагогічних працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти та установ професійної (професійно-

технічної) освіти [143]. Педагогічною діяльністю у закладах та установах 

професійної (професійно-технічної) освіти можуть займатися особи, які мають 

відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку. В свою 

чергу на посади педагогічних працівників можуть призначатися фахівці 

виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і в подальшому здобувають 

відповідну психолого-педагогічну підготовку. Тобто до майстрів виробничого 

навчання висуваються такі ж вимого щодо освіти, як і до інших педагогічних 

працівників. А якщо працівник відповідає всім вимогам, передбаченим для 

педагогічних працівників, він мав би атестуватись на присвоєння 

кваліфікаційних категорій за загальним правилом. Тим більше що так звані 

педагогічні звання «майстер виробничого навчання I категорії» та «майстер 

виробничого навчання II категорії» є нічим іншим як кваліфікаційними 

категоріями. Водночас вважаємо за доцільне передбачити педагогічне звання 

«старший майстер виробничого навчання» для педагогічних працівників, які 

володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями практичного 

навчання та активно їх використовують та поширюють у професійному 

середовищі. 

 Ми пропонуємо закріпити у Типовому положенні наступні норми: 

1) кваліфікаційна категорія «майстер виробничого навчання» 

присвоюється працівникам з вищою педагогічною освітою або вищою освітою 

відповідного професійного спрямування і психолого-педагогічною підготовкою, 

рівнем робітничої кваліфікації вище встановленого навчальним планом для 

випускників професійно-технічних навчальних закладів та без вимог до стажу 

роботи. 
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 Тобто така кваліфікаційна категорія мала б присвоюватись (як і 

кваліфікаційна категорія «спеціаліст» для педагогічних працівників) 

випускникам закладів вищої освіти при прийомі призначенні на посаду 

педагогічних працівників. 

2) кваліфікаційна категорія «майстер виробничого навчання II 

категорії присвоюється працівникам з вищою педагогічною освітою або вищою 

освітою відповідного професійного спрямування і психолого-педагогічною 

підготовкою, які добре володіють методами і прийомами виробничого навчання, 

майстерно застосовують їх у роботі та мають стаж роботи на займаній посаді не 

менш як 2 роки 

3) кваліфікаційна категорія «майстер виробничого навчання I 

категорії присвоюється працівникам з вищою педагогічною освітою або вищою 

освітою відповідного професійного спрямування і психолого-педагогічною 

підготовкою, які на високому професійному рівні володіють методикою 

практичного навчання, ефективно застосовують її у роботі та мають стаж роботи 

на займаній посаді не менш як 5 років. 

4) Педагогічне звання "старший майстер виробничого навчання" 

може присвоюватися майстрам виробничого навчання, які відповідають всім 

вимогам які відповідають вимогам, встановленим до працівників з 

кваліфікаційною категорією "майстер виробничого навчання першої категорії", 

володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями практичного 

навчання, активно їх використовують та поширюють у професійному 

середовищі, є авторами корисних моделей, промислових зразків, компонування 

(топографії) інтегральних мікросхем та (або) володіють високим рівнем 

технічної творчості, вносять раціоналізаторські пропозиції та мають стаж роботи 

на займаній посаді не менш як 8 років. 

 Видається, що такі норми узгоджуються з нормами, передбаченими п. 

4.9.Типового положення, де зазначено, що спеціалісти, які перейшли на посади 

педагогічних працівників до закладів та установ професійної (професійно-

технічної) освіти з виробництва або сфери послуг, а також науково-педагогічні 
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працівники закладів вищої освіти, які перейшли на педагогічні посади, 

атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої 

категорії» за наявності не менше двох років стажу роботи на виробництві, у 

сфері послуг або стажу науково-педагогічної діяльності; «спеціаліст першої 

категорії» - не менше п'яти років; «спеціаліст вищої категорії» - не менше 

восьми років. 

 Таким чином розбіжність у присвоєнні кваліфікаційних категорій і 

педагогічних звань для майстрів виробничого навчання з іншими педагогічними 

працівниками буде усунута. 

 Згідно з нормами чинного Типового положення педагогічні звання 

присвоюються (підтверджуються або не підтверджуються) за результатами 

атестації. Тобто педагогічні звання присвоюються на певний строк ( за 

загальним правилом на 5 років до наступної чергової атестації). Втім, у листі 

Міністерства освіти і науки України «Щодо окремих питань атестації 

педагогічних працівників» зазначено, що Типовим положенням не визначено 

строки проходження атестації з метою присвоєння педагогічних звань [156]. 

Атестаційна комісія має розглянути подання керівника закладу освіти чи 

відповідного органу управління освітою про присвоєння працівнику 

педагогічного звання, та прийняти відповідне рішення незалежно від строку 

проходження атестації. Тобто таке рішення атестаційна комісія може приймати 

як одночасно з присвоєнням працівнику кваліфікаційної категорії так і в інші 

строки. А відтак, можна дійти висновку, що присвоєння педагогічного звання не 

залежить від атестації працівника на відповідність займаній посаді. А 

кваліфікаційна категорія, встановлена працівнику, є лише однією з необхідних 

вимог для присвоєння педагогічного звання.  

 На нашу думку слід розмежовувати атестацію на визначення 

відповідності займаній посаді та встановлення кваліфікаційної категорії та 

присвоєння педагогічного звання. Умовами присвоєння педагогічного звання 

окрім вищої освіти, відповідної кваліфікаційної категорії та стажу педагогічної 

роботи є наявність високого професіоналізму систематичного використання та 
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поширення передового педагогічного досвіду а для звання «методист» ще й 

наявність власних методичних розробок, які пройшли апробацію та схвалені 

науково-методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів 

закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. При цьому у листі 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.02.2012р. № 2/1-13-

430 «Щодо надання роз’яснення з питань атестації» зазначено, що вимога про 

обов'язкову підготовку власних методичних розробок педагогічними 

працівниками, які атестуються на відповідність раніше присвоєному 

педагогічному званню, Типовим положенням не передбачена. Тобто 

атестаційною комісією при атестації вчителя, який має педагогічне звання 

«учитель-методист» і в міжатестаційний період не підготував нових методичних 

розробок, може бути прийнято рішення про його відповідність раніше 

присвоєному педагогічному званню, якщо він продовжує здійснювати науково-

методичну і науково-дослідну діяльність, але не запровадив нових методичних 

розробок, які були б схвалені науково-методичними установами. В такому 

випадку незрозумілою є мета проведення такої атестації на відповідність раніше 

присвоєному званню. Тобто якщо педагог продовжує працювати на тому ж рівні, 

однак жодних нових методичних розробок не підготував та при атестації не 

подає нових матеріалів що, в такому випадку, повинна перевіряти чи визначати 

атестаційна комісія? А якщо щодо працівника, який має педагогічне звання та 

продовжує здійснювати науково-методичну і науково-дослідну діяльність і так 

може бути прийнято рішення про його відповідність раніше присвоєному 

педагогічному званню то для чого, власне, проводити таку атестацію? На нашу 

думку законодавством слід передбачити лише атестацію на присвоєння 

педагогічного звання. Педагогічне звання, в свою чергу, має присвоюватись 

безстроково.  

 Слід, також порівняти процедуру присвоєння педагогічних та вчених 

звань. Для педагогічних (науково-педагогічних) працівників за результатами 

атестації передбачено присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних 

звань. Для наукових та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти 
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та закладів післядипломної освіти і наукових установ, в свою чергу, передбачено 

присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань (старший науковий 

співробітник, доцент, професор). 

