
Нормативно-правове забезпечення атестації педагогічних працівників 

 
Атестація – це процес оцінювання професійно-педагогічної компетентності педагогічного 

працівника, продуктивності його роботи та встановлення (підтвердження, не підтвердження) 
відповідних посадових окладів (ставок заробітної плати), встановлення (підтвердження, не 

підтвердження) відповідних кваліфікаційних категорій, присвоєння (підтвердження, не 

підтвердження) відповідних педагогічних знань. 

Нормативно-правовою базою для організації та проведення в закладах освіти роботи з 
атестації педагогічних працівників є діючі документи: 

 

 Конституція України 
 

   Типове положення про атестацію педагогічних працівників України, затверджене наказом Мі-
ністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення 
про атестацію педагогічних працівників», зареєстроване у Міністерстві юстиції України 14.10.2010 р. 

за № 1255/18550  (зі змінами, далі — Типове положення).  

 

  Кодекс законів про працю України (ст. 40, 41, 96). 
 

Закони України: 
• «Про освіту» (ст. 54-58); 

• «Про загальну середню освіту» (ст. 24, 26, 27, 41, 48). 
 

Постанови Кабінету Міністрів України: 
• від 14.06.2000 р. № 963 «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних 

працівників». 
 

Накази МОН (МОНмолодьспорту) України: 
• Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників»; 

• Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. № 1473 «Про за-

твердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників»; 

• Наказ Міністерства освіти і науки від 08.08.2013 р. № 1135  «Про затвердження змін до Типового 
положення про атестацію педагогічних працівників»; 

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. № 557 «Про впорядкування умов оплати 

праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та 
наукових установ»; 

• Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102 «Про затвердження Інструкції про 

порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»; 
• Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2011 р. №216 «Про делегування повноважень 

щодо атестації педагогічних працівників». 

 

Листи МОН (МОНмолодьспорту) України: 
• від 10.09.2013 р. № 1/9-617 «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників»; 

• від 25.10.2012 р. № 1/9-779 «Щодо атестації педагогічних працівників»; 
• від 23.09.2011 р. № 1/9-727 «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників»; 

• від 06.01.2011 р. № 1 /9-6 «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних 
працівників»; 

• від 20.01.2011 р. № 1/9-34 «Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти»; 

• від 26.01.2011 р. № 1/9-44 «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників»; 
• від 22.02.2011 р. № 1/9-118 «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників». 
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