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Загальні вимоги 

2. Педагогічні і науково-педагогічні працівники зобов'язані постійно 
підвищувати свою кваліфікацію.  

 

3. Метою підвищення кваліфікації є їх професійний розвиток. Для 
забезпечення підвищення кваліфікації необхідно виконати завдання з: 

• удосконалення раніше набути та/або набуття нових компетентностей 

у межах професійної діяльності; 

• набуття досвіду виконання додаткових завдань у межах спеціальності 

та/або займаної посади; 
• Формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, 

медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо. 

Педагогічні і науково-педагогічні працівники  

можуть підвищувати кваліфікацію і Україні та за кордоном 
(окрім держави, що визнана державою-агресором чи державою-окупантом) 



Форми підвищення кваліфікації 

6. Педагогічні і науково-педагогічні працівники можуть підвищувати 
кваліфікацію за різними формами, видами.  

 
Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна 

(денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, 

на робочому місці, на виробництві тощо. Форми підвищення 

кваліфікації можуть поєднуватись. 

Основними видами підвищення кваліфікації є: 

- навчання за програмою підвищення кваліфікації; 

- стажування; 

- участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, 

 майстер-класах тощо. 



План підвищення кваліфікації закладу освіти 

• Підвищення кваліфікації педагогічними і 
науково-педагогічними працівниками 
здійснюється згідно з планом підвищення 
кваліфікації закладу освіти на певний рік, 
що формується, затверджується і 
виконується відповідно до цього Порядку. 

• Педагогічними і науково-педагогічні 
працівники мають право на підвищення 
кваліфікації поза межами плану підвищення 
кваліфікації згідно з цим порядком 



Суб’єкти  підвищення кваліфікації 
7. Педагогічні працівники самостійно обирають конкретні 
форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг 
з підвищення кваліфікації (далі – суб’єкти підвищення 
кваліфікації). 

9. 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 надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним 

працівникам. 
 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію  
у різних суб’єктів підвищення кваліфікації. 

 



• Суб’єкт підвищення кваліфікації може організовувати надання освітніх 
послуг з підвищення кваліфікації за місцем провадження власної 
освітньої діяльності та/або за місцем роботи педагогічних та/або 
науково-педагогічних працівників, за іншим місцем (місцями) та/або 
дистанційно, якщо це передбачено договором та/або відповідною 
програмою. 

Суб’єкти  підвищення кваліфікації 

011. Освітні, педагогічні 

науки -550 
281. Публічне управління та 

адміністрування (за 

програмою «Механізми 

публічного управління 

освітою України») -100 

Ліцензії на ПК 



Програма підвищення кваліфікації 

• 10. Програма підвищення кваліфікації затверджується суб’єктом підвищення 
кваліфікації та повинна містити інформацію про її тему (напрям, найменування), 
зміст, обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС, вид, 
форму підвищення кваліфікації, місце (місця) надання освітньої послуги, очікувані 
результати навчання, вартість (у разі встановлення) або про безоплатний характер 
надання такої освітньої послуги. 

• Обсяг (тривалість) програми підвищення кваліфікації визначається відповідно до її 
фактичної тривалості в годинах без урахування самостійної (позааудиторної) 
роботи або в кредитах ЄКТС з урахуванням самостійної (позааудиторної) роботи. 

• Суб’єкт підвищення кваліфікації забезпечує відкритість і доступність інформації про 
кожну власну програму підвищення кваліфікації шляхом її оприлюднення на 
своєму веб-сайті (за наявності), офіційному веб-сайті МОН (установ, що належать 
до сфери його управління), та/або на Національній освітній електронній 
платформі із зазначенням строків (графіка) виконання такої програми. 

• Порядок, критерії відбору та умови оприлюднення програм підвищення кваліфікації 
затверджуються МОН. 

 



Стажування  

• Стажування здійснюється за індивідуальною програмою, що 
розробляється і затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації. 

• Між закладом освіти, працівник (працівники) якого проходить 
(проходять) стажування, та суб’єктом підвищення кваліфікації 
укладається договір, що передбачає стажування одного чи декількох 
працівників. У такому випадку індивідуальна (індивідуальні) програма 
(програми) є невід’ємним (невід’ємними) додатком (додатками) до 
договору. 

• Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників може 
здійснюватися в закладах освіти, установах, організаціях та на 
підприємствах. 



