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Загальна частина 

1. Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 

Херсонської міської ради (далі - Порядок) складено на основі Законів України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2019 року №800 «Порядок підвищення  

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», листа 

Міністерства освіти і науки України від  04.03.2020 №1/9-141 «Щодо 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників» і визначає процедуру, 

види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти, включаючи механізм 

оплати, умови і процедуру визнання результатів підвищення кваліфікації. 

2. Педагогічні працівники Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№4 Херсонської міської ради (далі - закладу освіти) зобов’язані постійно 

підвищувати свою кваліфікацію. 

3. Педагогічні  працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними 

формами (інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), 

дуальна, на робочому місці тощо) та  видами кваліфікації. Обсяг (тривалість) 

підвищення кваліфікації за видами додається (додаток 1). 

4. Педагогічні  працівники закладу освіти самостійно обирають конкретні 

форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення 

кваліфікації (далі - суб’єкти підвищення кваліфікації). 

5. Основними напрямами підвищення кваліфікації є: 

розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, 

фахових методик, технологій); 

формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей 

вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України “Про освіту”; 

психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи 

андрагогіки; 

створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, 

особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової 

підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами; 

використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в 

освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та 

кібернетичну безпеку; 

мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична 

компетентність; 

розвиток управлінської компетентності (для керівника закладу освіти та 

його заступників) тощо. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n187


У разі викладання декількох навчальних предметів  педагогічні працівники 

закладу освіти самостійно обирають послідовність підвищення кваліфікації за 

певними напрямами у міжатестаційний період в межах загального обсягу 

(тривалості) підвищення кваліфікації, визначеного законодавством. 

6. Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу 

освіти не може бути менше ніж 150 годин на п’ять років. 

 Директор, заступники директора закладу освіти, які вперше призначені на 

відповідну посаду, проходять підвищення кваліфікації відповідно до займаної 

посади протягом двох перших років роботи. 

Керівник (крім приватного закладу освіти) зобов'язаний протягом першого 

року після призначення на посаду пройти також курс підвищення кваліфікації 

з управлінської діяльності обсягом не менше 90 навчальних годин. Ці 90 годин 

мають бути включені до загального обсягу підвищення кваліфікації (не менше 

150 годин) упродовж 5 років. 

7. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС, (один кредит ЄКТС 

становить 30 годин) за накопичувальною системою. 

Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладу освіти 

здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації закладу освіти на 

певний рік, що затверджується педагогічною радою. 

Педагогічні працівники закладу освіти мають право на підвищення 

кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти на 

відповідний рік. 

8. Педагогічні працівники закладу освіти можуть підвищувати кваліфікацію у 

різних суб’єктів підвищення кваліфікації. 

9. За результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічні  

працівники повинні надати адміністрації закладу освіти документ про 

підвищення кваліфікації, технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, 

порядок видачі та обліку якого визначається відповідним суб’єктом 

підвищення кваліфікації. 

Процедура визнання результатів підвищення кваліфікації  

педагогічних працівників закладу освіти 

10. Результати підвищення кваліфікації в суб’єктів підвищення кваліфікації, 

що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню 

діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого 

визнання чи підтвердження. 

Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення 

кваліфікації визнаються рішенням педагогічної ради  закладу освіти. 



11. Педагогічний працівник упродовж одного місяця після завершення 

підвищення кваліфікації подає до педагогічної  ради закладу освіти 

клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації  відповідно до 

додатка 2 та документ про підвищення кваліфікації.  

        У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) 

(творча робота, персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, 

що виконані в процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та 

оприлюднені на вебсайті закладу освіти та/або в електронному портфоліо 

педагогічного працівника (у разі наявності) замість документа про підвищення 

кваліфікації подається звіт про результати підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№4 Херсонської міської ради відповідно до додатка 3. 

