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Про надання роз’яснень 

 

На Ваш запит на отримання публічної інформації щодо належності 
вищої освіти освітнього рівня бакалавра до повної вищої освіти, можливості 
підвищення кваліфікаційної категорії педагогічного працівника за наявності 
диплома бакалавра за спеціальністю «Початкова освіта» та здобутої у 2007 році 
у Криворізькому національному університеті вищої освіти освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Облік і аудит» 

повідомляємо. 

В Законі України від 1 липня 2014 р. № 1556-VIІ «Про вищу освіту» 
відсутні визначення освітніх рівнів «неповна вища освіта», «базова вища 
освіта» та «повна вища освіта», натомість впроваджено поняття рівнів, ступенів 
та кваліфікацій вищої освіти. 

Також інформуємо, що особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи 
професійну (професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю та яким не 
було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного працівника, можуть 
бути призначені на посаду педагогічного працівника строком на один рік з 
правом продовження роботи на цій посаді у разі їх успішної атестації у 
порядку, визначеному законодавством. 

Атестація педагогічних працівників здійснюється згідно з Типовим 
положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом 
Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/1855 (далі – Типове 
положення). 

Відповідно до пункту 4.1. Типового положення атестація на 
відповідність займаній посаді з подальшим присвоєнням кваліфікаційних 
категорій проводиться щодо вчителів та викладачів усіх спеціальностей, які 
мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста або магістра. 
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Таким чином, необхідною умовою встановлення педагогічному 
працівнику кваліфікаційної категорії під час атестації є наявність у нього вищої 
педагогічної освіти не нижче освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або 
освітнього рівня магістра. 

Педагогічним працівникам, які здобули вищу педагогічну освіту 
освітнього рівня бакалавра, за результатами атестації встановлюються тарифні 
розряди. Присвоєння тарифних розрядів здійснюється відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування 
умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників 
навчальних закладів, установ освіти та наукових установ». 

Маємо зазначити, що наразі Міністерством розробляється нове 
Положення про атестацію педагогічних працівників, яким передбачається, 
зокрема, врегулювання питання встановлення особам, що здобули освітній 
рівень бакалавра, відповідних кваліфікаційних категорій. 

 

 

Генеральний директор        Олег ШАРОВ 
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