 Свого часу у проєкті Закону України «Про атестацію наукових та 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації» вказувалося, що наукові 

ступені – це встановлені рівні наукових кваліфікацій, які присуджуються за 

виконання та прилюдний захист відповідних кваліфікаційних наукових праць 

[144]. А вчені звання, відповідно, – це рівні наукової та/або педагогічної 

кваліфікації вченого в результаті наукової та/або науково-педагогічної 

діяльності в межах певної наукової галузі та спеціальності. Як слушно зазначає 

Л.Ф.Купіна науковий ступінь – це функціональна категорія, а вчене звання – це 

кваліфікаційна категорія, яка визначає характер і якість діяльності науково-

педагогічного працівника [24, с. 106]. Тобто вчені звання присвоюються за 

результатами атестації наукових (науково-педагогічних) працівників за якісне 

виконання ними своєї трудової функції. Педагогічні звання, в свою чергу, також 

присвоюються за результатами перевірки та оцінки фахового рівня працівника та 

якості і результативності його праці. 

 Цілком погоджуємося з Л.Ф. Купіною, що основними критеріями, які 

лежать в основі присвоєння вчених звань, є схожі критерії, за якими 

здійснюється перевірка та оцінка рівня кваліфікації працівника при проведенні 

атестації педагогічних працівників на відповідність займаній посаді [24, с. 106]. 

Аналізуючи чинне законодавство спробуємо порівняти умови присвоєння 

педагогічних та вчених звань [118; 114; 120; 150]. Для наукових (науково-

педагогічних) працівників закладів вищої освіти, закладів післядипломної освіти 

і наукових установ умовами присвоєння вчених звань є: відповідний рівень 

наукової кваліфікації (наявність наукового ступеня), обіймання певної посади у 

відповідних закладах освіти (наукових установах), стаж наукової (науково-

педагогічної діяльності), наявність друкованих наукових та науково-методичних 

праць, викладання навчальної дисципліни на високому науково-методичному 

рівні, постійне підвищення свого наукового (наявність наукових публікацій) та 



172 

професійного рівня (міжнародний досвід навчання, стажування чи роботи). 

Натомість для педагогічних працівників такими умовами є: відповідний рівень 

кваліфікації (наявність відповідної кваліфікаційної категорії), обіймання певної 

посади у відповідних закладах освіти (посади, на яких передбачено присвоєння 

педагогічних звань), відповідний стаж педагогічної діяльності, наявність 

власних методичних розробок та друкованих праць (на звання «методист»), 

викладання навчальної дисципліни на високому методичному рівні, постійне 

вдосконалення свого професійного рівня (підвищення кваліфікації). Тобто умови 

присвоєння педагогічних та вчених звань майже ідентичні. Вчені звання 

присвоюються науково-педагогічним працівникам безстроково. Працівник може 

бути позбавлений вченого звання в особливих випадках, на підставі рішення 

спеціалізованої вченої ради, або клопотання вченої (науково-технічної) ради, 

якою приймалося рішення щодо присвоєння вченого звання у порядку його 

присвоєння [118; 92; ]. Педагогічні звання, в свою чергу, працівники освіти 

повинні щоразу підтверджувати під час проходження атестації.  

Атестаційна комісія закладу освіти (чи закладу управління освітою) за 

результатами вивчення педагогічної діяльності педагога, у разі підтвердження 

даних про суттєве зниження ним рівня професійної діяльності, може ухвалити 

рішення про невідповідність працівника раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання.  

На нашу думку такі рішення не повинні прийматись у всіх без винятку 

випадках. Відповідно до Типового положення передумовою присвоєння 

працівникові педагогічного звання є досягнення ним високих показників у 

роботі. На нашу потрібно виробити єдиний підхід до визначення фахового рівня 

працівників освіти. Якщо педагогічний працівник, досяг високого рівня 

професіоналізму, має власні методичні розробки, має великий педагогічний стаж 

на відповідній посаді та продовжує працювати, активно поширюючи 

педагогічний досвід видається що немає необхідності постійно підтверджувати 

присвоєне такому працівникові освіти педагогічне звання. Адже педагогічне 

звання відображає не лише відповідність займаній посаді, а значні досягнення у 
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педагогічній діяльності. Тому ми пропонуємо закріпити у Типовому положенні 

норму про безстрокове присвоєння педагогічних звань.  

Окрім цього, звання – це офіційно присвоєна почесна назва як нагорода за 

заслуги в галузі якої-небудь діяльності [42, с. 461]. Педагогічне звання 

присвоюється за заслуги педагога у галузі освіти у певний період його фахової 

діяльності. А відтак, вважаємо за недоцільне наділяти атестаційну комісію будь-

якого рівня правом визнавати працівника таким, що не відповідає раніше 

присвоєному педагогічному званню. Тому пропонуємо вилучити норму про 

право атестаційної комісії за результатами атестації визнати працівника таким, 

що не відповідає раніше присвоєному педагогічному званню. Натомість 

пропонуємо у законодавстві про атестацію закріпити норму про присвоєння 

педагогічних звань безстроково. 

   

3.2. Особливості присвоєння вчених звань 

На сьогодні у системі вищої освіти України для характеристики кадрового 

потенціалу використовуються наукові ступені та вчені звання. 

Відповідно до вітчизняного законодавства вченими званнями є старший 

науковий співробітник, доцент і професор [118; 125] . При цьому вчене звання 

професора та доцента присвоюється особам, які професійно здійснюють 

науково-педагогічну або творчу мистецьку діяльність, а вчене звання старшого 

дослідника присвоюється особам, які професійно здійснюють наукову або 

науково-технічну діяльність. Метою нашого дослідження є атестація 

працівників освіти (тобто працівників, які професійно здійснюють науково-

педагогічну діяльність) тому ми зосередимо увагу на особливостях присвоєння 

вчених звань професора та доцента. 

Вчене звання професора та/чи доцента присвоює вчена рада вищого 

навчального закладу. Рішення відповідної вченої ради затверджує атестаційна 

колегія центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України [92]. Вчена рада приймає рішення 

про присвоєння науково-педагогічному працівникові вченого звання з огляду на 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/656-2015-%D0%BF/paran17#n17
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відповідність кандидата на присвоєння вченого звання вимогам, передбаченим 

«Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним 

працівникам» [118]. Так, основними критеріями, яким повинен відповідати 

здобувач вченого звання професора є: 

- присуджено науковий ступінь доктора наук (доктор філософії); 

- присвоєно вчене звання доцента або старшого дослідника (старшого 

наукового співробітника); 

- навчання, стажування або досвід роботи у вищому навчальному 

закладі, науковій (або науково-технічній) установі в країні, яка входить до 

Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського 

Союзу, або досвід керівництва/виконання проєктів, які фінансуються 

зазначеними країнами (підтверджене відповідними сертифікатами, свідоцтвами, 

дипломами чи іншими документами); 

- викладання навчальних дисциплін державною мовою та/або мовою 

країни, яка входить до ОЕСР, на високому науково-методичному рівні, що 

підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу; 

- стаж роботи не менш як 10 (15) років на посаді асистента, викладача, 

старшого викладача, доцента, професора, завідувача (начальника або його 

заступника) кафедри, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі 

(одного вищого навчального закладу) на посаді доцента, професора, завідувача 

(начальника або його заступника) кафедри, зокрема за сумісництвом або за 

трудовим договором (контрактом) з погодинною оплатою; 

- навчально-методичні та наукові праці, які опубліковані після захисту 

докторської дисертації у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) 

рецензованих фахових виданнях, з яких не менше двох (чотирьох) публікацій у 

періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of 

Science, та які мають ISSN-номер, підтверджений на вебсайті Міжнародного 

центру реєстрації періодичних видань (крім осіб з інвалідністю I групи); 

- сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з 

мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або 
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кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані 

з використанням цих мов, або не менш як 10 праць, які опубліковані 

англійською мовою у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз 

Scopus або Web of Science, та не є перекладами з інших мов; 

- Для науково-педагогічних працівників, яким не присуджено ступінь 

доктора наук для присвоєння вченого звання професора необхідною умовою є, 

також, підготовка не менше трьох докторів філософії. 

Для присвоєння вченого звання доцента критерії, які ставляться до 

здобувачів вченого звання майже такі ж, за винятком наукового ступеня (доктор 

філософії (кандидат наук)), стажу роботи (не менше п’яти років) та немає 

вимоги щодо підготовки науковців.  

