
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

30.04.2014  № 535 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

18 липня 2014 р.  

за № 840/25617 

Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників професійно-технічних навчальних 

закладів 

Відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту», статей 45, 46 Закону 

України «Про професійно-технічну освіту», пункту 1.8 Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 06 жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550, та з метою забезпечення професійного 

розвитку педагогічних працівниківНАКАЗУЮ:  

1. Затвердити Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

професійно-технічних навчальних закладів, що додається. 

2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) забезпечити подання 

цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в 

установленому законодавством порядку. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Полянського П.Б. 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства освіти  

і науки України  

30.04.2014 № 535 
 

 
Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

18 липня 2014 р.  

за № 840/25617 

ПОРЯДОК  

підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних 

навчальних закладів 
1. Цей Порядок визначає механізм підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників професійно-технічних навчальних закладів (далі - педагогічні працівники) 

незалежно від форм власності та підпорядкування (далі - заклад-замовник). 

Педагогічні працівники проходять підвищення кваліфікації у закладах 

післядипломної освіти, вищих навчальних закладах, навчально-методичних (науково-

методичних) центрах (кабінетах) професійно-технічної освіти, на підприємствах, в 

організаціях, а також на базі професійно-технічних навчальних закладів на засадах 

вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. 

2. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є вдосконалення та 

розвиток професійно-педагогічної компетентності шляхом опанування сучасних 

освітніх технологій, методик загальної та професійної педагогіки, психології, а також 

ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, прогресивними 

методами організації праці, необхідними для здійснення якісної підготовки 

кваліфікованих робітників. 

3. Основними завданнями пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв є: 

оновлення та розширення знань, формування нових професiйних компетентностей у 

психолого-педагогiчнiй, методичнiй, органiзацiйно-управлiнськiй дiяльностi; 

засвоєння iнновацiйних технологiй, форм, методiв та засобiв навчання; 

вивчення педагогiчного досвiду, сучасного виробництва, ознайомлення з 

досягненнями науки, технiки i виробництва та перспективами їх розвитку; 

ознайомлення iз специфiкою умов, станом i тенденцiями розвитку пiдприємств, 

органiзацiй та установ, вимогами до рiвня квалiфiкацiї працiвникiв за вiдповiдними 

професiями; 

застосування iнновацiйних технологiй реалiзацiї змiсту пiдвищення квалiфiкацiї, що 

передбачає його диференцiацiю, iндивiдуалiзацiю, запровадження дистанцiйних, 

iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй навчання; 

встановлення (пiдвищення, пiдтвердження) квалiфiкацiї (розряду, класу, категорiї). 

4. Пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв здiйснюється не рiдше одного 

разу на 5 рокiв i є обов’язковою умовою чергової атестацiї. 

На перiод навчання за педагогiчними працiвниками зберiгається середня заробiтна 

плата вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. 

У разi навчання з вiдривом вiд основного мiсця роботи педагогiчнi працiвники мають 

право на гарантiї i компенсацiї, передбаченi законодавством України. 

5. Пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв здiйснюється на пiдставi 

договору мiж закладом-замовником та закладом-виконавцем за формою згiдно з 

додатком 1 до цього Порядку. 

6. Пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв державних професiйно-

технiчних навчальних закладiв та установ професiйно-технiчної освiти здiйснюється за 



рахунок коштiв державного бюджету, комунальних — за рахунок коштiв мiсцевого 

бюджету, а приватних — за рахунок коштiв власника. 

7. Пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв здiйснюється за такими видами: 

довгострокове пiдвищення квалiфiкацiї; 

короткострокове пiдвищення квалiфiкацiї (семiнари, майстер-класи, семiнари-

практикуми, семiнари-тренiнги, авторськi школи, тренiнги, вебiнари, «круглi столи» 

тощо); 

стажування. 

8. Пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв здiйснюється за денною, 

вечiрньою, очно-заочною, iндивiдуальною та дистанцiйною формами навчання. 

9. Пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв проводиться вiдповiдно до 

перспективних та рiчних планiв роботи професiйно-технiчного навчального закладу. 

План-графiк пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв затверджується 

керiвником закладу-замовника та надсилається до навчально-методичного (науково-

методичного) центру (кабiнету) професiйно-технiчної освiти у вiдповiдному регiонi. 

10. Сформований рiчний план-графiк пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних 

працiвникiв узгоджується iз закладом-виконавцем. 

