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За результатами розгляду Вашого звернення, оформленого як запит на 

отримання публічної інформації (реєстраційний № ЗПІ-Л-2123/0-21 від 

02Л 1.2021), щодо атестації на посаді асистента вчителя в межах компетенції 

інформуємо.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» публічна інформація -  це відображена та задокументована 

будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 

створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, 

передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів 

владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених 

цим Законом.

Таким чином, суттєвою ознакою публічної інформації в розумінні Закону 

України «Про доступ до публічної інформації» є її попередня фіксація. Тобто, 

даний Закон регулює відносини щодо доступу до інформації, яка вже існує, і не 

вимагає створення нової інформації.

Водночас, відповідно до постанови Пленуму Вищого адміністративного 

суду України від 29 вересня 2016 року № 1 0  визначальним для публічної 

інформації є те, що вона заздалегідь зафіксована будь-якими засобами та на 

будь-яких носіях і знаходилась у володінні суб’єктів владних повноважень, 

інших розпорядників публічної інформації.

Отже, порядок розгляду Вашого запиту регулюється Законом України «Про 

звернення громадян».

Відповідно до статті 22 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» (далі -  Закон) 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, моральні якості та 

фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні 

обов’язки.

Згідно із статтею 58 Закону України «Про освіту» особам, які здобули вищу, 

фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за педагогічною

:0  МОН № 1.1/19027-21 від 04.11.2021

Підписав: Божинський Володимир Святославович 
Сертифікат: 58Е209Е7Р900307В04000000752В200041А98400 
Дійсний: з 04.06.2020 15:45:40 по 04.06.2022 15:45:40

mailto:xxx@xxx.xxx.xx


спеціальністю (педагогічну освіту), відповідний заклад освіти присвоює 

професійну кваліфікацію педагогічного працівника. Педагогічна освіта 

передбачає підготовку особи, результатом якої є набуття компетентностей зі 

спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації), педагогіки, психології, у 

тому числі шляхом проходження педагогічної практики, необхідних для 

забезпечення процесу навчання, виховання і розвитку особистості, у тому числі 

осіб з особливими освітніми потребами, моніторингу педагогічної діяльності та 

аналізу педагогічного досвіду, проведення освітніх вимірювань, застосування 

освітніх технологій і методів навчання, ефективних способів взаємодії всіх 

учасників освітнього процесу.

Особам, які здобули у закладі освіти вищу, фахову передвищу чи професійну 

(професійно-технічну) освіту за іншою спеціальністю, цей заклад може 

присвоїти професійну кваліфікацію педагогічного працівника у разі, якщо це 

передбачено відповідною освітньою програмою.

Відповідно до Таблиці відповідності Переліку спеціальностей, за якими 

здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо- 

кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра та Переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 06.11.2015 № 1151 (у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 12.04.2016 № 419), 

отримання вищої освіти за спеціальністю психологія за умови виконання 

психолого-педагогічної, методичної та практичної програм підготовки 

відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти, надає право особі на 

працевлаштування на педагогічні посади.

Згідно із Додатком 6 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» асистенту вчителя встановлюються 10-12 тарифні розряди.

Враховуючи, що Ви працюєте на посаді асистента вчителя закладу освіти з 

інклюзивним та інтегрованим навчанням, Ви маєте право атестуватися і за 

результатами атестації атестаційна комісія може встановлювати Вам 10-12 

тарифні розряди.
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