Слід зазначити, що у попередній редакції «Порядку про присвоєння 

вченого звання професора і доцента» були вимоги щодо наукового ступеня 

працівника, стажу педагогічної/науково-педагогічної роботи, 

наукових/навчально-методичних праць, високого науково-методичного рівня 

викладання дисципліни, а для здобувачів вченого звання професора ще вимоги 

щодо вченого звання доцента та підготовки не менше трьох кандидатів наук 

(докторів філософії) [119]. В процесі реформування системи освіти 

нововведеннями стали вимоги щодо міжнародного досвіду навчання, 

стажування чи роботи здобувача вченого ступеня та наявність документу, який 

підтверджує знання однієї з мов країн Європейського Союзу на рівні B2 

відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти. Отже знання 

(на рівні не нижче за B2 однієї з мов країн Європейського Союзу є нічим іншим 

як виявом академічної мобільності науково-педагогічних працівників. 

Безумовно наявність міжнародного досвіду навчання, стажування чи 

роботи є актуальним та необхідним. У процесі європейської інтеграції мова йде 

про створення загального європейського простору вищої освіти та залучення 

європейських держав у Болонський процес. Однією з ключових позицій 

Болонського процесу є розширення мобільності студентів та викладачів. 

Передбачається істотний розвиток мобільності студентів, розширення 
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мобільності викладацького й іншого персоналу для взаємного збагачення 

європейським досвідом [22, с. 47]. Така академічна мобільність, як можливість 

учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити 

наукову діяльність в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на 

території України чи поза її межами, гарантується законодавством України [125; 

99].  

Однак, академічна мобільність за законом є правом учасників освітнього 

процесу, а не їх обов’язком. Зокрема статтею 57 Закону України «Про вищу 

освіту» передбачено, що науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники 

вищого навчального закладу всіх форм власності мають право на академічну 

мобільність для провадження професійної діяльності. Отже, академічна 

мобільність, зважаючи на вітчизняне законодавство, це – право, а не обов’язок 

науково-педагогічних працівників. А тому не може бути обов’язковою вимогою 

для присудження вченого звання науково-педагогічним працівникам знання 

ними мови на рівні B2. Видається, що наявність такого міжнародного досвіду у 

науково-педагогічного працівника є додатковою перевагою при прийнятті на 

роботу (заміщенні вакантних посад за конкурсом). 

Ще одним доводом, який засвідчує недоречність сертифікату на знання 

мови з метою присудження вченого звання, є науковий доробок та рівень 

викладання у вищому навчальному закладі. 

Як ми вже зазначали раніше при присвоєнні вчених звань оцінюється не 

рівень знань науково-педагогічного працівника а його науковий доробок та 

професійний рівень викладання (кваліфікація). Цілком погоджуємося з 

Є. Ніколаєвим який зазначає, що вчене звання не є окремим кваліфікаційним 

рівнем у розміщенні щаблів Національної рамки кваліфікації. Тому воно не 

повинне засвідчувати набуття особою нових знань, умінь, комунікативних 

навичок, як знання іноземної мови на рівні B2, а останні не мають бути умовами 

його здобуття [32]. 

Окрім цього, такий критерій для здобуття вченого звання, на нашу думку, 

є нелогічним та абсурдним. Відповідно до законодавства про підготовку 
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науково-педагогічних кадрів вступні випробування до аспірантури (ад’юнктури) 

вищого навчального закладу (наукової установи) складаються з вступного 

іспиту із спеціальності, вступного іспиту з іноземної мови (за вибором вченої 

ради вищого навчального закладу (наукової установи) в обсязі, який відповідає 

рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) [117; 97]. Або 

рівень володіння мовою повинен бути підтверджений відповідним сертифікатом 

(оскільки під час визначення результатів конкурсу міжнародні сертифікати 

прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з 

найвищим балом) та інших форм вступних випробувань (іспити, співбесіди, 

презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень). Окрім цього освітньо-

наукова програма аспірантури (ад’юнктури) вищого навчального закладу 

(наукової установи) має включати не менше чотирьох складових, однією з яких є 

здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та обговорення 

результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською або іншою 

відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а також для 

повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності. А 

відтак, особа яка зарахована на навчання до аспірантури (ад’юнктури) та якій за 

результатами навчання зарахована відповідна кількість кредитів, вважається 

такою, що володіє іноземною мовою на рівні не нижчому ніж B2 відповідно до 

Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти. Тож ми вважаємо 

недоречним критерієм для здобуття вченого ступеня передбачати вимогу про 

наявний сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної 

освіти (на рівні не нижче В2) з мов країн Європейського Союзу або 

кваліфікаційні документи (диплом про вищу освіту, науковий ступінь), пов’язані 

з використанням цих мов. 

Ще один аспект, на якому хочеться наголосити, це питання умов оплати 

праці науково-педагогічних працівників. Відповідно до Наказу Міністерства 

освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження 

схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та 

наукових установ» для працівників освіти передбачені надбавки за знання та 
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використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - 10, однієї східної, 

угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового 

окладу (ставки заробітної плати) [127]. Якщо врахувати, що всі випускники 

аспірантури (ад’юнктури), здобувачі вчених звань повинні мати документально 

підтверджений рівень володіння іноземною мовою (не нижче B2), а також 

науково-педагогічні працівники повинні мати міжнародний досвід навчання, 

стажування чи роботи, то в такому випадку всі вони повинні отримувати 

надбавку до зарплати за знання іноземної мови та використання її у роботі. 

Однак, варто зазначити, що надбавка до заробітної плати, як певний вид 

заохочення, втрачає свій зміст. Адже в такому випадку доплата за знання та 

використання у роботі іноземної мови науково-педагогічним працівникам буде 

складовою заробітної плати науково-педагогічних працівників. 

 Парадоксальним є те, що в Інструкції про оплату праці та розміри ставок 

заробітної плати професорсько-викладацького складу вищих навчальних 

закладів передбачено право ректорам (директорам) вищих навчальних закладів 

встановлювати професорсько-викладацькому складу надбавки за високі творчі й 

виробничі досягнення залежно від особистого внеску кожного викладача в 

межах фонду заробітної плати [79]. При цьому при встановленні надбавок 

рекомендується враховувати викладання українською мовою, постійне 

підвищення кваліфікації, стаж науково-педагогічної роботи тощо, при 

обов'язковій високій якості викладання. Видається що володіння державною 

мовою на високому рівні повинно бути обов’язковим для науково-педагогічних 

працівників, що є громадянами України. А відтак, вважаємо недоречним 

враховувати викладання українською при встановленні надбавок для останніх. В 

свою чергу такі надбавки можна передбачити для науково-педагогічних 

працівників за викладання дисципліни іноземною мовою на високому науково-

методичному рівні. А це, одночасно, виправдає вимогу щодо знання однієї з мов 

країн Європейського Союзу на рівні не нижче B2 відповідно до 

Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти. Отже ми пропонуємо 

передбачити в законодавстві наступну норму: установити науково-педагогічним 



179 

працівникам надбавку до заробітної плати за викладання навчальних дисципліни 

мовою країни, яка входить до ОЕСР (а для іноземних громадян, тобто науково-

педагогічних працівників запрошених на роботу в українські вищі навчальні 

заклади – українською мовою), на високому науково-методичному рівні. Це 

допоможе популяризувати українську мову та стане додатковим стимулом для 

науково-педагогічних працівників оволодівати іноземними мовами на 

найвищому рівні. 

 Варто звернути увагу, що у Порядку присвоєння вчених звань науковим і 

науково-педагогічним працівникам одним з критеріїв оцінки науково-

педагогічної діяльності здобувачів вчених звань є підготовка докторів філософії 

(кандидатів наук), а для діячів культури і мистецтв, педагогічна діяльність яких 

у відповідності з навчальним планом передбачає індивідуальну роботу з 

опанування мистецьких вмінь і навичок та безпосередньо впливає на 

формування професійної майстерності майбутнього митця – підготовка осіб, 

удостоєних почесних звань України, або лауреатів міжнародних та державних 

премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів [118].  

