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18. Абавязковымi ўмовамi допуску педагагiчнага работнiка да 

атэстацыi на прысваенне квалiфiкацыйнай катэгорыi з'яўляюцца: 

- адпаведнасць атрыманай адукацыi квалiфiкацыйным 

патрабаванням; 

- наяўнасць стажу працы (акрамя выпадкаў, якiя прадугледжаны 

часткамi трэцяй-пятай i сёмай пункта 19, пунктамi 20 i 20-1 дадзенай 

Iнструкцыi) у адпаведнасцi з часткамi першай, другой i шостай пункта 19 

дадзенай Iнструкцыi; 

-.засваенне зместу адукацыйнай праграмы павышэння квалiфiкацыi 

кiраўнiцкiх работнiкаў i спецыялiстаў, акрамя выпадкаў, якiя 

прадугледжаны часткамi трэцяй-шостай пункта 19 дадзенай Iнструкцыi, у 

тэрмiны, прадугледжаныя заканадаўствам. 

Абавязковымi ўмовамi допуску для педагагiчных работнiкаў, якiя 

прэтэндуюць на прысваенне квалiфiкацыйнай катэгорыi "настаўнiк-

метадыст", акрамя пералiчаных у абзацах другiм-чацвёртым часткi 

першай дадзенага пункта, з'яўляецца наяўнасць аўтарскай методыкi 

выкладання вучэбнага прадмета або ўласнага вопыту, якi абагульнены i 

выкарыстоўваецца iншымi настаўнiкамi ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыi, публiкацый у навукова-метадычных i iншых выданнях аб 

вопыце прымянення сучасных адукацыйных, выхаваўчых i 

iнфармацыйных тэхналогiй, выкарыстання эфектыўных педагагiчных 

формаў, метадаў i сродкаў навучання. 

19. Прэтэндаваць на прысваенне другой i першай квалiфiкацыйных 

катэгорый могуць педагагiчныя работнiкi (акрамя майстроў вытворчага 

навучання ўстаноў адукацыi), якiя маюць стаж працы на пасадзе, па якой 

атэстуюцца (далей, калi не ўстаноўлена iншае, - стаж працы), два гады, 

вышэйшай квалiфiкацыйнай катэгорыi i квалiфiкацыйнай катэгорыi 

"настаўнiк-метадыст" - тры гады з дня прысваення папярэдняй 

квалiфiкацыйнай катэгорыi. У гэты стаж улiчваецца час працы на пасадах, 

якiя былi перайменаваны ва ўстаноўленым парадку. 



Асобы, якiя атрымалi дыплом аб сярэдняй спецыяльнай адукацыi з 

адзнакай, дыплом аб вышэйшай адукацыi з адзнакай, дыплом магiстра цi 

дыплом даследчыка, дапускаюцца да атэстацыi на прысваенне другой 

квалiфiкацыйнай катэгорыi без улiку стажу працы на пасадзе, па якой яны 

праходзяць атэстацыю. 

Педагагiчныя работнiкi, якiя прыняты з пасады прафесарска-

выкладчыцкага складу i маюць стаж працы на гэтай пасадзе не менш чым 

два гады, дапускаюцца да атэстацыi на прысваенне другой 

квалiфiкацыйнай катэгорыi без улiку стажу працы на пасадзе, па якой яны 

праходзяць атэстацыю. 

Педагагiчныя работнiкi, якiя прыняты з пасады прафесарска-

выкладчыцкага складу i маюць стаж працы на гэтай пасадзе не менш чым 

чатыры гады, дапускаюцца да атэстацыi на прысваенне першай 

квалiфiкацыйнай катэгорыi без улiку стажу працы на пасадзе, па якой яны 

праходзяць атэстацыю. 

Асобы, якiя маюць вучоную ступень i (цi) вучонае званне, 

дапускаюцца да атэстацыi на прысваенне першай квалiфiкацыйнай 

катэгорыi пры наяўнасцi стажу працы адзiн год, а вышэйшай 

квалiфiкацыйнай катэгорыi - адзiн год з дня прысваення першай 

квалiфiкацыйнай катэгорыi. Пры гэтым прэтэндаваць на першую 

квалiфiкацыйную катэгорыю яны могуць без прысваення другой 

квалiфiкацыйнай катэгорыi. 

