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Світлана НЕРЯНОВА,
в. о. начальника відділу
дошкільної освіти
департаменту загальної
середньої та дошкільної
освіти Міністерства
освіти і науки України
«Яким має бути тарифний розряд праців
ника на посаді керівника гуртка, якщо за ре
зультатами атестації йому присвоєно другу
кваліфікаційну категорію на посаді вихователя
закладу дошкільної освіти?» (З листа читача).
Відповідно до п. 4 Інструкції про порядок
обчислення заробітної плати працівників осві
ти, затвердженої наказом Міністерства освіти
України від 15.04.93 № 102 (зі змінами), по
садові оклади встановлюються керівниками
закладів освіти на основі чинних кваліфіка
ційних вимог і тарифних розрядів працівників
відповідної кваліфікації з наступною атестаці
єю або тарифікацією згідно з чинним законо
давством.
Відповідно до п. 3.27 Типового положен
ня про атестацію педагогічних працівників,
затвердженого наказом Міністерства освіти
і науки України від 06.10.2010 № 930 (зі змі
нами), за педагогічними працівниками, які
переходять на роботу з одного навчального
закладу до іншого, а також на інші педагогічні
посади в тому самому закладі, зберігаються
присвоєні їм кваліфікаційні категорії (тарифні
розряди) та педагогічні звання до наступної
атестації.
За результатами атестації керівникам гурт
ків, секцій, студій, інших форм гурткової ро
боти може бути встановлений 10-й, 11-й або
12-й тарифні розряди.
Оскільки при атестації та встановленні та
рифного розряду враховуються освітній рі
вень працівника, його професійна компетент
ність, педагогічний досвід, результативність
та якість роботи, інші дані, які характеризують
його професійну діяльність, а вилка тарифних
розрядів, за якими здійснюється оплата пра
ці керівників гуртків, охоплює 12-й тарифний
розряд, вважаємо за можливе у цьому кон
кретному випадку зберегти його за працівни
ком до атестації за займаною посадою.

Олена ШВАЧОВА,
головний спеціаліст відділу
дошкільної освіти
департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти
Міністерства освіти
і науки України
«Я маю вищу педагогічну освіту за спеціальністю “Учи
тель початкових класів”; за фахом не працювала, але впро
довж 9 років працюю вихователем ЗДО. Наразі адміністра
ція закладу поставила мене перед вибором: навчатися
у ВНЗ за фахом “Дошкільне виховання” або атестуватися
на кваліфікаційну категорію “спеціаліст”, не претендуючи на
інші, вищі, кваліфікаційні категорії.
Чи можу я спиратися на новий Закон України “Про освіту”,
яким передбачено “зняти обмеження для вихователів
щодо обов’язкової педагогічної освіти за відповідною спе
ціальністю”?» (З листа читача).
Розглянувши питання щодо атестації педагогічних праців
ників, які працюють у закладах дошкільної освіти без відпо
відної фахової освіти, повідомляємо.
Відповідно до ч. І ст. 32 Закону України “Про дошкільну осві
ту” (зі змінами), атестація педагогічних працівників закладу
дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і
форм власності є обов’язковою і здійснюється, як правило,
один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про
атестацію педагогічних працівників України, затвердженого
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує фор
мування та реалізує державну політику у сфері освіти.
Згідно з п. 3.26 Типового положення про атестацію педаго
гічних працівників, затвердженого наказом Міністерства осві
ти і науки України від 06.10.2010 № 930 (зі змінами) (далі —
Типове положення), особи з повною вищою педагогічною
освітою або іншою повною вищою освітою, прийняті на по
сади педагогічних працівників за спеціальностями, фахівці
з яких не готувалися вищими навчальними закладами або
підготовлені у недостатній кількості, за умови проходження
ними курсів підвищення кваліфікації атестуються як такі, що
мають відповідну освіту.
Тобто педагогічні працівники, які працюють у закладах
дошкільної освіти без відповідної освіти та які пройшли
курси підвищення кваліфікації, мають право на присво
єння кваліфікаційної категорії за умови відповідності кри
теріям, установленим пп. 4.3–4.6 Типового положення.
Зважаючи на те, що ви працювали у закладі дошкільної осві
ти вихователем 9 років, ви маєте рівні з іншими педагогами
права на атестацію та встановлення кваліфікаційної категорії.
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Підпишіться на розсилку
і будьте в курсі всіх новин: jmil@dvsvit.com.ua