Тобто науково-педагогічний працівник, який претендує на присвоєння 

вченого звання повинен мати досягнення та досвід академічного керівництва та 

нагляду.  

Відповідно до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань  

кандидатам на присвоєння вченого звання професора необхідно підготувати 

докторів філософії (кандидатів наук), однак точної кількості не вказано [114]. В 

свою чергу, Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-

педагогічним працівникам передбачено, що працівник, який претендує на 

присвоєння вченого звання професора та має науковий ступінь доктор філософії 

повинен підготувати не менше трьох докторів філософії [118]. Незрозумілим є 

те, чим обумовлена кількість, власне, трьох кандидатів наук (докторів 

філософії). Видається, що якщо науково-педагогічний працівник підготував хоча 

б одного доктора філософії, це вже свідчить про успішний досвід академічного 

керівництва. Адже за законодавством науковий керівник аспіранта (ад’юнкта) 
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здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання 

затвердженого ним індивідуального плану та несе особисту відповідальність за 

якісне написання аспірантом (ад’юнктом) дисертації [117; 97].  

Окрім цього науково-педагогічний працівник може не лише здійснювати 

безпосереднє керівництво дисертаційним дослідженням свого аспіранта, а й 

бути офіційним опонентом під час захисту дисертацій аспірантів інших 

наукових керівників. Відповідно до Порядку присудження наукових ступенів 

офіційний опонент призначається з числа компетентних учених із спеціальності, 

за якою подано дисертацію з метою забезпечення незалежності експертизи 

дисертаційного дослідження [120]. Офіційний опонент вивчає дисертацію та 

праці, опубліковані за темою дисертації та подає спеціалізованій вченій раді 

відгук. Окрім цього офіційний опонент зобов’язаний бути присутнім на 

засіданні ради, та брати участь у науковій дискусії під час захисту дисертації.  

 Цікавим, на нашу думку є досвід Польщі. Так, відповідно до 

законодавства Польщі здобувач звання професора повинен мати успішний 

досвід наукового керівництва, тобто підготував принаймі одного доктора 

філософії (як основний науковий керівник), щонайменше один раз був 

допоміжним науковим керівником та щонайменше двічі був офіційним 

опонентом під час присудження наукового ступеня [70; 68]. Видається, що такий 

підхід є більш гнучким та дає можливість науково-педагогічним працівникам не 

лише безпосередньо керувати науковою роботою своїх аспірантів, а й 

опосередковано брати активну участь у підготовці науково-педагогічних кадрів. 

Окрім цього варто зазначити, що на думку Є.Б. Ніколаєва вимога про підготовку 

щонайменше трьох кандидатів наук (докторів філософії) є нелогічною, адже 

якщо особа працює на кафедрі, яка не має аспірантів, то в принципі такий 

працівник не зможе задовольнити зазначений критерій [33, с. 23]. Тобто такі 

науково-педагогічні працівники будучи офіційними опонентами під час захисту 

дисертацій аспірантів інших наукових керівників потенційно могли б 

задовольнити даний критерій з метою присвоєння їм в подальшому вченого 

звання.  



181 

Тому ми пропонуємо змінити зазначену норму та викласти її у такій 

редакції: 

 Вчене звання професора присвоюється працівникам вищих закладів 

освіти, у тому числі закладів післядипломної освіти, які здійснюють освітню 

діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, та 

вищих духовних навчальних закладів які підготували принаймі одного доктора 

філософії (кандидата наук) та/або були офіційними опонентами під час захисту 

дисертаційних робіт аспірантів (докторів філософії) інших наукових керівників. 

 Ще одним суперечливим питанням, пов’язаним з присвоєнням вчених 

звань, на якому, свого часу, наголошував Є.Б. Ніколаєв [33, с.24] є питання 

оплати праці науково-педагогічних працівників, які мають вчене звання та 

працівників освіти, які працюють на посадах професора чи доцента, однак не 

мають вченого звання. Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки 

України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних 

розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» 

науково-педагогічним працівникам, які обрані чи призначені на посади 

професорів чи доцентів, але не мають відповідного вченого звання, один раз 

строком до двох років від часу першого обрання чи призначення встановлюється 

20 тарифний розряд для професора та 19 для доцента [127] . Таким працівникам, 

відповідно до Інструкції про оплату праці та розміри ставок заробітної плати 

професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, оклади 

встановлюються в таких розмірах: професорам - на 10 відсотків нижче від 

посадового окладу професора, доктора наук, а доцентам - на 10 відсотків нижче 

від посадового окладу доцента, кандидата наук [79]. Однак, у випадку, якщо 

таким науковим чи науково-педагогічним працівникам після закінчення двох 

років перебування на посаді професора чи доцента вчене звання не присвоєне, 

цим особам встановлюється оклад асистента (викладача) з урахуванням 

наявності наукового ступеня, а при переході на ці посади з посад доцента, 

старшого викладача - оклад доцента, старшого викладача. 
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 Такий підхід законодавця, на нашу думку є дещо непослідовним. 

Оскільки законодавством передбачено доплату за вчене звання та науковий 

ступінь у розмірі 33% посадового окладу для професорів та 25% посадового 

окладу для доцентів та 25% посадового окладу для докторів наук та 15% 

посадового окладу докторів філософії відповідно [127]. Видається цілком 

нелогічним знижувати посадовий оклад особам, які працюють на посадах 

доцента чи професора, якщо останні не мають вченого звання. Тарифний розряд 

та посадовий оклад для працівників, які не мають вченого звання 

встановлюється завідомо нижчим від тарифного розряду та посадового окладу 

осіб, які мають вчені звання. Окрім того за вчені звання встановлюється 

законодавством доплата. Однак, науково-педагогічний (науковий) працівник, 

який працює на посаді доцента чи професора повинен виконувати весь обсяг 

обов’язків, передбачених відповідною посадою. Таким чином законодавець 

ставить у цілком нерівні умови працівників, які виконують, по-суті, однакову 

роботу чи подібні функції. Цілком підтримуємо позицію Є.Б. Ніколаєва щодо 

забезпечення принципу справедливої оплати праці та скасування норми, про 

переведення особи, яка працює понад два роки працює на посаді професора або 

доцента, але не одержала вченого звання на нижчий тарифний розряд оплати 

праці [33, с.33]. Ми вважаємо, що варто чітко розмежовувати посади професора 

та доцента та відповідні вчені звання. А відтак, посадовий оклад науково-

педагогічного (наукового) працівника на посаді професора (доцента) жодним 

чином не повинен залежати (чи розмір його коливатися) від наявності (чи 

відсутності) в останнього вченого звання. Тобто розмір посадового окладу 

повинен бути встановлений чітко за посаду, яку обіймає працівник. А за 

присвоєні вчені звання повинна бути передбачена відповідна доплата. 

 Варто чітко розмежовувати посади професора та доцента та вчені звання 

професора та доцента. Проаналізувавши нормативно-правову інших держав, 

можна побачити, що для науково педагогічних працівників передбачені лише 

посади професора та доцента (професора надзвичайного чи ад’юнкта), (на які 

працівники призначаються за результатами конкурсу) та почесне звання 
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професора (або почесного доктора), яке присвоюється президентом відповідної 

держави за поданням Вченої ради або Центральної комісії [65; 70; 62]. Таке 

звання присвоюється за вагомий внесок у розвиток науки та вищої освіти. Так, 

відповідно до законодавства Польщі особа, яка подала клопотання на звання 

професора, подає заяву до якої додаються: 

- копії документів про освіту та здобуті наукові ступені; 

- резюме академічних досягнень; 

- інформація про досягнення у науковому керівництві; 

- перелік наукових публікацій; 

- інформацію щодо співпраці з громадськістю та бізнесом а також 

міжнародної співпраці; 

- інформацію щодо досягнень у викладацькій діяльності та популяризації 

науки та освіти; 

- інформація щодо отриманих нагород за академічні, дидактичні чи/та 

мистецькі досягнення [68; 70]. 

