
 

 

Положення про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково- 

педагогічних працівників 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково- 

педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2019 р. № 800, Положення про підвищення кваліфікації 

та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України 24.01.2013 № 48, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 26 березня 2013 р. за № 488/23020 і визначає порядок 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних 

працівників (далі – працівник) Відокремленого структурного підрозділу 

закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» Центральноукраїнського інституту розвитку людини (далі - 

Інститут). 

1.2. Метою підвищення кваліфікації працівників є їх професійний розвиток 

відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти. 

Для забезпечення підвищення кваліфікації працівників необхідно виконати 

завдання з: 

- удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у 

межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог 

відповідного професійного стандарту (у разі його наявності); 

- набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у 

межах спеціальності, та/або займаної посади; 

- формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, 

медійної, інклюзивної компетентностей тощо. 

1.3. Педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть підвищувати 

кваліфікацію в Україні та за кордоном (крім держави, що визнана Верховною 

Радою України державою-агресором чи державою-окупантом). 

1.4. Педагогічні та науково-педагогічні працівники Інституту підвищують свою 

кваліфікацію згідно з цим Положенням не рідше одного разу на п’ять років. 

1.5. Результати підвищення кваліфікації враховуються під час проведення 

атестації педагогічних працівників, а також під час обрання на посаду за 

конкурсом чи укладення трудового договору з науково-педагогічними 

працівниками Інституту. 



 
 

1. ВИДИ, ФОРМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ І 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

2.1. Педагогічні і науково-педагогічні працівники можуть підвищувати 

кваліфікацію за різними формами, видами. 



2.2. Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), 

заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві 

тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись. 

2.3. Основними видами підвищення кваліфікації є: 

- навчання за програмою підвищення кваліфікації; 

- стажування; 

- участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо. 

2.4. Навчання за програмою підвищення кваліфікації спрямоване на 

оволодіння, оновлення та поглиблення викладачами спеціальних фахових, 

науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, 

правових, економічних та управлінських компетенцій і компетентностей у тому 

числі і вивчення кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє 

якісному виконанню ними своїх безпосередніх обов’язків, розширенню зони їх 

компетенції тощо. 

2.5. Стажування здійснюють з метою формування і закріплення на практиці 

професійних компетенцій і компетентностей, здобутих у результаті теоретичної 

підготовки, щодо виконання завдань і обов’язків на займаній посаді або посаді 

вищого рівня, засвоєння кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, 

формування особистісних якостей для виконання професійних завдань на 

новому, більш високому якісному рівні в межах певної спеціальності. 

2.6. Участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах 

тощо, являє собою короткострокове підвищення кваліфікації, що передбачає 

комплексне вивчення сучасних та актуальних наукових проблем галузі освіти, 

зокрема педагогічних, нових актів законодавства, кращого вітчизняного та 

зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійної культури тощо. 

2.7. Педагогічні та науково-педагогічні працівники з урахуванням результатів 

самооцінки компетентностей і професійних потреб, змісту власної викладацької 

діяльності та/або посадових обов’язків самостійно обирають конкретні форми, 

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

(далі – суб’єкти підвищення кваліфікації). 

2.8. 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 надає освітні послуги з підвищення 

кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам. 

2.9. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних і науково- 

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 і науково-педагогічними працівниками 

здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації кафедри на певний рік, 

що формується, затверджується і виконується відповідно до цього Положення. 



Педагогічні і науково-педагогічні працівники мають право на підвищення 

кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти на 

відповідний рік згідно з цим Положенням. 

2.10. Направлення на навчання викладачів за межі України здійснюється 

відповідно до Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування 

наукових і науково-педагогічних викладачів у провідних вищих навчальних 

закладах та наукових установах за кордоном, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 411, а також фізичними і 

юридичними особами на підставі договорів, укладених з іноземними закладами 

вищої освіти, науковими та іншими установами. 

 

 
2. ЗМІСТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ І СТАЖУВАННЯ 

3.1. Навчання за програмою довгострокового підвищення кваліфікації 

спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення викладачами 

спеціальних фахових, науково-методичних, педагогічних, соціально- 

гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських 

компетентностей, у тому числі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, 

що сприяє якісному виконанню ними своїх посадових обов’язків, розширенню 

їх компетенції тощо. 

