
ВСП “Закарпатський лісотехнічний фаховий 
коледж ДВНЗ “НЛТУ України”



Постанова Кабінету Міністрів України 
21 серпня   2019 р. № 800  

,,Деякі питання підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних 

працівників”,

Лист Міністерства освіти і науки України                              
04 листопада 2019  № 1/9-683

,,Щодо підвищення кваліфікації та атестації
педагогічних працівників”

Постанова Кабінету Міністрів України 
27 грудня 2019  № 1133 

,, ЗМІНИ, що вносяться до Порядку підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників ”



Загальний обсяг
підвищення кваліфікації
педагогічного працівника
фахової передвищої
освіти встановлюється
його засновником (або
уповноваженим ним
органом), але не може
бути менше ніж 120 годин
на п’ять років.

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.
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Педагогічні
працівники
зобов’язані щорічно
підвищувати
кваліфікацію

Обмеження в 
кількості

годин на рік
немає

Не менше 10 % 
загальної

кількості годин 
на інклюзивну

освіту
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розвитку



 навчання за програмою підвищення кваліфікації,
у тому числі участь у семінарах, практикумах,
тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо;

 стажування.

Педагогічні працівники
самостійно обирають

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

кваліфікації



 Суб’єкти підвищення кваліфікації – установи, 
що провадять освітню діяльність у сфері
підвищення кваліфікації

 заклад освіти

 наукова установа

 юридична особа 

 освітня он-лайн платформа 

Педагогічні
працівники можуть

підвищувати
кваліфікацію у різних
суб’єктів підвищення

кваліфікації



 Підвищення 
кваліфікації 
педагогічними 
працівниками 
здійснюється згідно 
з планом 
підвищення 
кваліфікації закладу 
освіти на певний 
рік, затверджується 
педагогічною 
радою коледжу.

План 
оприлюднюється на 
інформаційному
стенді та веб-сайті
коледжу щороку
протягом двох
робочих днів з дня 
його затвердження, 
але не пізніше 25 
грудня поточного 
року.



 викладача української мови та літератури
 Гончар Ірини Ігорівни

 Напрям програми підвищення кваліфікації: Розвиток
професійних компетентностей, мовленнєва, цифрова, 
комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична
компетентність

 Форма: очна
 Обсяг (тривалість): 60 годин (2 кредити ЄКТС)
 Суб'єкт підвищення кваліфікації: ЗІППО
 Вартість підвищення кваліфікації: безоплатний 

характер



 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 у інших
суб'єктів підвищення кваліфікації визнаються
рішенням педагогічної ради коледжу.



 Педагогічний працівник протягом одного місяця
після завершення підвищення кваліфікації подає
до педагогічної ради клопотання про визнання
результатів підвищення кваліфікації та документ 
про проходження підвищення кваліфікації. 

 Для визнання результатів підвищення кваліфікації
педагогічна рада заслуховує педагогічного
працівника щодо якості виконання програми
підвищення кваліфікації та  результатів
підвищення кваліфікації



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 або
науково-педагогічних
працівників.


