Тобто почесне звання професора присвоюється за особливі трудові заслуги 

та досягнення у розвитку освіти та науки Польщі. 

За законодавством України працівники освіти, за особливі трудові заслуги, 

можуть бути нагороджені державними нагородами, відзначені знаками, 

грамотами, та іншими видами морального та матеріального заохочення [138; 

101]. Так, почесне звання "Заслужений працівник освіти України" присвоюється 

працівникам освіти за значні досягнення в розвитку освіти, успіхи у професійній 

діяльності та підготовці висококваліфікованих кадрів. Почесні звання 

присвоюються Президентом України.  

Відповідно до вітчизняного законодавства вищий навчальний заклад 

України може присвоїти звання «Почесний професор» [138; 125; 96]. Однак 

потрібно чітко розмежовувати почесне звання «Почесний професор» від вченого 

звання доцент та професор. Так, проаналізувавши ряд положень про присвоєння 

почесних звань вищими навчальними закладами України, можна побачити, що 

почесні звання професора присвоюються не лише науково-педагогічним 
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працівникам. Такі звання можуть бути присвоєні особам, які мають значні 

заслуги перед закладом вищої освіти чи його колективом, видатні досягнення у 

науковій, науково-педагогічній роботі, авторитетним діячам науки і культури 

зарубіжних країн за особливий внесок у розвиток закладу вищої освіти, відомим 

громадським та державним діячам, діяльність яких спрямована на розвиток 

науки та освіти чи сприяла зростанню престижу закладу вищої освіти та 

підготовці науковців у відповідній галузі і навіть меценату, допомога якого є 

значним внеском в розвиток матеріальної бази і підвищення престижу закладу 

вищої освіти [95; 102; 103; 104; 105; 106]. Тобто звання «Почесний професор» не 

відображає суті самого поняття «професора». Тоді як вчене звання професора, 

який відповідає ряду вимог, відображає суть даного поняття.  

В свою чергу вчені звання професора та доцента, які присвоюються в 

Україні, не є еквівалентом почесного звання професора, прийняте у західній 

практиці. Якщо ж проаналізувати вимоги до здобувачів вчених звань, 

передбачені законодавством України [114; 118]: стаж роботи на певних посадах, 

наукові ступені, міжнародний досвід, знання іноземної мови, підтверджене 

відповідними документами, наукові публікації, підготовка наукових кадрів та 

викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні, 

можна зробити висновок, що вчені звання професора та доцента є ніщо інше 

відповідність професійним кваліфікаціям викладача закладу вищої освіти 

відповідно до посади, передбаченим Професійним стандартом на групу професій 

«Викладач закладів вищої освіти» [146]. При цьому науковий ступінь (доктор 

філософії/доктор наук) в даному випадку Професійним стандартом 

розглядається як первинна професійна підготовка для відповідних посад 

(доцент/професор відповідно). Тобто вчені звання присвоюються за високий 

рівень здійснення професійної (науково-педагогічної) діяльності. А відтак, варто 

змінити критерії присвоєння вчених звань. Так, цілком нелогічною видається 

вимога щодо роботи на конкретних посадах для присвоєння вченого звання 

професора (чи /та доцента). Так, відповідно до Порядку присвоєння вчених 

звань науковим і науково-педагогічним працівникам для отримання вченого 
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звання професора здобувачеві необхідно мати стаж роботи не менш як 10 років 

на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, 

завідувача (начальника або його заступника) кафедри, у тому числі останній 

календарний рік на одній кафедрі (одного вищого навчального закладу) на 

посаді доцента, професора, завідувача (начальника або його заступника) 

кафедри, зокрема за сумісництвом або за трудовим договором (контрактом) з 

погодинною оплатою [118]. В свою чергу Порядком затвердження рішень про 

присвоєння вчених звань передбачено вимогу про необхідність наявного стажу 

роботи на посадах науково-педагогічних та/або наукових працівників без 

зазначення конкретних посад, на яких повинен працювати здобувач вченого 

звання [114].  

Окрім цього Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-

педагогічним працівникам встановлено чіткі часові обмеження щодо кількості 

років діяльності на посадах, які займала особа, яка претендує на вчене звання 

професора (10/15 років) чи доцента (5 років) [118]. Слід зазначити, що такі 

часові обмеження нічим не обґрунтовані. Адже якщо науково-педагогічний 

працівник працює ефективно та достроково захищає кандидатську та докторську 

дисертацію та відповідає усім решту критеріям присудження вченого звання, то 

у такому випадку вимога 10/15 (5) ти річного стажу роботи перешкоджатиме 

кар’єрному росту працівника, обмежуючи право останнього на присвоєння 

вчених звань.  

Якщо ж звернутись до ухвали Київського апеляційного адміністративного 

суду щодо апеляційної скарги Міністерства освіти і науки України на постанову 

Окружного адміністративного суду м. Києва від 07. 09. 2016 року у справі за 

адміністративним позовом Особа_2 до Міністерства освіти і науки України про 

визнання такими, що не відповідають правовому акту вищої юридичної сили і 

визнання нечинними окремих положень Порядку присвоєння вчених звань 

науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 року, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 03.02.2016 року за № 183/28313, суд зазначив 
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часові обмеження стажу роботи на певних посадах не відносяться до основних 

критеріїв оцінки науково-педагогічної чи наукової діяльності [153]. Основними 

принципами оцінювання результатів наукової діяльності є, зокрема, публікація 

наукових статей (у вітчизняних та іноземних фахових виданнях), видання 

навчального посібника, підручника, наукової монографії (розділів у колективних 

наукових монографіях), наукової доповіді; затвердження підсумкового 

наукового звіту про результати виконання науково-дослідницьких результатів 

вченою радою установи, тощо, тобто всі ті надбання, які особа отримала у 

період наукової чи науково-педагогічної діяльності. Окрім того у своїй ухвалі 

суд зазначив, що визначення стажу роботи на певних посадах для присвоєння 

вченого звання може прийматись лише законами України і не може визначатись 

на власник розсуд Міністерством освіти і науки України. 

Варто зауважити, що таких обмежень не містить ні Порядок затвердження 

рішень про присвоєння вчених звань [114], де передбачено лише вимогу про 

необхідність наявного стажу роботи на посадах науково-педагогічних та/або 

наукових працівників, ні Закон України «Про вищу освіту» [125]. А відтак, 

вважаємо за необхідне привести норми законодавства у відповідність та 

скасувати вимогу щодо часових обмежень роботи на певних посадах для 

присвоєння вчених звань.  

Варто, також, зупинитися на переліку вимог до кандидатів на присвоєння 

вчених звань та системи звань як такої. У своїй праці Є. Б. Ніколаєв на тому, що 

система вчених звань повинна відповідати потребам безпосереднього 

роботодавця. А тому автор пропонує гнучкіший підхід щодо встановлення вимог 

до здобувачів вчених звань: держава встановлює декілька обов’язкових вимог та 

визначає перелік вимог за вибором роботодавця чи/та здобувача [33, с. 29-30].  

Цілком поділяємо думку Є. Б. Ніколаєва щодо необхідності передбачити 

обов’язкові вимоги для присудження вчених звань та вимоги за вибором та 

диференціювати останні для представників різних наук, адже у такий спосіб 

роботодавець зможе реалізувати передбачену законодавством автономію вищого 
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навчального закладу щодо самостійного добору і розстановки кадрів [33, с. 33-

34].  

