
Шановні колеги! 

Одним із чинників осучаснення освіти, вважають у профільному міністерстві, має 
стати новий підхід щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» (Із змінами, внесеними 
згідно із Законом №392-ІХ від 18.12.2019) здійснюється щорічне підвищення кваліфікації 
педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти.  

Роз’яснення нової процедури підвищення кваліфікації. 

1.  Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного, 
науково-педагогічного працівника закладу фахової передвищої освіти упродовж п’яти 
років не може бути меншою за 120 годин, з яких 10% годин обов’язково має бути 
спрямована на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у роботі із студентами з 
особливими освітніми потребами. 

2. Підвищення кваліфікації упродовж п'яти років має становити сукупно, за всіма 
посадами, які обіймає педагогічний працівник та/або навчальними предметами, не 
менше 120 годин. 

3. Обсяг щорічного підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників закладів фахової передвищої освіти встановлюється засновником (або 
уповноваженим ним органом). 

4. Педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свій професійний і 
загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність. Але такий обов’язок 
урівноважується правом педагогічних працівників, визначеним у частині першій цієї статті, 
на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, 
інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації. 

5. Надзвичайно важливим є те, щоб обрані педагогічним працівником будь-які форми 
і види підвищення кваліфікації реально призводили до набуття нових та/або 
вдосконалення наявних компетентностей (знань, вмінь, навичок тощо). 

6. Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, 
дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Крім того, 
форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись. Основними видами підвищення 
кваліфікації є навчання за програмою підвищення кваліфікації (у тому числі участь у 
семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо), а також стажування.  

7. Педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію у різних суб'єктів 
підвищення кваліфікації. Суб'єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його 
структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі 
фізична особа-підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері підвищення 
кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників. 

8. Результати підвищення кваліфікації у закладах освіти, що мають ліцензію на 
підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою 
програмою, не потребують окремого визнання і підтвердження.  

9. Результати ж підвищення кваліфікації педагогічного працівника у інших суб'єктів 
освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб мають визнаватися окремим рішенням 
педагогічної ради. Педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення 



підвищення кваліфікації має подати до педагогічної ради клопотання про визнання 
результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення 
кваліфікації.  

10. Клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації має бути 
розглянуте на засіданні педагогічної ради протягом місяця з дня його подання. Для 
визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада має заслухати 
педагогічного працівника щодо якості реалізації програми підвищення кваліфікації, 
результатів підвищення кваліфікації, дотримання суб’єктом підвищення кваліфікації умов 
договору та повинна прийняти рішення про визнання або невизнання результатів 
підвищення кваліфікації. 

11. У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада може 
надати рекомендації педагогічному працівнику щодо повторного підвищення кваліфікації 
у інших суб’єктів підвищення кваліфікації та/або прийняти рішення щодо неможливості 
подальшого включення такого суб’єкта підвищення кваліфікації до плану підвищення 
кваліфікації закладу освіти до вжиття ним дієвих заходів з підвищення якості надання 
освітніх послуг. 

12. Конкретні види, форми, напрями та суб’єктів підвищення кваліфікації педагогічний 
працівник обирає самостійно. 

13. Основним питанням має стати вивчення, аналіз і оцінювання педагогічним 
працівником і педагогічною радою програм підвищення кваліфікації, якості послуг з 
підвищення кваліфікації та переліку очікуваних результатів. Програма підвищення 
кваліфікації затверджується суб'єктом підвищення кваліфікації та повинна містити 
інформацію про її розробника (розробників), найменування, мету, напрям, зміст, обсяг 6 
(тривалість), що встановлюється в годинах  та/або в кредитах ЄКТС, форму (форми) 
підвищення кваліфікації, перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набувати-
муться (загальні, фахові тощо). 

14. Основними напрямами підвищення кваліфікації на сьогодні можуть бути: 

- розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових 
методик, технологій); 

- формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь; 

- психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи 
андрагогіки; 

- створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості 
(специфіка) інклюзивного навчання; 

- використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому 
процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку; 

- мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична компетентність. 

15. Результати інформальної освіти (самоосвіти) педагогічних працівників, які мають 
науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне звання (крім звання «старший 
вчитель»), можуть бути визнані педагогічними радами відповідних закладів як підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників. Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної 



освіти (самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не 
більше 30 годин або одного кредиту ЄКТС на рік. 

16. Педагогічний працівник щороку не пізніше 25 грудня має інформувати керівника 
закладу освіти (уповноважену ним особу) про стан проходження підвищення кваліфікації у 
поточному році з додаванням копій отриманих документів про підвищення кваліфікації 
(сертифікатів, свідоцтв тощо), які після цього мають зберігатися в особовій справі 
працівника відповідно до законодавства. Місце, умови та формат зберігання оригіналів 
таких документів педагогічний працівник визначає самостійно. 

 

 