Стажування  

• Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів 
освіти  може здійснюватися в закладі освіти за місцем роботи 
працівника або в іншому закладі освіти. Керівником такого стажування 
призначається педагогічний або науково-педагогічний працівник, який 
працює у суб’єкта підвищення кваліфікації за основним місцем 
роботи, має науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне 
звання та/або успішно пройшов сертифікацію в установленому 
законодавством порядку. 

• Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників у інших 
суб’єктів підвищення кваліфікації здійснюється під керівництвом 
працівника, який має відповідний досвід роботи та кваліфікацію (далі 
— супервізор). 

• Один день стажування оцінюється у 6 годин або 0,3 кредиту ЄКТС 



12. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
шляхом їх участі у семінарах, практикумах, тренінгах, 
вебінарах, майстер-класах здійснюється відповідно до 
річного плану підвищення кваліфікації закладу освіти та не 
потребує визнання його педагогічною радою. 

 

• Обсяг (тривалість)такого підвищення кваліфікації визначається відповідно 
до його фактичної тривалості в годинах або в кредитах ЄКТС, але не 
більше ніж 30 годин або 1,5 кредиту ЄКТС. 

• За результатами проходження підвищення кваліфікації видається документ 
про підвищення кваліфікації, технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, 
порядок видачі та обліку якого визначається відповідним суб'єктом 
підвищення кваліфікації. 

• Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється 
на веб-сайті суб'єкта підвищення кваліфікації протягом 15  календарних 
днів. 

• Документи про підвищення кваліфікації, що були видані суб'єктами 
підвищення кваліфікації  - нерезидентами України, потребують визнання 
педагогічною радою закладу освіти. 



Педагогічні працівники закладів дошкільної та позашкільної  

освіти 

Загальний обсяг підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника дошкільного, 

позашкільного закладу освіти 

встановлюється його засновником (або 

уповноваженим ним органом), але не може 

бути менше ніж 120 годин на п’ять років.  

Педагогічні працівники закладів дошкільної, 

позашкільної, професійної (професійно-

технічної) освіти підвищують свою 

кваліфікацію згідно з цим Порядком не 

рідше одного разу на п’ять років відповідно 

до спеціальних законів. 

Курси підвищення кваліфікації 

для працівників  ДНЗ 3 тижневі.  

Проводяться 2 блоками. 

Свідоцтво видається по 

закінченню курсу. 



Педагогічні працівники закладів дошкільної та позашкільної  

освіти 

Курси підвищення 

кваліфікації для 

працівників  ДНЗ 3 

тижневі.  

Проводяться 2 

блоками.  

Свідоцтво видається по 

закінченню курсу. 

Спеціально-професійний модуль 

Інноваційно педагогічні  технології 

в роботі   сучасного   закладу 

дошкільної освіти 

Цифрова компетентність педагога 
ДНЗ 

Цикл тренінгових занять за 
вибором слухачів Тільки за рахунок місцевих бюджетів 



Педагогічні працівники закладів дошкільної та позашкільної  

освіти 

Курси підвищення 

кваліфікації для 

педагогів позашкільних 

закладів освіти 

 у 2020 році – 40 годин 

та 80 годин керівники 

У 2021 році – 80 годин 

Спеціально-
професійний модуль 

Інноваційно педагогічні  
технології 

ЦИКЛ ТРЕНІНГОВИХ 
ЗАНЯТЬ ЗА ВИБОРОМ 
СЛУХАЧІВ 

Тільки за рахунок місцевих 

бюджетів 



• Кожен педагогічний і науково-педагогічний працівник закладу загальної 
середньої та фахової передвищої освіти відповідно до Законів України 
“Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про фахову передвищу 
освіту” зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію з урахуванням 
особливостей, визначених цим Порядком. 

 

Педагогічні працівники закладів загальної середньої та 
фахової передвищої освіти 

• Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного або науково-
педагогічного працівника закладу загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої освіти не може бути менше 
ніж 150 годин на п’ять років. 

• Керівник, заступники керівника, керівник філії, відділення, циклової, 
методичної комісії закладу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, які 
вперше призначені на відповідну посаду, проходять підвищення 
кваліфікації відповідно до займаної посади протягом двох перших років 
роботи. 