Однак, не можемо у повній мірі погодитись з думкою автора щодо 

скасування вченого звання професора. Зокрема Є.Б Ніколаєв пропонує на 

майбутнє, наблизити систему вчених звань до кращого світового досвіду з 

урахуванням впровадження принципу академічної автономії. Тобто відмовитись 

від офіційних вчених звань, а залишити лише почесні звання [33, с. 29]. Однак, 

вчені звання на сучасному етапі відображають постійний рівень наукового 

вдосконалення особи та якість виконання науково-педагогічним працівником 

своєї трудової функції. Ми пропонуємо залишити обидва вчені звання (доцент та 

професор), як певні щаблі кар’єрного росту науково-педагогічного працівника, 

які б відображали певні досягнення останнього у науково-педагогічній 

діяльності. При цьому пропонуємо передбачити такі основні критерії, яким мав 

би відповідати здобувач вченого звання: 

1) науковий ступінь (доктор філософії або доктор наук) як необхідна 

передумова для роботи на відповідних посадах; 

2) науковий доробок (навчально-методичні та наукові праці, які 

опубліковані після захисту докторської дисертації у вітчизняних та/або 

іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях); 

3) рівень науково-педагогічної діяльності (викладання навчальних 

дисциплін державною мовою та/або мовою країни, яка входить до ОЕСР, на 

високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри 

закладу вищої освіти); 

4) досвід наукового керівництва (підготовка принаймі одного доктора 

філософії та/або участь у якості офіційного опонента під час захисту 

дисертаційних робіт аспірантів (докторів філософії) інших наукових керівників. 

В свою чергу вищі навчальні заклади, враховуючи специфіку своєї роботи, 

можуть встановлювати додаткові критерії для присвоєння вченого звання. Однак 

основні критерії, на нашу думку, слід було б передбачити для присвоєння 

вченого звання, а додаткові (критерії, які передбачені статутом чи положенням 
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певного вищого навчального закладу) – для зайняття посади доцента чи/та 

професора. 

Окрім цього, пропонуємо залишити почесне звання «Почесний професор» 

з метою офіційного відзначення та вшанування особистих заслуг науково-

педагогічного працівника. Однак, на нашу думку, недоречно присвоювати 

звання «Почесний професор» особам, які не мають прямого відношення до 

наукової (науково-педагогічної) діяльності в вищому навчальному закладі. Є.Б. 

Ніколаєв пропонує розробити рекомендації до присвоєння звання «Почесний 

професор» які були б спрямовані на формування високої репутаційної цінності 

звання професора, адже професор – особа з вагомим науковим та викладацьким 

здобутком [33, с. 30]. Таке почесне звання слід присвоювати працівникам, які 

мають особливі заслуги перед закладом вищої освіти. Так, наприклад, 

відповідно до Положення про почесне звання «Заслужений професор 

Львівського національного університету імені Івана Франка» почесне звання 

присвоюється за особливі заслуги штатних професорів Університету в розвитку 

науки і освіти, у підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації (докторів 

філософії та докторів наук), їхньої довголітньої наукової, освітньої та 

громадської діяльності в Університеті. Видається, що таке почесне звання, 

власне, і відповідає європейським традиціям присвоєння почесного звання 

професора [100]. 

 

Висновки до Розділу 3 

На підставі проведеного у третьому розділі дослідження приходимо до 

таких висновків: 

1. Одним із наслідків атестації є присвоєння працівникові освіти 

кваліфікаційної категорії як підтвердження його професійного рівня 

кваліфікаційним вимогам.  

У вітчизняному законодавстві з метою однакового правозастосування 

необхідно закріпити таке: «За результатами атестації встановлюються 

кваліфікаційні категорії: «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої 

категорії», «спеціаліст вищої категорії». У випадку якщо працівник знизив 
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рівень своєї професійної діяльності то він визнається таким що не відповідає 

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії та позбавляється останньої. В 

такому видку за працівником закріплюється на порядок нижча кваліфікаційна 

категорія. 

2. З метою забезпечення єдиного підходу щодо атестації працівників 

освіти у вітчизняному законодавстві необхідно закріпити таку норму: 

«Працівники закладів вищої освіти, які розпочали трудову діяльність на 

педагогічних посадах та вже мають наукові ступені або вчені звання 

атестуються без попереднього проходження підвищення кваліфікації.  

З метою проходження наступних атестацій попереднє підвищення 

кваліфікації працівника освіти з науковим ступенем/вченим званням є 

обов’язковим. 

3. Вважаємо за необхідне закріпити у вітчизняному законодавстві та 

єдині критерії присвоєння педагогічних звань для працівників освіти. З огляду 

на те пропонуємо закріпити законодавстві норми щодо присвоєння 

кваліфікаційних категорій «майстер виробничого навчання», «майстер 

виробничого навчання II категорії», «майстер виробничого навчання I категорії» 

та педагогічне звання «старший майстер виробничого навчання». 

4. Для педагогічних працівників за результатами атестації передбачено 

присвоєння кваліфікаційних категорій та педагогічних звань. Для наукових та 

науково-педагогічних працівників вищих закладів освіти (закладів 

післядипломної освіти) і наукових установ передбачено присудження наукових 

ступенів та присвоєння вчених звань.  

Зважаючи на підстави та умови присвоєння вченого та педагогічного 

звання доходимо висновку, що вчені звання як і педагогічні звання 

присвоюються за результатами атестації працівників освіти за якісне виконання 

ними своєї трудової функції за результатами перевірки та оцінки фахового рівня 

працівника та якості і результативності їх праці. З огляду на це пропонуємо 

виробити єдиний підхід щодо визначення фахового рівня працівника освіти та 

закріпити у законодавстві норму про присвоєння педагогічного звання 



190 

безстроково. Адже педагогічне звання відображає не лише відповідність 

займаній посаді, а значні досягнення у педагогічній діяльності.  

5. В процесі європейської інтеграції, створення загального європейського 

простору вищої освіти та залучення європейських держав у Болонський процес, 

ключовими стають вимоги щодо наявності міжнародного досвіду здобувачів 

вчених звань та знання іноземної мови на рівні не нижче B2 відповідно до 

Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти. Зважаючи на критерії, яким 

повинен відповідати здобувач вченого звання варто виключити норму щодо 

необхідного міжнародного досвіду останнього, та норму щодо знання іноземної 

на рівні не нижче B2. Натомість пропонуємо передбачити в законодавстві 

норму: «Установити науково-педагогічним працівникам надбавку до заробітної 

плати за викладання навчальних дисципліни мовою країни, яка входить до ОЕСР 

(а для іноземних громадян, тобто науково-педагогічних працівників запрошених 

на роботу в українські вищі навчальні заклади – українською мовою), на 

високому науково-методичному рівні. Це допоможе популяризувати українську 

мову та стане додатковим стимулом для науково-педагогічних працівників 

оволодівати іноземними мовами на найвищому рівні. 

6. Пропонуємо закріпити у вітчизняному законодавстві наступні умови 

набуття вченого звання професора: «Вчене звання професора присвоюється 

працівникам закладів вищої освіти, у тому числі закладів післядипломної освіти, 

які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на 

відповідному рівні вищої освіти, та вищих духовних навчальних закладів, які 

підготували не менше одного доктора філософії та/або були офіційними 

опонентами під час захисту дисертаційних робіт аспірантів (докторів 

філософії)». 
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ВИСНОВКИ 

На підставі аналізу та узагальнення наукових та практичних проблем 

правового регулювання атестації працівників освіти, виходячи з мети і завдань 

дослідження та на основі отриманих результатів, авторка прийшла до таких 

висновків та пропозицій: 

1. Атестацією працівників освіти пропонується вважати передбачені 

законодавством заходи щодо встановлення відповідності працівника займаній 

посаді чи/та виконуваній роботі, всебічну та комплексну оцінку їх 

професіоналізму й ефективності праці, а також моральних та ділових якостей. 

При цьому ділові якості працівника можуть бути предметом атестації керівників 

закладів освіти та їх структурних підрозділів. 

Головним критерієм атестації працівника освіти є встановлення їх 

професіоналізму, тобто оцінка знань, умінь та навиків, професійних 

компетентностей, а також уміння застосовувати їх на практиці. 