3.2. Навчання за програмами короткострокового підвищення кваліфікації: 

семінарів, семінарів-практикумів, семінарів-нарад, семінарів-тренінгів, 

тренінгів, вебінарів, «круглих столів» тощо передбачає комплексне вивчення 

сучасних та актуальних наукових проблем галузі освіти, науки, педагогіки, 

відповідних нормативно-правових актів, вітчизняного та зарубіжного досвіду, 

підвищення рівня професійної культури тощо. 

3.2.1. Навчальні програми семінарів-тренінгів та тренінгів спрямовані на 

формування, розвиток та вдосконалення особистісних професійних 

компетентностей (організаторських, творчих, лідерських, комунікативних 

тощо), підвищення ефективності професійної діяльності в галузі освіти. 

3.3. Стажування здійснюється з метою формування і закріплення на практиці 

професійних компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки, 

щодо виконання завдань і обов’язків на займаній посаді або посаді вищого 

рівня, засвоєння вітчизняного та зарубіжного досвіду, формування 

особистісних якостей для виконання професійних завдань на новому, більш 

високому якісному рівні в межах певної спеціальності. 

3.4. Програма підвищення кваліфікації затверджується суб’єктом підвищення 

кваліфікації та повинна містити інформацію про її тему (напрям, 

найменування), зміст, обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в 

кредитах ЄКТС, вид, форму підвищення кваліфікації, місце (місця) надання 

освітньої послуги, очікувані результати навчання, вартість (у разі встановлення) 

або про безоплатний характер надання такої освітньої послуги. 

3.5. Обсяг (тривалість) програми підвищення кваліфікації визначається 

відповідно до її фактичної тривалості в годинах без урахування самостійної 

 (позааудиторної) роботи або в кредитах ЄКТС з урахуванням самостійної 

(позааудиторної) роботи. 

3.6. Стажування здійснюється за індивідуальною програмою, що розробляється 

і затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації. 



Індивідуальна програма стажування повинна містити інформацію про її 

обсяг (тривалість) та очікувані результати навчання. Індивідуальна програма 

стажування може містити також іншу інформацію, що стосується проходження 

стажування педагогічним та/або науково-педагогічним працівником. 

Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників може 

здійснюватися в закладах освіти, установах, організаціях та на підприємствах. 

Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Інституту 

може здійснюватися в закладі освіти за місцем роботи працівника, іншому 

закладі освіти або науковій установі. Керівником такого стажування 

призначається науково-педагогічний чи науковий працівник, який працює у 

суб’єкта підвищення кваліфікації за основним місцем роботи, має науковий 

ступінь та/або вчене звання і не менше десяти років досвіду роботи на посадах 

науково-педагогічних чи наукових працівників. 

 

 
3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

4.1. За результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічним та 

науково-педагогічним працівникам видається документ про підвищення 

кваліфікації, технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та 

обліку якого визначається відповідним суб’єктом підвищення кваліфікації. 

4.2. У документі про підвищення кваліфікації повинні бути зазначені: 

- 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 та/або науково- 

педагогічним працівникам (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – 

підприємців); 

- тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у 

годинах та/або кредитах ЄКТС; 

- прізвище, ім’я та по батькові працівника інституту, яка підвищила 

кваліфікацію; 

- опис досягнутих результатів навчання; 

- дата видачі та обліковий запис документа; 

- найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали (ініціал імені) 

особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її 

підпис. 

Документи про підвищення кваліфікації (сертифікати, свідоцтва тощо), що 

були видані за результатами проходження підвищення кваліфікації у суб’єктів 

підвищення кваліфікації – нерезидентів України, можуть містити іншу 

інформацію, ніж визначено цим пунктом, та потребують визнання вченою 

(педагогічною) радою Інституту. 

4.3. Окремі види діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників 

(участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, 

здобуття наукового ступеня, вищої освіти, а також участь у семінарах, 

практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо), що провадилася 

поза межами плану підвищення кваліфікації кафедри, можуть бути визнані як 

підвищення кваліфікації відповідно до цього Положення. 

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



освіти, третього (освітньо-наукового) 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. 