 



План підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників 

• Після затвердження кошторису закладу освіти – невідкладне 
оприлюднення загального обсягу коштів, передбачених на підвищення 
кваліфікації; 

• Протягом наступних 15 календарних днів кожен педпрацівник, який 
має право на підвищення кваліфікації за рахунок зазначених коштів, 
подає керівнику пропозицію до плану підвищення кваліфікації (тема 
відповідної програми, форма, обсяг, суб'єкт підвищення кваліфікації, 
вартість). У разі викладання декількох навчальних предметів 
педпрацівники самостійно обирають послідовність підвищення 
кваліфікації; 

• Розгляд пропозицій педагогічною радою; 

• Затвердження плану підвищення кваліфікації; 

• Укладення між закладом освіти та суб'єктом підвищення кваліфікації 
договору про надання освітніх послуг 



Визнання результатів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 

• 24. Результати підвищення кваліфікації у суб'єктів, що мають ліцензію або провадять 
освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого 
визнання чи підтвердження; 

• Результати підвищення кваліфікації у інших суб'єктів визнаються рішенням педагогічної 
ради відповідного закладу освіти; 

• 25. Педпрацівник протягом 1 місяця після завершення підвищення кваліфікації подає 
до педагогічної ради клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та 
документ про проходження підвищення кваліфікації; 

• Клопотання протягом 1 місяця розглядається на засіданні педагогічної ради: 
заслуховування педпрацівника щодо якості виконання програми підвищення 
кваліфікації, результатів, дотримання суб'єктом умов договору; 

• Прийняття рішення про: визнання або невизнання результатів підвищення кваліфікації. 

• У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада може надати 
рекомендації педпрацівнику щодо повторного підвищення кваліфікації  у інших 
суб'єктів та/або прийняти рішення щодо неможливості подальшого включення такого 
суб'єкта до плану підвищення кваліфікації; 

• 31. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом їх участі у семінарах, 
практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, яке здійснюється поза межами  
річного плану підвищення кваліфікації закладу освіти потребує визнання його 
педагогічною радою. 

 



Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
закладів загальної середньої освіти. Форми 

• 2 тижні -60 годин 

• 1 тиждень – 30 годин 

• 1 день – 6 годин 

Очні курси  

(за рахунок місцевих бюджетів) 

• 30 годин Дистанційні 

Заочні 

(за рахунок державного бюджету 
та інше) 

• 30 годин 

• 6 годин 
Курси на базі закладів освіти  

(за рахунок державного бюджету 
та інше) 



Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
закладів загальної середньої освіти 

•2 тижні -60 годин 

•1 тиждень – 30 годин 

Курси підвищення 
кваліфікації 

(фахова, предметна 
компетентність) 

•1 тиждень – 30 годин 

•1 день – 6 годин 

Курси підвищення 
кваліфікації (інші 

види професійної 
компетентності) 



Структура освітньої програми 

Загальноосвітній 
модуль  

Фаховий модуль  

Цикл тренінгових 
занять за 
вибором 
слухачів 



Фінансування підвищення кваліфікації 
• 32. Джерелами фінансування підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників є кошти державного, місцевих бюджетів, кошти фізичних та/або юридичних осіб, інші 
власні надходження закладу освіти та/або його засновника, інші джерела, не заборонені 
законодавством. 

• У разі підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників за рахунок коштів 
державного або місцевого бюджету, інших коштів, затверджених у кошторисі закладу освіти на 
підвищення кваліфікації, укладення договору між керівником закладу освіти та суб’єктом підвищення 
кваліфікації із зазначенням джерела фінансування підвищення кваліфікації є обов’язковим. 

• 33. За рахунок коштів, передбачених у кошторисах закладів освіти, здійснюється фінансування 
відповідно до плану підвищення кваліфікації: 

• педагогічних працівників, які працюють у таких закладах за основним місцем роботи; 

• педагогічних працівників, які забезпечують надання загальної середньої освіти, працюючи за 
сумісництвом у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої освіти. 

• 34. Самостійне фінансування підвищення кваліфікації здійснюється: 

• педагогічними, науково-педагогічними працівниками закладів освіти, які працюють у таких закладах 
за основним місцем роботи і проходять підвищення кваліфікації поза межами плану; 

• іншими особами, які працюють у закладах освіти на посадах педпрацівників за суміщенням або 
сумісництвом. 