2. Атестація й сертифікація є подібними правовими явищами щодо 

оцінки професійних навиків та компетентностей працівників освіти. Однак, їх не 

варто ототожнювати, оскільки атестація та сертифікація зумовлені різними 

підставами організації та проведення. На відміну від сертифікації, атестація 

неможлива без проходження працівниками освіти підвищення кваліфікації, яка 

зумовлює їх професійний розвиток. Тому саме атестація повинна залишатись 

основним видом оцінки професійних навиків та компетентностей працівників 

освіти. Натомість, сертифікацію варто застосовувати щодо працівників, які вже 

неодноразово атестувались на відповідність посаді чи/та виконуваній роботі. 

3. Зважаючи на особливості трудової функції педагогічних та науково-

педагогічних працівників пропонуємо виділити два основних види атестації 

працівників освіти. За колом суб’єктів атестацію варто класифікувати на: 

атестацію науково-педагогічних працівників (у випадку присвоєння їм наукових 

ступенів та вчених звань), а також атестацію педагогічних працівників. При 

цьому атестацію педагогічних працівників, з огляду на обов’язковість її 

проведення необхідно поділяти на добровільну та обов’язкову.  
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4. Добровільна атестація повинна бути основним видом оцінки 

професійних навиків та компетентностей педагогічних працівників. Натомість 

обов’язкову атестацію педагогічні працівники повинні проходити лише в 

окремих випадках, які варто закріпити у вітчизняному законодавстві. При цьому 

вперше обов’язкову атестацію особа повинна проходити не раніше як через 5 

років перебування на посаді після закінчення закладу освіти. Така атестація має 

на меті доведення спроможності педагогічного працівника виконувати роботу на 

належному професійному рівні. Окрім цього обов’язкову атестацію необхідно 

проходити у випадках коли: 1) педагогічний працівник претендує на вищу 

кваліфікаційну категорію та/або педагогічне звання; 2) у його роботі виявлено 

недоліки, несумісні із заняттям посади педагогічного працівника. 

5. Відносини щодо організації та проведення атестації працівників 

освіти є відносно однорідними суспільними відносинами, об’єднаними в 

окремий інститут трудового права України. В його основі лежать такі принципи 

правового регулювання: добровільності та обов’язковості проведення атестації 

на вимогу працівника; незалежність атестаційної комісії; презумпція 

відповідності працівника займаній посаді чи виконуваній роботі; об’єктивність 

рішення атестаційної комісії; неупереджене ставлення членами комісії до 

працівників, які атестуються; законодавче закріплення вимог, необхідних для 

проходження працівниками атестації. 

6. Істотним недоліком законодавства про атестацію працівників освіти 

є його невідповідність принципам правового регулювання. З метою дотримання 

принципу незалежності атестаційної комісії пропонується запровадити в Україні 

дворівневу систему атестації з незалежними атестаційними центрами, які б 

функціонували на постійній основі та здійснювали повноваження щодо 

підвищення кваліфікації (перекваліфікації) працівників освіти та їх атестації. 

Таке поєднання функцій атестаційними центрами зумовлено взаємозалежністю 

атестації та підвищенням кваліфікації (перекваліфікації) працівників освіти. При 

цьому у вітчизняному законодавстві варто передбачити спеціалізовані 

атестаційні комісії, які проводитимуть атестацію за предметною спрямованістю 
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та головну атестаційну комісію, до повноважень якої необхідно віднести розгляд 

скарг працівників на проведення атестації.  

7. Принцип об’єктивності ухвалення рішення зумовлює обов’язок 

атестаційної комісії проводити співбесіду із педагогічним працівником не 

пізніше 1 місяця до його атестації. Такий обов’язок атестаційної комісії 

необхідно закріпити у вітчизняному законодавстві та надати педпрацівнику 

можливість надавати пояснення, заперечення, а також документи, які 

підтверджують чи спростовують матеріали атестаційної справи.  

8. З огляду на відсутність у суддів навиків оцінки професійного 

рівня працівників освіти пропонується визнати головну атестаційну комісію 

обов’язковим досудовим органом розгляду трудових спорів щодо атестації 

педагогічних працівників. Наділити її правом перегляду рішень спеціалізованих 

атестаційних комісій у випадку їх необ’єктивності чи недотримання комісіями 

порядку розгляду атестаційної справи. При цьому головна атестаційна комісія 

може самостійно атестувати працівника освіти або відхилити його скаргу. 

9. У вітчизняному законодавстві запропоновано закріпити обов’язкову 

атестацію педагогічного працівника у випадку тривалої (понад 5 років) перерви 

у його роботі. Оскільки цьому випадку відбувається його декваліфікація і 

педагогічний працівник повинен довести своє право на здійснення педагогічної 

діяльності.  

10. Пропонується вилучити з переліку умов набуття особою вченого 

звання вимогу про здобуття особою сертифікату відповідно до 

Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з мов 

країн Європейського Союзу, оскільки це не перешкоджає здійсненню науково-

педагогічними працівниками освітньої чи наукової діяльності. Натомість, 

наявність такого сертифіката пропонується вважати додатковою перевагою 

щодо прийняття особи на роботу. 
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obgovorennya/2021/09/06/Polozh.pro.atest.ped.prats.06.09.pdf 

94. Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства 

освіти і науки України: Наказ МОН України від 30.07.2013 № 1047. 

Офіційний вісник України від 06.09.2013 р., № 66, стор. 200, стаття 2409, код 

акту 68434/2013. 

https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/Metodichni_rekomendacii.pdf
https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/Metodichni_rekomendacii.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2021/09/06/Polozh.pro.atest.ped.prats.06.09.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2021/09/06/Polozh.pro.atest.ped.prats.06.09.pdf
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95. Положення про звання «Почесний професор НаУКМА», 

«Почесний доктор НаУКМА» (HONORIS CAUSA): Ухвала Вченої ради 

НаУКМА від 12.11.2015р, протокол№33 (п.3). URL: 

http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/dokumenty-

naukma/doc_view/80-polozhennia-pro-zvannia-pochesnyi-profesor-naukma-

pochesnyi-doktor-naukma 

96. Положення про національний заклад (установу) України: Указ 

Президента України від16.06.1995р., №451/95. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/451/95 

97. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах) цивільного захисту: Наказ Міністерства внутрішніх справ 

України від 20.02.2017р. № 141// Офіційний вісник України від 21.04.2017р., 

№32 

98.  Положення про порядок проведення експертизи в галузі 

державного експортного контролю : Постанова Кабінету Міністрів України; 

Положення від 15.07.1997 № 767. Офіційний вісник від 1997р., № 29. 

99. Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015р., №579. 

Офіційний вісник України від 28.08. 2015р, №66. 

100. Положення про почесне звання «Заслужений професор 

Львівського національного університету імені Івана Франка»: Рішення 

Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 

03.10.2001р., протокол №4/10. URL: http://www.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2016/01/reg_ 

honored_professor.pdf 

101. Положення про почесні звання України: Затверджено указом 

президента України від 29.06.2001р., №476/2001. Офіційний вісник України. 

20.07.2001р. №27. 

http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/dokumenty-naukma/doc_view/80-polozhennia-pro-zvannia-pochesnyi-profesor-naukma-pochesnyi-doktor-naukma
http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/dokumenty-naukma/doc_view/80-polozhennia-pro-zvannia-pochesnyi-profesor-naukma-pochesnyi-doktor-naukma
http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/dokumenty-naukma/doc_view/80-polozhennia-pro-zvannia-pochesnyi-profesor-naukma-pochesnyi-doktor-naukma
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/451/95
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-97-%D0%BF/ed20121113/find?text=%C5%EA%F1%EF%E5%F0%F2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/767-97-%D0%BF/ed20121113/find?text=%C5%EA%F1%EF%E5%F0%F2
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_%0bhonored_professor.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_%0bhonored_professor.pdf
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/01/reg_%0bhonored_professor.pdf
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102. Положення про почесного доктора і професора Національного 

університету «Львівська політехніка»: Збірник нормативних документів 

Національного університету «Львівська політехніка». Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2013. – 804с.  

103. Положення про присвоєння почесних звань 

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту 

імені академіка В. Лазаряна: Рішення Вченої ради Дніпропетровського 

національного університету залізничного транспорту імені академіка В. 

