
 

ПРОТОКОЛ № 1/1 

 

засідання науково-методичної ради КІМ ім. Р.М. Глієра 

від 24.09.2018 року 

 
Присутні: усі члени науково-методичної ради Київського інституту музики                            

ім. Р.М. Глієра. 

 

Порядок денний: 
 

1. Про нове Положення про атестацію педагогічних працівників КІМ ім. Р.М. 

Глієра; 
2. Про затвердження умов та критерії для визначення відповідності посаді, 

присвоєння (підтвердження) педагогічним працівників КІМ ім. Р.М. Глієра 
тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій. 

  

1. Слухали: Про нове Положення про атестацію педагогічних працівників                        
КІМ ім. Р.М. Глієра. 

 
Конончук В.О.: Наказом Міністерства культури України від 12.07.2018 року № 628 

«Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) сфери  культури», 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 16 серпня 2018 року за № 926/32378 
затверджено нове Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) 

освіти сфери культури. Наказ набирає чинності з 01 вересня 2018 року, застосовуються нові 
форми листа самоаналізу педагогічного працівника та нові вимоги до присвоєння тарифних 
розрядів, кваліфікаційних категорій та педагогічних звань. У зв’язку з цим, для проведення 

атестації педагогічних працівників у 2018 році, ректор КІМ ім. Р.М. Глієра Злотник О.Й 
видає накази про затвердження списків педагогічних працівників, які підлягають черговій 

атестації, до 10 вересня 2018 року. Звертаю увагу на зміну умов подання документів для 
присвоєння / підтвердження / відмови у присвоєнні / підтвердженні кваліфікаційної категорії 
«спеціаліст вищої категорії» та педагогічних звань. Такі документи відповідні педагогічні 

працівники подають до 15 жовтня безпосередньо до атестаційних комісій. Втім, лист само 
оцінювання та атестаційний лист для проходження атестації на присвоєння / підтвердження 

педагогічного звання оформлюється окремо від заяви. Якщо педагогічний працівник 
претендує на присвоєння категорії та педагогічного звання в один атестаційний період, він 
оформлює заяви та відповідні документи окремо з кожного приводу. Атестаційна комісія 

спершу розглядає документи і приймає рішення щодо присвоєння / підтвердження 
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», і тільки після того, як прийнято 

позитивне рішення щодо цього питання, розглядається питання і приймається рішення щодо 
присвоєння педагогічного звання. Лист самооцінювання складається у довільній формі, 
наявність листа самооцінювання педагогічного працівника для його атестації є обов’язковою 

умовою. Викладачу в листі самооцінювання варто вказати результати за кожною вимогою. 
Для підтвердження (присвоєння) категорії «спеціаліст вищої категорії», необхідним є 

виповнення двадцяти пунктів, для визначення відповідності для присвоєння (підтвердження) 
педагогічного звання «викладач-методист» кількість вимог – шість, перша з них обов’язкова. 
Згідно з новим Положенням про атестацію, викладачі, які подають заяву на підтвердження / 

присвоєння І або ІІ категорії, вони проходять Атестаційну комісію у нас в КІМ                            
ім. Р.М. Глієра. Так, атестацію перенесено з березня 2019 року на жовтень 2018 року, що і 

створило неабияку ускладненість у підготовки документів. 
  
Ухвалили: інформацію взяти до відома. 

 



2. Слухали: Про затвердження умов та критерії для визначення відповідності посаді, 
присвоєння (підтвердження) педагогічним працівників КІМ ім. Р.М. Глієра тарифних 
розрядів, кваліфікаційних категорій. 

