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Педагогічні працівники 

зобов'язані постійно
підвищувати свою кваліфікацію

ЗУ «Про освіту» ст.54  

ЗУ «Про позашкільну освіту» ст.24   

Постанова № 800 – п.п.2, 14

Підвищення кваліфікації педагогічними 
працівниками є необхідною умовою 
проходження ними атестації у порядку, 
визначеному законодавством



МЕТА підвищення кваліфікації:

Професійний розвиток

Забезпечення якості освіти, мистецької зокрема 

Постанова № 800 – п.3



Підвищення кваліфікації це:

Набуття нових компетентностей

Та / Або вдосконалення набутих 

компетентностей у межах професійної 

діяльності або галузі знань



ОСНОВНІ НАПРЯМИ підвищення кваліфікації:
 розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових

методик, технологій);

 психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку;

 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;

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

Постанова № 800 – п.15 

 формування професійних компетентностей галузевого спрямування, ознайомлення із 
сучасними тенденціями розвитку галузі, вимогами до рівня кваліфікації працівників



Здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої
освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового 
рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю в межах професійної 
діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників /зараховується відповідно до встановленого обсягу – 120 год/

(у міжатестаційний період - розділ 1 п.9 наказ МКІП №628 зі змінами)

Постанова № 800 – п.30 



Суб’єкт надання 

освітніх послуг з 

підвищення 

кваліфікації:  

 заклад освіти (його 

структурний підрозділ)

 наукова установа

 інші суб'єкти 

освітньої діяльності 

ЗУ «Про освіту» с. 59 /  Постанова № 800 – п.7, 9



Суб’єкти надання освітніх послуг 

з підвищення кваліфікації 

Пропонувати якісні умови підвищення 

кваліфікації

Ґрунтуючись на реальних потребах і 

запитах

ПОВИННІ



Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути: 

Заклад освіти (його 
структурний підрозділ)

Ліцензія на підвищення 

кваліфікації

Акредитована освітня 

програма

або

інша юридична та 
фізична особа, що

провадить освітню діяльність у 

сфері підвищення кваліфікації

ВАЖЛИВО! Педагогічні працівники можуть 

підвищувати кваліфікацію у різних суб’єктів 

підвищення кваліфікації Постанова № 800 – п. 9



інша 
юридична та 

фізична 
особа

Без ліцензії та акредитованої освітньої 
програми

КВЕД - код економічного виду діяльності

85.59 – Інші види освіти

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР)





РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-
ПІДПРИЄМЦІВ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МОЖНА: КОМПАНІЇ ТА ФОП ЗА КВЕД 85.59 
ІНШІ ВИДИ ОСВІТИ
https://youcontrol.com.ua/catalog/kved/85/59/

30988096, ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ 
ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 
КУЛЬТОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
УКРАЇНА, 61024, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ХАРКІВ, 
ВУЛИЦЯ СТУДЕНТСЬКА, БУДИНОК 5/6

https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/30988096/
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/30988096/


Документ 
про підвищення кваліфікації 

Постанова № 800 – п.13

 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

 прізвище та ініціали (ініціал імені) педагогічного працівника, який 
підвищив кваліфікацію

 форму, вид, тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації та його 
обсяг (тривалість) в годинах та/або кредитах ЄКТС

 опис досягнутих результатів навчання

 дату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації

 найменування посади (у разі наявності), прізвище, ім'я особи, яка
підписала документ від імені суб'єкта підвищення кваліфікації та її
підпис.
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Визнання результатів підвищення 
кваліфікації 

Постанова № 800 – п.24

результати підвищення кваліфікації у 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 в інших суб’єктів 
підвищення кваліфікації визнаються рішенням 
педагогічної ради відповідного закладу освіти.

ВАЖЛИВО! Порядок визнання результатів ПК 
встановлюється педагогічними радами відповідних закладів 
освіти



Постанова № 800 – п.25

ЗАВДАННЯ педагогічної ради:

Виступ педпрацівника щодо 

якості виконання програми 

ПК 

Рішення педагогічної ради

Визнання результатів 

підвищення кваліфікації

Невизнання результатів 

підвищення кваліфікації

 Рекомендації щодо повторного підвищення 

кваліфікації в інших суб’єктів ПК

Клопотання 

про визнання 

результатів 

підвищення 

кваліфікації
документ про ПК



ОБСЯГИ підвищення кваліфікації

Постанова № 800 – п.14, 16

мають підвищувати свою кваліфікацію не рідше одного 
разу на 5 років

загальна кількість академічних годин для підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників мистецьких шкіл 

протягом п'яти років міжатестаційного періоду
не може бути менше ніж 120 годин

Підвищення кваліфікації здійснюється 
за накопичувальною системою



Дякую 

за увагу!!!

ВСЕ БУДЕ 
УКРАЇНА!!!