Лазаряна від 28.03.2016р., протокол №8. URL: 

http://www.diit.edu.ua/files/documents/ Pologenna_pochesniy_professor2016.pdf  

104. Положення про присвоєння почесних звань Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна: Рішення Вченої ради 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна від 

31.10.2016р, протокол №13 URL: 

http://rada.karazin.ua/public/uploads/2016/11/vr-31102016-2.pdf 

105. Положення про присвоєння почесного звання «Почесний 

професор Миколаївського національного університету імені В. О. 

Сухомлинського»: Наказ Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського від 21.12.2016р, №548 URL: http://mdu.edu.ua/wp-

content/uploads.pdf 

106. Положення про присвоєння почесного звання «Почесний 

професор Національного університету біоресурсів і природокористування 

України»: Рішення вченої ради Національного університету біоресурсів і 

природокористування України від 27.05.2015р, протокол №10. 

URL:https://nubip.edu.ua/sites/default/files/Pochesniy_profesor_NUBiP_Ukrayini.

pdf 

107. Положення про проведення атестації науково-педагогічних 

працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних 

підрозділів вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління 

Міністерства оборони України: Наказ Міністерства оборони України, 

http://www.diit.edu.ua/files/documents/%20Pologenna_pochesniy_professor2016.pdf
http://rada.karazin.ua/public/uploads/2016/11/vr-31102016-2.pdf
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads.pdf
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/Pochesniy_profesor_NUBiP_Ukrayini.pdf
https://nubip.edu.ua/sites/default/files/Pochesniy_profesor_NUBiP_Ukrayini.pdf
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Міністерства освіти і науки України від 11.02.2016р. № 71/109. Офіційний 

вісник України від 25.03. 2016р., №22. 

108.  Положення про професійне навчання працівників на 

виробництві: Наказ Мінпраці України, МОН України, 

від 26.03.2001 № 127/151. Офіційний вісник України від .27.04.2001 р., № 15, 

стор. 175, стаття 667, код акту 18404/2001 

109. Положення про проходження первинної професійної 

підготовки та підвищення кваліфікації особами рядового і начальницького 

складу Державної кримінально-виконавчої служби України: Наказ 

Міністерства юстиції України від 26.12.2018р., №4091.  Офіційний вісник 

України від 18.01.2019р., №5. 

110. Положення про районний (міський) методичний кабінет 

(центр): Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.01.2009р., №1 

111. Положення про сертифікацію педагогічних працівників: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018р. №1190. Офіційний 

вісник України від 01.02.2019 р., № 9 

112. Положення про систему професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників 

та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019р., №106. 

Урядовий кур’єр від 21.02.2019р., №35. 

113. Положення про спеціалізовану вчену раду: Наказ Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011р., № 1059. Офіційний 

вісник України від 17.10.2011р., №78, ст. 2895. 

114. Порядок затвердження рішень про присвоєння вчених звань: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015р., т№656. Офіційний 

вісник України від 22.09.2015р, №73. 

115. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 

21.08.2019р. №800. Офіційний вісник України від 10.09.2019р., №69 . 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0315-01
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0315-01
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/b19
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116. Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

професійно-технічних навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 30.04.2014р., № 535.  Офіційний вісник України 

від 08.08.2014 р., № 61, стор. 101, стаття 1696, код акту 73349/2014 URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0840-14 

117. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах): 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016р. № 261. Офіційний 

вісник України від 19.04.2016р., №29 

118. Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-

педагогічним працівникам: Наказ Міністерства освіти і науки України від 

14.01.2016р., № 13. Офіційний вісник України від 09.03.2016р., №17 

119. Порядок присвоєння вченого звання професора і доцента: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2008р.№ 1149. Офіційний 

вісник України від 12.01.2009 р., № 100, стор. 362, стаття 3339, код акту 

45376/2008 

120. Порядок присудження наукових ступенів: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 24.07.2013 № 567. Офіційний вісник України від 

30.08.2013р., № 64, стор. 77, стаття 2328, код акту 68402/2013 

121.  Правила атестації зварників (ДНАОП 0.00-1.16-96): Наказ 

Держнаглядохоронпраці; Наказ, Правила, Форма типового документа 

від 19.04.1996 № 61. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0262-96#Text  

122. Примірний статут вищого навчального закладу : Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003р. № 60 [URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060290-03#Text 

123. Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу: 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002р. №284. 

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України від 2002р., 

№23. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0840-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0262-96/ed20040715/find?text=%C5%EA%F1%EF%E5%F0%F2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0262-96#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060290-03#Text
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124. Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для 

працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти 

України: Наказ Міністерства освіти і науки України №455 від 20.12.1993 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-94#Text  

125. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014р. №1556-VII. 

Відомості Верховної Ради України від 19.09.2014р., №37-38 

126. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР. 

Відомості Верховної Ради України. 1997 р., № 2, стаття 4 (з наступними 

змінами та доповненнями). 

127. Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем 

тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та 

наукових установ: Наказ Міністерства освіти і науки України від 

26.09.2005р. №557. Офіційний вісник України від 21.10.2005р., стор. 158, 

стаття 2567, код акту 33949/2005 (з наступними змінами та доповненнями). 

128. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015р. 

Відомості Верховної Ради України від 22.01.2016р., №4 

129. Про дошкільну освіту: Закон України від 11.07.2001р.  

Офіційний вісник України від 17.08.2001р., №31, стор.56, стаття 1388 (з 

наступними змінами та доповненнями). 

130. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012р. 

Відомості Верховної Ради. 2013. № 24, ст.243 (з наступними змінами та 

доповненнями). 

131. Про застосування деяких норм Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників: Лист Міністерства освіти і науки 

України від 22.02.2011. № 1/9-118 URL: 

http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81% 

D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/118.pdf 

132. Про затвердження Методики розроблення професійних 

стандартів: Наказ Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018р., 

№74 Офіційний вісник України від 13.03.2018р., №20. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-94#Text
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%25%20D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/118.pdf
http://www.mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%25%20D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/118.pdf
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133. Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і 

педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2015р., №1109. Офіційний 

вісник України від 12.01.2016р., №2. 

134. Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-

педагогічних працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 

14.06.2000р., № 963. Офіційний вісник України від 30.06.2000р., №24, стор. 

166, стаття 1015, код акту 16094/2000. 

135. Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних 

закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р. №433. Офіційний вісник України 

від 01.06.2001р., №20 

136. Про затвердження Положення про систему професійного 

навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 

перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 06.02.2019р., № 106. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-polozhennya-pro-sistemu-profesijnogo-navchannya-derzhavnih-

sluzhbovciv-goliv-miscevih-derzhavnih-administracij-yih-pershih-zastupnikiv-ta-

zastupnikiv-posadovih 

137. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 

26.11.2015р., №848-VIII. Відомості Верховної Ради України від 15.01.2016р., 

№3. 

138. Про освіту: Закон України від 05.09.2017р. № 2145-VIII. 

Відомості Верховної Ради України від 29. 09.2017р., №38-39. 

139. Про повну загальну середню освіту: Закон України від 

01.08.2020р.  Відомості Верховної Ради України від 31.07.2020р., №31. 

140. Про позашкільну освіту: Закон України від 22.06.2000р., 

№1841-III. Відомості Верховної Ради України від 17.11.2000р., №46. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-sistemu-profesijnogo-navchannya-derzhavnih-sluzhbovciv-goliv-miscevih-derzhavnih-administracij-yih-pershih-zastupnikiv-ta-zastupnikiv-posadovih
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-sistemu-profesijnogo-navchannya-derzhavnih-sluzhbovciv-goliv-miscevih-derzhavnih-administracij-yih-pershih-zastupnikiv-ta-zastupnikiv-posadovih
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-sistemu-profesijnogo-navchannya-derzhavnih-sluzhbovciv-goliv-miscevih-derzhavnih-administracij-yih-pershih-zastupnikiv-ta-zastupnikiv-posadovih
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