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Міністерство освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управління освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій
Інститути післядипломної педагогічної освіти
Про застосування деяких норм
Типового положення про атестацію
педагогічних працівників

До Міністерства надходять численні звернення вчителів, які викладають
кілька предметів, щодо зниження їм кваліфікаційних категорій.
Наголошуємо, що прийняття рішень про зниження педагогічним працівникам
кваліфікаційних категорій належить виключно до повноважень атестаційних
комісій. Керівники навчальних закладів та місцевих органів управління освітою не
вправі одноосібно приймати такі рішення. Підставою для зниження кваліфікаційної
категорії може бути лише встановлене атестаційною комісією зниження
працівником рівня професійної діяльності.
Вимога, встановлена пунктом 3.20. Типового положення про атестацію
педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06
жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010
року за № 1255/18550 (далі – Типове положення), про підвищення вчителями та
викладачами кваліфікації з усіх предметів, які вони викладають, застосовується
лише до педагогічних працівників, які атестуються за новим Типовим положенням.
Поширення кваліфікаційної категорії на все педагогічне навантаження до
наступної атестації було встановлено пунктом 2.6. Типового положення, яке 30
грудня 2010 року втратило чинність. Ця норма безперечно визначає, що
кваліфікаційні категорії, присвоєні до набрання чинності Типовим положенням
вчителям та викладачам, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів,
зберігаються та поширюються на все навчальне навантаження до наступної
атестації.
Враховуючи, що інститути післядипломної педагогічної освіти, у зв’язку з
обмеженим ліцензійним обсягом, не змогли забезпечити підвищенням кваліфікації
всіх працівників, які у 2011 році атестувалися за новим Типовим положенням,

Міністерство з метою врегулювання зазначеного питання підготовило проект наказу
«Про внесення змін до Типового положення». У проекті, зокрема визначено, що на
вчителів та викладачів, які не пройшли підвищення кваліфікації з усіх предметів, які
вони викладають, кваліфікаційні категорії поширюються на все навчальне
навантаження до наступної атестації. На даний час завершується погодження
проекту наказу іншими міністерствами.
З метою захисту трудових прав педагогічних працівників і недопущення
погіршення умов оплати їх праці, доручаємо вжити заходів до безумовного
виконання норми, встановленої попереднім Типовим положенням (п. 2.6.), яка не
має зворотної дії в часі, та до набрання чинності наказом забезпечити поширення
кваліфікаційних категорій на все навчальне навантаження на педагогічних
працівників, які атестувалися у 2011 році та з незалежних від них причин не
пройшли підвищення кваліфікації.
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