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 Постанова КМУ від 21 серпня 2019 року №800 
“Деякі питання підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних 
працівників” (затверджено Порядок ПК)

 Лист МОНУ від 04.11.2019 №1/9-683 “Щодо 
підвищення кваліфікації та атестації 
педагогічних працівників”

 Лист МОНУ від 04.03.2020 №1/9-141 “Щодо 
підвищення кваліфікації працівників закладів 
загальної середньої освіти”



Пункт 9 Порядку: 

Суб’єктом підвищення 

кваліфікації може бути 

заклад освіти (його 

структурний підрозділ), 

наукова установа, інша 

юридична чи фізична 

особа, у тому числі 

підприємець, що 

провадить освітню 

діяльність у сфері 

підвищення 

кваліфікації  

педагогічних та/або 

науково-педагогічних 

працівників

Суб’єкти ПК

Фізичні та 

юридичні 

особи

ІПОПП, 

університети

ліцензія

акредитовані 

програми

без ліцензії

Без 

акредитації 

програм



Основними видами підвищення кваліфікації є:

 Навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому 

числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, 

вебінарах, майстер-класах, тощо. (окремі види діяльності 

(п.26) можуть бути визнані як підвищення кваліфікації:участь 

у програмах академічної мобільності, наукове стажування, 

самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти)

 Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані 

постійно підвищувати свою кваліфікацію

Обов’язок 

педагога

Право на 

вільний 

вибір

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації



 Інституційна (очна (денна, вечірня)

 Заочна (дистанційна, мережева)

 Дуальна 

 На робочому місці

 На виробництві

Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись

Напрями підвищення кваліфікації обирає працівник.

Загальний обсяг підвищення кваліфікації не може бути 

меншим ніж 120 год. на 5 років 



Програма підвищення кваліфікації затверджується суб’єктом ПК 

Повинна містити:
 Інформацію про її розробника (розробників)
 Найменування 
 Мету 
 Напрям 
 Зміст 
 Обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах 

та/або в кредитах ЄКТС
 Форму (форми) підвищення кваліфікації
 Перелік компетентностей, що 

вдосконалюватимуться/набуватимуться



 Педагогічні працівники самостійно обирають суб’єктів ПК

КРОК 1

Напрям ПК, 

Суб’єкт ПК,

Кількість 

годин

Пропозиції педагогічних працівників

Кількість 

педпрацівників

Напрями ПК, 

Суб’єкти ПК,

До 

25.12

Орієнтовний план ПК

Рішення педради

О
П

Р
И

Л
Ю

Д
Н

Е
Н

Н
Я



Оприлюднення коштів для ПК

Орієнтовний план ПК

Рішення педради

Планування ПК

Пропозиції 

педпрацівників:

тема, обсяг, 

форма, суб’єкти, 

вартість (платно/

безкоштовно)

Список  

педпрацівників: 

теми, обсяги, 

форми, суб’єкти, 

вартість (платно/

безкоштовно)

Розгляд 

пропозицій і 

затвердження 

плану ПК з 

інформацією про 

способи 

фінансування

О
П

Р
И

Л
Ю
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Н

Е
Н

Н
Я



 План підвищення кваліфікації може бути 
змінено протягом року в порядку, визначеному 
педагогічною радою.

 План доводять до відома педагогів, 
оприлюднюють на інфостенді та на сайті 
закладу освіти.

 Зміни термінів проходження ПК можна не 
вносити, узгодити з керівником та суб’єктом 
ПК.



 Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації 

встановлюється педагогічними радами (ліцензовані/інші 

суб’єкти)

Педпрацівник 

подає 

клопотання про 

визнання 

результатів ПК 

та документ

Упродовж місяця 

після 

проходження ПК

Педагогічна 

рада:

-Розглядає 

клопотання.

-Заслуховує 

педпрацівника

Упродовж місяця Рішення 

педагогічної ради 

про визнання чи 

невизнання 

результатів 

проходження ПК

Звіт кожного 

педпрацівника за 

рік – до 25.12

Пункт 25 Порядку



 Не пізніше 25 грудня педагогічний працівник має подати керівнику 

закладу освіти:

Інформацію про 

проходження ПК у 

поточному році

Копії отриманих 

документів про ПК

Копії документів мають зберігатися у особовій справі 

працівника відповідно до законодавства

Як і де зберігати оригінали документів про ПК працівник 

визначає самостійно

Пункт 25 Порядку



-Сайт суб’єкта ПК

-Хто суб’єкт

-Що у програмі ПК

-Хто автори

-Перелік очікуваних 

результатів

-Документ про ПК

-Реєстр отриманих документів



 Повне найменування суб’єкта (для 

юридичних осіб) або ПІБ фізичної особи 

(для фізичної особи і ФОП) яка надає 

освітні послуги з ПК

 Тема (напрям, найменування)

 Обсяг (тривалість) у годинах та/або 

кредитах ЄКТС

 ПІБ особи, яка підвищила кваліфікацію

 Опис досягнутих результатів навчання

 Дата видачі та обліковий запис документа

 Найменування посади, прізвище ініціали, 

особи, яка підписала документ від імені 

суб’єкта



 Обсяг підвищення кваліфікації протягом 5 років 

для працівника позашкілля не може бути меншим 

ніж 120 годин/  5 кредитів ЄКТС (24 год. на рік)

 Обсяг ПК протягом року обов’язкове, кількість 

годин ПК та суб’єктів визначає сам працівник

 Кількість годин на момент проходження атестації:

Якщо атестація припадає на 2021 рік – 48 годин

Якщо атестація припадає на 2022 рік – 72 годин

Якщо атестація припадає на 2023 рік та наступні 

роки – 120 годин



 Інститут ПОПП

 Онлайн платформи:
o Prometheus (цикли курсів з можливістю отримати сертифікат)

o Edera (матеріали для удосконалення професійних та особистісних 

якостей педагога, сертифікат)

o Всеосвіта (вебінари, семінари, конкурси)

o MCFR (освіта) (вебінари, тренінги, онлайн навчання)

o На урок (методичні матеріали для вчителя, статті, онлайн 

навчання, конкурси)



2011 рік -

Стенфордський університет вперше 

запустив три масові онлайн курси, 

один з яких зібрав аудиторію 160 000 

слухачів

2013 рік –

Громадський проект Prometheus став 

першою платформою відкритих 

онлайн курсів в Україні



 Можливість обрати не лише те, що потрібно а і те, 

що цікаво.

 Індивідуальний графік/темп

 Економія часу

 Економія фінансів



Дякую за увагу

Інформація до презентації частково взята із онлайн семінару цифрового видавництва MCFR освіта та 

базується на опрацюванні нормативно-правової бази з питання підвищення кваліфікації педпрацівників


