
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ РЦ ПТО
№1 М.КРЕМЕНЧУКА У 2020

ВСТИГАТИ ЗА СВІТОМ!  ВАЖЛИВО
ВЧИТИСЬ УПРОДОВЖ ЖИТТЯ

Виконала методист РЦ ПТО №1
м.КРЕМЕНЧУКА 

КОРЧУКОВА МАРГАРИТА



НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

Закон України «Про освіту». 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Закон України «Про повну загальну середню освіту». 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року
№ 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і

науково-педагогічних працівників».
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019 %D0%BF#n87.



ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ
УКРАЇНИ ВІД 16 СІЧНЯ 2020 РОКУ № 463-

IX «ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ
СЕРЕДНЮ ОСВІТУ» 

ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ
ГАРАНТУЄТЬСЯ ПРАВО ПІДВИЩУВАТИ

КВАЛІФІКАЦІЮ В КОМУНАЛЬНОМУ
ЗАКЛАДІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ

ОСВІТИ, РОЗТАШОВАНОМУ НА ТЕРИТОРІЇ
ВІДПОВІДНОЇ (ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

ТАКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА)
ОБЛАСТІ, ЯКЕ ОПЛАЧУЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК

КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ, ЩО ОЗНАЧАЄ

БЕЗКОШТОВНІСТЬ ОТРИМАННЯ ВКАЗАНИХ
ПОСЛУГ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.

АЛЕ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНИМ ЗАКОНОМ НЕ
ОБМЕЖУЄТЬСЯ ПРАВО ПЕДАГОГІЧНОГО

ПРАЦІВНИКА ОБИРАТИ ІНШОГО СУБ’ЄКТА
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ

ПІДВИЩЕННЯ СВОЄЇ КВАЛІФІКАЦІЇ.

Педагогічні працівники мають
право на вільний вибір освітніх

програм, форм навчання,
закладів освіти, установ, 

 організацій, інших суб'єктів
освітньої діяльності, що
здійснюють підвищення

кваліфікації 

СТАТТЯ 54 ЗАКОНУ УКРАЇНИ ВІД 05
ВЕРЕСНЯ 2017 РОКУ №2145-VІІІ "ПРО

ОСВІТУ"  

Педагогічні працівники
зобов'язані постійно

підвищувати свій професійний і
загальнокультурний рівні  та

педагогічну майстерність 



ВАЖЛИВО! 
ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАКЛАДІВ

ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ
"ОСВІТИ ПІДВИЩУЮТЬ СВОЮ

КВАЛІФІКАЦІЮ ЗГІДНО З
ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ

УКРАЇНИ ВІД 21 СЕРПНЯ 2019 РОКУ №
800 "ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ

КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ І
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

 ПРАЦІВНИКІВ" НЕ РІДШЕ ОДНОГО
РАЗУ НА П'ЯТЬ РОКІВ

Підвищення кваліфікації
педагогічними працівниками

професійних (професійно-
технічних) закладів

освіти не рідше одного разу на
п’ять років є необхідною умовою

проходження ними
атестації у порядку, визначеному

законодавством. 



Загальний обсяг підвищення
кваліфікації педагогічного працівника
ЗП(ПТ)О не може бути меншим ніж
150 годин на п'ять років 

БІНПО -150 годин
ПОІППО-  близько  120, 109, 72 год
Якщо обсяг підвищення кваліфікації визначається в кредитах
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, то
1 кредит дорівнює 30 годинам.

У разі викладання декількох навчальних
предметів (дисциплін) педагогічні працівники
самостійно обирають послідовність підвищення
кваліфікації за певними напрямками у
міжатестаційний період у межах загального
обсягу (тривалості) підвищення кваліфікації,
визначеного законодавством



.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.
Зверніть увагу, що 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.
Усі інші суб’єкти
підвищення кваліфікації потребують
окремого визнання педагогічною радою закладу освіти!!!



КРОК 1. У пошуковій системі мережі Інтернет
набрати текст «Безкоштовний запит» і перейти на сайт Міністерства юстиції
України. Обрати потрібного суб’єкта.
КРОК 2. Набрати повне чи скорочене найменування суб’єкта
або його код ЄДРПОУ. Натиснути «Шукати».
КРОК 3. Серед пропонованого переліку обрати той, який цікавить і натиснути
«Детальніше».
КРОК 4. Тут Ви зможете отримати повну інформацію про обраного суб’єкта. Для перевірки суб’єкта
на предмет видів його
діяльності, потрібно перейти до розділу «Види діяльності» і знайти
КВЕД 85.59. Інші види освіти, н. в. і. у. Саме він
дозволяє здійснювати діяльність з підвищення кваліфікації.
Часто зустрічається КВЕД 85.60. Допоміжна діяльність у сфері
освіти

Механізм перевірки суб’єктів
підвищення кваліфікації на предмет

їхньої діяльності



ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ І
ЗДІЙНЮЄТЬСЯ КАЛЕНДАРНИМИ РОКАМИ 

МЕТОДИСТАМИ РОЗРОБЛЕНИЙ АЛГОРИТМ ЩОДО ПЛАНУВАННЯ
   ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Особисте перспективне планування підвищення кваліфікації працівників
РЦ ПТО № 1 м.Кременчука у 2020 році на 2021 рік. 
Загальне перспективне планування підвищення кваліфікації працівників
РЦ ПТО № 1 м.Кременчука у 2020 році на 2021 рік
Створення бази даних підвищення кваліфікації працівників РЦ ПТО № 1
м.Кременчука
Розгляд педагогічною радою документів про підвищення кваліфікації за
поточний рік (сертифікатів, свідоцтв тощо). Визнання/невизнання 
 документів про підвищення кваліфікації.

1.

2.

3.

4.



