
 



тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та/або 

кредитах ЄКТС; 

прізвище, ім'я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію; 

опис досягнутих результатів навчання (у разі наявності); 

дата видачі та обліковий запис документа (у разі наявності); 

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), які були видані 

суб'єктами підвищення кваліфікації – нерезидентами України, можуть містити іншу 

інформацію та потребують визнання педагогічною радою. 

5. 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. 

ІІІ. Основні процедури визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників  

1. 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.  

2. Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються 

рішенням педагогічної ради Запорізького колегіуму №98.  

3. Педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації 

подає до педагогічної ради Запорізького колегіуму №98 клопотання про визнання результатів 

підвищення кваліфікації та копію документу про проходження підвищення кваліфікації. 

4. У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) замість копії 

документа про підвищення кваліфікації педагогічний працівник, який має педагогічне звання 

(крім звання «старший учитель») подає звіт про результати підвищення кваліфікації або 

творчу роботу, персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в 

процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднені на веб-сайті закладу 

освіти та/або в електронному портфоліо педагогічного працівника (у разі наявності).  

Звіт про підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) заслуховується на 

засіданні предметного методичного об’єднання, до якого входить педагогічний працівник або 

на засіданні науково-методичної ради колегіуму, у разі якщо педагогічний працівник 

(завідувач бібліотекою, практичний психолог, соціальний педагог, педагог-організатор тощо) 

не входить до складу жодного предметного МО. На засіданні вирішується питання про 

погодження або відхилення звіту, даються висновки, рекомендації щодо запровадження 



результатів підвищення кваліфікації у освітній процес.  

5. Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на засіданні педагогічної 

ради Запорізького колегіуму №98. 

6. Для визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада Запорізького колегіуму 

№98 заслуховує педагогічного працівника щодо якості виконання програми підвищення 

кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації, дотримання суб’єктом підвищення 

кваліфікації умов договору та приймає рішення про:  

 

визнання результатів підвищення кваліфікації;  

невизнання результатів підвищення кваліфікації.  

 

У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада 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.  

7. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом їх участі у семінарах, 

практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо, яке здійснюється поза межами 

річного плану підвищення кваліфікації Запорізького колегіуму №98, потребує визнання 

педагогічною радою згідно з цим Порядком.  

Обсяг (тривалість) такого підвищення кваліфікації визначається відповідно до його 

фактичної тривалості в годинах (без урахування самостійної (позааудиторної) роботи) або в 

кредитах ЄКТС (з урахуванням самостійної (позааудиторної) роботи), але не більше 30 годин 

або 1,5 кредиту ЄКТС на рік. 

8. Участь педагогічних працівників у програмах академічної мобільності на засадах, 

визначених Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенням про порядок 

реалізації права на академічну мобільність, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 серпня 2015 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 66, ст. 2183), та 

іншими актами законодавства, визнається педагогічною радою як підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників.  

Обсяг підвищення кваліфікації шляхом участі педагогічного працівника у програмі 

академічної мобільності зараховується в межах визнаних результатів навчання, але не більше 

30 годин або один кредит ЄКТС на рік.  

9. Результати інформальної освіти (самоосвіти) педагогічних працівників, які мають 

педагогічне звання (крім звання «старший учитель»), можуть бути визнані педагогічною 

радою 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. 

10. 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 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.  

IV.  Зберігання документів про підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

1. Педагогічний працівник щороку не пізніше 25 грудня має 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).  

2. Копії документів про підвищення кваліфікації педагогічних працівників зберігаються в 

особовій справі працівника відповідно до законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Голові педагогічної ради 

Запорізького колегіуму №98  

Запорізької міської ради  

Запорізької області 

_________________________ 
(ПІБ ) 

_________________________ 
  (посада педагогічного працівника) 

__________________________ 
     (ПІБ педагогічного працівника) 

  

КЛОПОТАННЯ 

про зарахування підвищення кваліфікації 

 

     Прошу зарахувати підвищення кваліфікації за напрямком (тематикою) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

обсягом ____________ годин або _________________кредитів ЄКТС. 

 

Додаток: копія (копії) документа (документів) про підвищення кваліфікації на 

_________аркушах. 

  

 

Дата                                                                   ________________/ПІБ педагогічного працівника 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗВІТ 

 

про результати підвищення кваліфікації у суб’єктів,  що не мають 

 ліцензії на підвищення кваліфікації або не провадять освітню діяльність  

за акредитованою освітньою програмою 

 

___________________________________________________ 
ПІБ та посада педагогічного працівника 

Запорізького колегіуму №98 Запорізької міської ради Запорізької області 

 

 

Напрям підвищення кваліфікації 

 

 

Термін підвищення кваліфікації 

 

 

Форма підвищення кваліфікації 

 

 

Вид підвищення кваліфікації 

 

 

Тема (тематика)  

 

 

Суб’єкт підвищення кваліфікації, 

номер сертифіката, дата видачі, ким 

виданий 

 

Обсяг (тривалість) підвищення 

кваліфікації у годинах та/або 

кредитах ЄКТ 

 

Посилання на інтернет-ресурс  

 

 

Опис досягнутих результатів 

навчання 

 

 

Практичне застосування 

 

 

 

 

 

 

Дата                                                                    ____________ (ПІБ педагогічного працівника) 
                     Підпис  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ЗВІТ 

про результати підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) 

___________________________________________________ 
ПІБ та посада педагогічного працівника 

Запорізького колегіуму №98 Запорізької міської ради Запорізької області 
 

 

ПІБ 

педагогіч-

ного 

працівни-

ка 

Посада, 

спеціаль

ність 

Тема 

(напрям) 

Виконані 

роботи 

Опрацьована 

література 

Опис 

досягнутих 

результатів 

навчання 

Відмітка 

МО/НМР 

про 

можливість 

визнання 

результатів 
«погоджено»/ 

«відхилено» 

 

 

 

 

 

Дата                                                                 ____________ (ПІБ педагогічного працівника) 
        Підпис  

 

 
 


