
 
ПОРЯДОК  

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІІ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

КОЛЕДЖУ 
  



Порядок визначає: 
  процедуру 
  види 
  форми 
 обсяг (тривалість) 
  періодичність 
  умови підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 
закладу освіти  

 процедуру визнання результатів 
підвищення кваліфікації 



ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК 
               Професійний розвиток педагогічних 
працівників закладів фахової передвищої освіти 
передбачає безперервний процес набуття нових 
та вдосконалення раніше набутих професійних 
та загальних компетентностей, необхідних для 
професійної діяльності, передбачає постійну 
самоосвіту та інші види і форми професійного 
зростання 



Базові компоненти  
професійного розвитку педагогічного 

працівника 

Формування та 

розвиток цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

мовленнєвої 

компетентностей  

 Мета: професійний розвиток 

відповідно до державної 

політики у галузі освіти та 

забезпечення якості фахової 

передвищої освіти 

Розвиток 

професійних 

 компетентностей 

(фахових методик, 

технологій) 

Набуття досвіду 

виконання 

додаткових завдань 

та обов’язків у межах 

професії та займаної 

посади 



ФОРМИ ТА ВИДИ   
підвищення кваліфікації 

 

ВИДИ 

• Навчання за програмою  підвищення 
кваліфікації, у тому числі  участь у 

семінарах, конференціях, тренінгах, 
вебінарах,  майстер-класах тощо 

ФОРМИ 

• Інституційна(очна (денна, вечірня), заочна,  
дистанційна,  мережева), дуальна, на 

робочому  місці, на виробництві тощо. Форми 
підвищення кваліфікації можуть 

поєднуватись 
 



Педагогічні працівники 
САМОСТІЙНО ОБИРАЮТЬ 
конкретні форми, види, 

напрями та суб’єкти 
надання освітніх послуг з 
підвищення кваліфікації 

Педагогічні працівники 
ЗОБОВ’ЯЗАНІ ПОСТІЙНО 

ЩОРОКУ  
підвищувати свою 

кваліфікацію 
 

Підвищення кваліфікації 
є  НЕОБХІДНОЮ УМОВОЮ  
атестації педагогічних 
працівників у порядку, 

визначеному 
законодавством 



Залікова 
освітня 

одиниця  

Відносна одиниця 
виміру результатів 

різних форм 
професійного розвитку 

педагогічного 
працівника, згідно з 
накопичувальними 

годинами (кредитами) 
впродовж  

міжатестаційного 
періоду 

Обсяг 
(тривалість) 

підвищення 
кваліфікації 

установлюється 
в годинах або 

кредитах ЕКТС 

1 кредит 

 ЕКТС =30 
годин  

 за 
накопичуваль-
ною системою  



 
 

Загальна кількість академічних годин  для 
підвищення кваліфікації педагогічного 
працівника закладу фахової передвищої 

освіти упродовж 5-ти років має бути не менш 
ніж 120 годин  

Починаючи з 2020 року рекомендовані норми 
щорічного  ПК: 

 

 

Кількість 
годин 

Рік завершення 
атестації 

24  2020 

48 2021 

72 2022 

120 2023 



І етап 

•  Формування орієнтовного 
плану підвищення кваліфікації з 

урахуванням пропозицій 
педагогічних працівників 

ІІ етап 
• Затвердження Педагогічною 
радою коледжу плану підвищення 

кваліфікації на відповідний рік 
  

Планування підвищення кваліфікації працівників 



Результати підвищення кваліфікації 
За підсумками навчання на курсах 

підвищення кваліфікації  
педагогічний працівник  отримує 

СВІДОЦТВО із зазначенням номеру 
та серії документу, суб’єкта 

надання освітніх послуг, форми та 
терміну навчання, назви освітньо-

професійної програми, місця 
навчання, кількості годин, підпису 

керівника та печатки 

За результатами проходження 
підвищення кваліфікації в інших 
формах педагогічний працівник 

отримує СЕРТИФІКАТ із 
обов’язковим зазначенням: 
номеру документу, суб’єкта 

надання освітніх послуг, терміну 
навчання, кількості годин 

підвищення кваліфікації; підпису 
керівника та печатки інституції 

Для визнання результатів підвищення 
кваліфікації ПЕДАГОГІЧНА РАДА заслуховує 

працівника щодо якості виконання програми 
підвищення кваліфікації, результатів  та 

ПОВИННА ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ про визнання 
чи невизнання результатів підвищення 

кваліфікації 



Приклади документів про підвищення кваліфікації 
та участі у  конференціях, вебінарах 
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Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти (ЗОІППО) 



ВСЕОСВІТА 



PROMETHEUS 



Науково-методичний центр професійно-
технічної освіти у Запорізькій області 



ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА 



Дякую  

за  

увагу! 