     Педагогічний працівник, який підвищив кваліфікацію  шляхом 

інформальної освіти (самоосвіти), звітує перед колективом про результати 

роботи в один із способів: презентація, виступ на засіданні педагогічної 

ради/методичної ради тощо. 

     Результати інформальної освіти (самоосвіти) педагогічних працівників, які 

мають науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне звання (крім 

звання «старший вчитель»), можуть бути визнані педагогічною радою закладу 

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. 

Здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового 

рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної 

діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. Здобуття педагогічним працівником відповідного 

рівня вищої освіти «визнається», а не «може бути визнане» педагогічною 

радою, оскільки під час здобуття вищої освіти особа набуває нових 

компетентностей і таке здобуття відбувається виключно у закладах вищої 

освіти, які мають ліцензію на освітню діяльність та видають дипломи про 

вищу освіту, у тому числі державного зразка, за акредитованими освітніми 

програмами. Водночас таке «визнання» не може замінити обов’язок кожного 

педагогічного працівника щорічно підвищувати власну кваліфікацію і 

педагогічну майстерність. Тому таке «визнання» може відбутися лише 

одноразово (у рік подання до закладу освіти відповідного диплому про вищу 

освіту). 

              Обсяг підвищення кваліфікації шляхом здобуття наукового ступеня, 

рівня вищої освіти зараховується відповідно до встановленого обсягу 

освітньо-професійної (освітньо-наукової, освітньо-творчої) програми у 

годинах або кредитах ЄКТС, за винятком визнаних (зарахованих) результатів 

навчання з попередньо здобутих рівнів освіти. Вища освіта, здобута особою до 



прийняття на посаду педагогічного працівника, не може бути зарахована як 

підвищення кваліфікації. Не можна здобуття ступеня вищої освіти 

зараховувати двічі (повторно), якщо воно вже було зараховане як підвищення 

кваліфікації. 

     У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) 

замість документа про підвищення кваліфікації подається звіт відповідно до 

додатка 4 про результати підвищення кваліфікації або творча робота, 

персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в 

процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднені на вебсайті 

закладу освіти та/або в електронному портфоліо педагогічного працівника (у 

разі наявності). 

     Педагогічний працівник, який підвищив кваліфікацію  шляхом 

інформальної освіти (самоосвіти), звітує перед колективом про результати 

роботи в один із способів: презентація, виступ на засіданні педагогічної 

ради/методичної ради тощо. 

12. Для вивчення відповідності отриманого свідоцтва/сертифіката або звіту у 

разі самоосвіти чинним вимогам, у закладі освіти наказом директора закладу 

на початку навчального року створюється експертна група/експертні групи, до 

якої/яких входять педагогічні працівники, що мають педагогічні звання. 

Кількість членів експертної групи/експертних груп від 5 до 9, з них 1 –голова 

експертної групи. Засідання експертної групи проводяться в останній четвер 

місяця за наявності поданих заяв від педагогічних працівників закладу освіти.  

    Експертна група керується  Постановою Кабінету Міністрів України від 21 

серпня 2019 року №800 «Порядок підвищення  кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників», листом Міністерства освіти і науки 

України від  04.03.2020 №1/9-141 «Щодо підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників». Експертна група розглядає свідоцтва/сертифікати 

педагогічних працівників щодо наявності ліцензії суб’єктів підвищення 

кваліфікації, відповідності визначеним у цьому Порядку напрямам; 

доцільності, практичної значущості засвоєного матеріалу, вивчає програму 

підвищення кваліфікації тощо. Члени експертної групи заповнюють 

експертний висновок про достовірність та відповідність сертифіката/свідоцтва 

про підвищення кваліфікації педагогічних працівників Херсонської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Херсонської міської ради 

відповідно до додатка 3. 

13. Клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників впродовж місяця з дня його подання та після 

перевірки експертною групою документів про підвищення кваліфікації 

виноситься для розгляду на засіданні педагогічної ради закладу освіти.  