 
Жуков А.О.: Хочу звернути вашу увагу, в роз’ясненні щодо проведення атестації 

педагогічних працівників закладів (установ) сфери культури у 2018 році, рекомендується 
визнавати таким, що відповідає займаній посаді та присвоювати (підтверджувати) тарифний 
розряд / кваліфікаційну категорію / педагогічне звання, у разі відповідності результатів 

діяльності педагогічного працівника та наявності у нього досягнень на рівні не менше 50% 

від вимог, а не всі 100%, визначених у розділах 4,5 або 6 даного Положення про атестацію 

педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери 
культури, затвердженого наказом Міністерства культури від 31 жовтня 2011 року № 75               
(зі змінами) для відповідних розрядів, категорій та звань. При цьому оцінювання якісних 

показників варто здійснювати за критерієм наявності / відсутності, а кількісних – за 
критеріями кількості. Зазначу, при оформленні документів на викладача, який претендує на 

присвоєння (підвищення) своєї кваліфікації під час проходження атестаційної комісії, самим 
основним і найвагомішим є подана завідуючим циклової комісії характеристика-результат 
роботи викладача на цикловій або предметній комісіях.  

Зарудянська М.А.: У поточному році відбулися три масштабні концерти до 
святкування 150-річчя від дня заснування нашого вузу, також щороку КІМ ім. Р.М. Глієра 

репрезентує масштабні міжнародні проекти, в яких беруть участь студентська молодь – усі ці 
акції є результатом діяльності викладачів різних циклових комісій, зокрема, міжнародний 
проект «Студенти й майстри», «Літня музична академія». Немає і сумніву в тому, що для 

КІМ ім. Глієра усі ці акції проводяться під патронатом Департаменту культури, Київської 
міської державної адміністрації. 

Мудрецька Л.Г.: Щовівторка проводиться робота-звіт в кабінеті у Проректора з 
науково-педагогічної, творчої роботи та міжнародної діяльності Зарудянської М.А. щодо 
результату проведення міських всеукраїнських та міжнародних культурних заходів. Прошу 

своєчасно надавати звітність щодо проведення творчих заходів. 
Давидовський К.Ю.: Хотілось би зауважити, до заяви викладач, який претендує на 

присвоєння категорії «спеціаліст вищої категорії», обов’язково додає витяг з Протоколу 
циклової комісії щодо проведеної роботи на комісії, до якої також долучаємо відкриті уроки, 
концерти студентів класу, сольні виступи, залучення до культурно-масових заходів.  

Ковтюх Л.М.: Завідуючий циклової комісії якнайкраще володіє інформацією на своєму 
відділі і може сприяти більш коректному оформленню електронної заяви на викладача. 

Чомусь в цьому році не були ураховані побажання завідуючих циклових комісій.  
Злотник О.Й.: Нашою метою є цілковите сприяння тому, щоб наші викладачі без 

додаткових термінів, а своєчасно пройшли атестаційну комісію відповідно до нових вимог.  

Ковтюх Л.М.: Мене турбує питання щодо проходження курсів підвищення 
кваліфікації для викладачів Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра. 

Злотник О.Й.: На сьогоднішній день питання щодо підвищення кваліфікації несе в 
собі більш комерційну визначеність.  

Мудрецька Л.Г.: Відповідно до закону «Про вищу освіту», вищий навчальний заклад 

забезпечує та виділяє кошти для викладачів, які згідно вказаної черговості проходять курси 
підвищення кваліфікації.  

Жуков А.О.: Хотілось би зауважити, заступником секретаря Атестаційної комісії не 
може бути Соловйова Т.М., на цій посаді повинна бути Ткаченко А.І., як начальник відділу 
кадрів, власне вона відповідальна за увесь електронний реєстр заяв викладачів щодо 

проходження атестаційних вимог. 
Ухвалили: затвердити зміни відповідно до таких позицій: 1) завідуючим циклових та 

предметних комісій обов’язково проводити через рішення циклової комісії рекомендації 
щодо можливості отримання, підтвердження, присвоєння педагогічної категорії або 
педагогічного звання; 2) викладачі-сумісники проходять атестаційну комісію виключно за 

місцем основної роботи; 3) атестаційна комісія вивчає лист самооцінювання педагогічного 
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