Педагагiчныя работнiкi, якiм квалiфiкацыйная катэгорыя прысвоена 

ў замежных краiнах, дапускаюцца да атэстацыi на прысваенне той жа 

квалiфiкацыйнай катэгорыi без улiку стажу працы на пасадзе, па якой яны 

праходзяць атэстацыю. 

У стаж працы, якi вызначаны ў частках першай, другой i чацвёртай - 

шостай дадзенага пункта, не ўлiчваецца перыяд знаходжання 

педагагiчнага работнiка ў адпачынку па догляду за дзiцём да дасягнення 

iм узросту трох гадоў. 

20. Пры праходжаннi атэстацыi на прысваенне квалiфiкацыйнай 

катэгорыi маюць права прэтэндаваць незалежна ад стажу працы ў якасцi 

педагагiчных работнiкаў, якi вызначаны часткай першай пункта 19 

дадзенай Iнструкцыi, на прысваенне той жа квалiфiкацыйнай катэгорыi, 

якая iм была прысвоена раней, наступныя педагагiчныя работнiкi: 

акампанiятары, калi iм прысвоена адпаведная квалiфiкацыйная 

катэгорыя па пасадах настаўнiка, выкладчыка, музычнага кiраўнiка, 

метадыста, канцэртмайстра цi педагога дадатковай адукацыi; 

канцэртмайстры, калi iм прысвоена адпаведная квалiфiкацыйная 

катэгорыя па пасадах настаўнiка, выкладчыка, метадыста, акампанiятара, 

музычнага кiраўнiка цi педагога дадатковай адукацыi; 



музычныя кiраўнiкi, калi iм прысвоена адпаведная квалiфiкацыйная 

катэгорыя па пасадах настаўнiка, выкладчыка, выхавальнiка дашкольнай 

адукацыi, акампанiятара, культарганiзатара, канцэртмайстра цi педагога 

дадатковай адукацыi; 

настаўнiкi, калi iм прысвоена адпаведная квалiфiкацыйная катэгорыя 

па пасадах выкладчыка, настаўнiка-дэфектолага, метадыста цi майстра 

вытворчага навучання ўстановы адукацыi; 

настаўнiкi-дэфектолагi, калi iм прысвоена адпаведная 

квалiфiкацыйная катэгорыя па пасадах настаўнiка, выкладчыка цi 

метадыста; 

педагогi сацыяльныя, калi iм прысвоена адпаведная квалiфiкацыйная 

катэгорыя па пасадах настаўнiка, выкладчыка, выхавальнiка дашкольнай 

адукацыi, выхавальнiка, культарганiзатара, метадыста, педагога-псiхолага, 

педагога-арганiзатара цi педагога дадатковай адукацыi; 

педагогi-арганiзатары, калi iм прысвоена адпаведная 

квалiфiкацыйная катэгорыя па пасадах настаўнiка, выкладчыка, 

выхавальнiка дашкольнай адукацыi, выхавальнiка, культарганiзатара, 

метадыста, педагога-псiхолага цi педагога сацыяльнага; 

педагогi-псiхолагi, калi iм прысвоена адпаведная квалiфiкацыйная 

катэгорыя па пасадах настаўнiка, выкладчыка, метадыста, выхавальнiка 

дашкольнай адукацыi цi выхавальнiка; 

педагогi дадатковай адукацыi, калi iм прысвоена адпаведная 

квалiфiкацыйная катэгорыя па пасадах настаўнiка, выкладчыка, 

выхавальнiка, выхавальнiка дашкольнай адукацыi, музычнага кiраўнiка, 

кiраўнiка фiзiчнага выхавання, майстра вытворчага навучання ўстановы 

адукацыi, культарганiзатара, метадыста, iнструктара па фiзiчнай 

культуры, канцэртмайстра, акампанiятара цi педагога-арганiзатара. 

Пры праходжаннi атэстацыi ў выпадках, прадугледжаных часткай 

першай дадзенага пункта, педагагiчныя работнiкi, якiя прэтэндуюць на 

прысваенне вышэйшай квалiфiкацыйнай катэгорыi, квалiфiкацыйны 

экзамен не здаюць. 