Для прийняття рішення про визнання/невизнання  результатів підвищення 

кваліфікації педагогічна рада закладу освіти заслуховує педагогічного 

працівника щодо якості виконання програми підвищення кваліфікації, 



результатів підвищення кваліфікації, дотримання суб’єктом підвищення 

кваліфікації умов договору. 

У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада 

закладу освіти 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. 

Результатом підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають 

ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за 

акредитованою освітньою програмою, може бути присвоєння їм повних та/або 

часткових професійних та/або освітніх кваліфікацій у встановленому 

законодавством порядку. 

14. Педагогічні працівники закладу освіти щороку не пізніше 25 грудня 

зобов’язані  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 зберігаються в особових справах 

працівників відповідно до законодавства. Місце, умови та формат зберігання 

оригіналів таких документів педагогічні працівники визначають самостійно. 

 

 

                                                                                           

  



Додаток 1 

до наказу  

 

Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації за видами  

-навчання за програмою підвищення кваліфікації (відповідно до фактичної 

тривалості програми); 

-участь у семінарах, конференціях, практикумах, тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах (відповідно до фактичної тривалості в годинах без урахування 

самостійної (позааудиторної) роботи, але не більше 30 годин на рік);  

-самооосвіта для вчителів, які мають науковий, учений ступінь чи педагогічне 

звання, крім педагогічного звання «старший учитель» (не більше 30 годин на 

рік); 

-наукове стажування (1 тиждень – 30 годин); 

- участь у програмах академічної мобільності (у межах визнаних результатів 

навчання, але не більше 30 годин на рік); 

-здобуття наукового ступеня (відповідно до встановленого обсягу освітньо-

професійної програми в годинах); 

- здобуття вищої освіти (відповідно до встановленого обсягу освітньо-

професійної програми в годинах). 

 

                                                                                             

  



 Додаток 2  

до наказу  

 

 

Зразок клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації 

 

 

                                    Голові  педагогічної ради 

                                    Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 

                                    Херсонської міської ради  

                                    ПОТУК О.І. 

                                    учителя_______________________________ 

                                     ______________________________________ 

 

 

 

 

 

КЛОПОТАННЯ 

про визнання результатів підвищення кваліфікації 

 

 

 

Прошу зарахувати  підвищення кваліфікації 

напрямом____________________________________________________ 

з  теми _______________________________________________________ 

на освітній платформі_________________________________________ 

(______   годин). 

Додаток: копія сертифіката____________________________________ 

 

 

 

 

    __________Дата                                    ___________Підпис 

 

 

 

                                                                                                     

  



 Додаток 3  

до наказу  

 

Звіт 

про результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4  

Херсонської міської ради 

 

 

 

1. Прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підвищила кваліфікацію. 

2. Повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних 

осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка 

надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним працівникам. 

3. Дата видачі та обліковий запис документа. 

4.Тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у 

годинах та/або кредитах ЄКТС. 

5.Опис досягнутих результатів навчання. 

6.Практична цінність навчання. 

7. Додатки (методичні розробки, розробки уроків, електронних ресурсів 

тощо). 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

  



Додаток 4  

до наказу  

 

 

Експертний висновок про достовірність та відповідність 

сертифіката/свідоцтва про підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 

Херсонської міської ради 

від __________________(дата засідання) 

 

ПІП 

педпрацівн

ика 

№ 

сертифіката/

свідоцтва 

Наявність 

ліцензії 

Форма 

підвищення 

кваліфікації  

Вид 

підвище

ння 

кваліфік

ації  

Тема 

(напрям, 

найменув

ання) 

підвищен

ня 

кваліфіка

ції  

Обсяг 

(тривалість

) в годинах 

та/або 

кредитах 

ЄКТС 

Дата 

видачі 

та 

облікови

й запис 

докумен

та 

        

 

Голова експертної групи______________________________(підпис, ПІП) 

Члени експертної групи:______________________________(підпис, ПІП) 

                                         _______________________________(підпис, ПІП) 

                                          _______________________________(підпис, ПІП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