ЕТАП 1. Особисте перспективне
планування підвищення кваліфікації працівників закладу у поточному році на
наступний календарний рік
Кожний педагогічний чи науково-педагогічний працівник складає та подає на розгляд адміністрації
закладу особистий перспективний план підвищення кваліфікації та копії отриманих документів про
підвищення кваліфікації.



ЕТАП 2. Загальне перспективне планування підвищення кваліфікації працівників закладу у поточному
році на наступний календарний рік
Адміністрація закладу освіти формує з них загальний перспективний план підвищення кваліфікації
педагогічних чи науково-педагогічних працівників закладу та виносить на затвердження педагогічною
радою (оприлюднюється на інформаційному стенді закладу освіти та на його вебсайті (у разі відсутності
вебсайту закладу освіти – на вебсайтіоргану, у сфері управління якого перебуває заклад освіти) щороку
протягом двох робочих днів з дня його затвердження, але не пізніше 25 грудня поточного року).
Педагогічна рада закладу затверджує своїм рішенням загальний перспективний план підвищення
кваліфікації педагогічних працівників закладу на наступний календарний рік, де зазначаються рекомендації
кожному педагогічному щодо кількості годин, необхідних йому для проходження атестації.



ЕТАП 3. Створення бази даних підвищення кваліфікації працівників закладу 
Крім того, адміністрація закладу освіти може створити базу даних про підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів, а засновники чи уповноважені ними органи управління
– базу керівних
кадрів за зразком, що додається.
ЕТАП 4. Визнання/невизнання документів про підвищення кваліфікації педагогічних
працівників закладу за поточний рік
Не пізніше 25 грудня працівник повинен поінформувати керівника закладу освіти або
уповноважену ним особу про стан проходження ним підвищення кваліфікації у
поточному році з додаванням копій отриманих документів про підвищення кваліфікації.
Відповідна інформація зберігається в особовій справі працівника відповідно до
законодавства. Документи підлягають розгляду і, відповідно, визнанню/невизнанню
педагогічною радою закладу освіти.



РОЗГЛЯД ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ ВІД 23.12.2020 ДОКУМЕНТІВ ПРО ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА 2020 (СЕРТИФІКАТІВ, СВІДОЦТВ ТОЩО). ВИЗНАННЯ/НЕВИЗНАННЯ  

ДОКУМЕНТІВ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.

НМЦ ПТО в Полтавській області
БІНПО
Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus - КВЕД 85.59
Освітній проєкт НА УРОК - КВЕД 85.59
Освітній проєкт ВСЕОСВІТА- КВЕД 85.59
"Зарубіжна література в школах України"-  КВЕД 85.60
"Видавнича група "Основа", ДИСТАНЦІЙНА АКАДЕМІЯ ОНЛАЙН-ОСВІТА ДЛЯ ПЕДАГОГІВ УКРАЇНИ - КВЕД 85.59
ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» -КВЕД 85.60
 ФОП Яворська Г.Ю., Черкаси –КВЕД 85.59
Український освітянський видавничий центр «Оріон»- КВЕД 85.59
Тренінг від Еразмус та Віденського університету економіки та бізнесу проєкт «Нові механізми управління на основі
партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (рекомендований МОН)
Зимова сесія «STEM-школа – 2021»  Організатори - відділ STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» спільно
з видавництвом «Видавничий дім «Освіта», ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Попередньо методисти перевірили сертифікати, свідоцтва суб’єктів підвищення кваліфікації, надані педагогічними
працівниками, на предмет діяльності.  Викладачі та майстри виробничого навчання у 2020 році набували  нових
компетентностей чи удосконалювали набуті на базі  даних  установ, організацій, інших суб’єктів освітньої дільності,що
здійснюють підвищення кваліфікації:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

  Цьогоріч на засіданнях методичних комісій за присутності методистів та адміністрації педагогічні працівники відзвітували
щодо здобутих / удосконалених компетентностей на різноманітних семінарах, вебінарах, конференціях, інтенсивах тощо. 



РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ №75 
 РЦ ПТО №1 М.КРЕМЕНЧУКА ВІД 23.12.2020

1.  ВИЗНАТИ ДОКУМЕНТИ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ У СУБ’ЄКТІВ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО  ПРОВАДЯТЬ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (КВЕД 85.59, 85.60),  ЯК ТАКІ, ЩО
МОЖУТЬ БУТИ ЗАРАХОВАНІ ЯК ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ПОТОЧНИЙ
2020 РІК У ДАНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІЗ ЗАЗНАЧЕНОЮ В ДОДАТКУ
КІЛЬКІСТЮ ГОДИН (ДОДАТОК «ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ РЦ ПТО № 1 М. КРЕМЕНЧУКА У 2020 РОЦІ»)
 
2.  ЗАТВЕРДИТИ ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ РЦ ПТО №1 М.КРЕМЕНЧУКА НА
2021 РІК.



Людина повинна
навчатися впродовж

усього життя, а
система освіти має

надавати їй такі
можливості.

ЗАЛИШАЙТЕСЯ ВІДКРИТИМИ
ДО НОВИХ ЗНАНЬ!

«КОЖЕН, ХТО ПЕРЕСТАЄ
ВЧИТИСЯ, СТАРІЄ, — НЕ
ВАЖЛИВО, У 20 АБО 80

РОКІВ, — А ТОЙ, ХТО
ПРОДОВЖУЄ ВЧИТИСЯ,

ЗАЛИШАЄТЬСЯ МОЛОДИМ.
НАЙГОЛОВНІШЕ В ЖИТТІ –

ЦЕ ПІДТРИМУВАТИ
МОЛОДІСТЬ МОЗКУ»

ГЕНРІ ФОРД


