
 

Педагогічна діяльність – інтелектуальна, творча 

діяльність педагогічного (науково-

педагогічного) працівника або самозайнятої 

особи у формальній та/або неформальній освіті, 

спрямована на навчання, виховання та розвиток 

особистості, її загальнокультурних, 

громадянських та/або професійних 

компетентностей. 

 

Що змінилося!!! 

Заробітна плата. Оплата праці педагогічних і 

науково-педагогічних працівників здійснюється 

за рахунок коштів державного та/або місцевого 

бюджетів, коштів засновників, власних 

надходжень закладів освіти, грантів, а також 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

 

Посадовий оклад:  

 педагогічного працівника найнижчої 

кваліфікаційної категорії – встановлюється 

в розмірі трьох мінімальних заробітних 

плат (набирає чинності з 1 січня 2018 

року); 
 педагогічного працівника кожної 

наступної категорії – підвищується не 

менше ніж на 10 відсотків. 

 науково-педагогічного працівника 

встановлюється на 25 відсотків вище від 

посадового окладу педагогічного працівника 

найнижчої категорії. (набирає чинності з 1 

січня 2018 року); 
 кожен наступний – підвищується не 

менше ніж на 10 відсотків від попереднього. 

Педагогічним і науково-педагогічним 

працівникам встановлюються щомісячні 

надбавки за вислугу років у розмірах:  

 понад три роки – 10 відсотків; 

 понад 10 років – 20 відсотків; 

 понад 20 років – 30 відсотків 

посадового окладу. 

 

Атестація педагогічних працівників. Атестація 

педагогічних працівників може бути черговою 

або позачерговою. Педагогічний працівник 

проходить чергову атестацію не менше одного 

разу на п’ять років, крім випадків, 

передбачених законодавством. 

Позачергова атестація проводиться за заявою 

працівника з метою підвищення 

кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) 

або за поданням керівника, педагогічної ради 

навчального закладу чи відповідного органу 

управління освітою з метою присвоєння 

працівнику кваліфікаційної категорії, 

педагогічного звання та у разі зниження ним 

рівня професійної діяльності. Позачергова 

атестація з метою підвищення кваліфікаційної 

категорії може проводитися не раніш як через 

два роки після присвоєння  попередньої. 

За результатами атестації визначається 

відповідність педагогічного працівника 

займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні 

категорії, педагогічні звання. 

Рішення атестаційної комісії може бути 

підставою для звільнення педагогічного 

працівника з роботи у порядку, встановленому 

законодавством. 

Свобода вибору. Вчитель є абсолютно вільним 

в тому, як підвищувати кваліфікацію: тренінги, 

курси, вебінари, семінари, практикуми, 

майстер-класи. 
Педагогічні та науково-педагогічні 

працівники мають право підвищувати 

кваліфікацію у закладах освіти, що мають 

ліцензію на підвищення кваліфікації або 

провадять освітню діяльність за акредитованою 

освітньою програмою. 

 



Результати підвищення кваліфікації у 

таких закладах освіти не потребують окремого 

визнання і підтвердження. Кошти на 

підвищення кваліфікації педагогічних (науково-

педагогічних) працівників отримує заклад 

освіти, який розподіляє їх за рішенням 

педагогічної (вченої) ради закладу освіти. 

Вид, форму та суб’єкта підвищення 

кваліфікації обирає педагогічний (науково-

педагогічний) працівник. 

Сертифікація педагогічних працівників. 

Сертифікація педагогічних працівників – це 

зовнішнє оцінювання професійних 

компетентностей педагогічного працівника            

(у тому числі з педагогіки та психології, 

практичних вмінь застосування сучасних 

методів і технологій навчання), що 

здійснюється шляхом незалежного тестування, 

самооцінювання та вивчення практичного 

досвіду роботи. 

Сертифікація педагогічного працівника 

відбувається на добровільних засадах 

виключно за його ініціативою. 
Повідомляємо, що педагогічний 

працівник, який пройшов сертифікацію, 

отримує щомісячну доплату в розмірі 20 

відсотків посадового окладу (ставки заробітної 

плати) пропорційно до обсягу педагогічного 

навантаження протягом строку дії сертифіката 

(набирає чинності з 1 січня 2019 року). 
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