11. Пiдвищення квалiфiкацiї за програмою довгострокового пiдвищення квалiфiкацiї 

спрямовується на оволодiння, оновлення та поглиблення педагогiчними працiвниками 

спецiальних фахових, методичних, педагогiчних, соцiально-гуманiтарних, 

психологiчних, правових, економiчних, iнформацiйно-комунiкацiйних та 

управлiнських компетентностей, у тому числi вивчення вiтчизняного та зарубiжного 

досвiду, що сприяє якiсному виконанню ними своїх посадових обов’язкiв, 

розширенню їх компетенцiї тощо. 

Строки навчання за програмою довгострокового пiдвищення квалiфiкацiї 

визначаються формою навчання та встановлюються тривалiстю вiд 72 до 216 

навчальних годин. 

12. Пiдвищення квалiфiкацiї за програмами короткострокового пiдвищення 

квалiфiкацiї передбачає комплексне вивчення сучасних проблем галузi освiти, науки, 

педагогiки, законодавства, вiтчизняного та зарубiжного досвiду, пiдвищення рiвня 

професiйної культури тощо. 

Перiодичнiсть короткострокового пiдвищення квалiфiкацiї визначається професiйно-

технiчним навчальним закладом вiдповiдно до програмних цiлей навчального закладу, 

iндивiдуальних освiтнiх потреб педагогiчного працiвника та встановлюється 

тривалiстю до 72 навчальних годин. 

13. Змiст та строки стажування визначаються програмою стажування, що 

розробляється закладом-виконавцем за погодженням iз закладом-замовником, 

затверджується керiвником закладу-виконавця та здiйснюється вiдповiдно до 

договору, що укладається мiж закладом-замовником та закладом-виконавцем за 

формою згiдно з додатком 2 до цього Порядку. 

14. Органiзацiю пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв здiйснює методист 

(заступник керiвника) закладу-замовника, який: 

веде облiк педагогiчних працiвникiв, якi пiдлягають пiдвищенню квалiфiкацiї; 

розробляє щорiчнi плани-графiки пiдвищення квалiфiкацiї; 

завчасно iнформує педагогiчних працiвникiв про заклади-виконавцi та програми 

пiдвищення квалiфiкацiї; 

розробляє спiльно з педагогiчним працiвником його iндивiдуальний план розвитку 

професiйно-педагогiчної компетентностi; 



направляє замовлення про потребу у пiдвищеннi квалiфiкацiї до навчально-

методичного (науково-методичного) центру (кабiнету) професiйно-технiчної освiти у 

вiдповiдному регiонi; 

розмiщує iнформацiю на iнформацiйних стендах, веб-сайтi навчального закладу; 

здiйснює iншi органiзацiйнi заходи щодо пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних 

працiвникiв. 

15. Керiвник закладу-замовника забезпечує створення необхiдних умов для 

пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв. 

16. Зарахування на пiдвищення квалiфiкацiї здiйснюється за наказом керiвника 

закладу-виконавця на пiдставi направлення на пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчного 

працiвника, виданого закладом-замовником. 

17. Навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабiнет) професiйно-

технiчної освiти у вiдповiдному регiонi: 

узагальнює потреби закладiв-замовникiв у пiдвищеннi квалiфiкацiї педагогiчних 

працiвникiв на базi закладiв-виконавцiв; 

подає закладам-виконавцям iнформацiю про потреби регiону у пiдвищеннi квалiфiкацiї 

педагогiчних працiвникiв; 

здiйснює методичний супровiд пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв. 

18. Пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв завершується видачею 

вiдповiдного документа. 

19. Пiдсумковий контроль за результатами довгострокового пiдвищення квалiфiкацiї 

здiйснюється на пiдставi оцiнки рiвня професiйних компетентностей педагогiчних 

працiвникiв, набутих пiд час пiдвищення квалiфiкацiї за вiдповiдними навчальними 

планами та програмами. 

20. Педагогiчним працiвникам, якi пройшли довгострокове пiдвищення квалiфiкацiї, 

видається документ встановленого законодавством зразка. 

21. Педагогiчним працiвникам, якi пройшли стажування, видається вiдповiдна довiдка 

за формою згiдно з додатком 3 до цього Порядку. 

22. Педагогiчним працiвникам, якi пройшли короткострокове пiдвищення квалiфiкацiї, 

видаються посвiдчення, сертифiкат, диплом тощо. 

23. Результати пiдвищення квалiфiкацiї враховуються при проходженнi чергової 

атестацiї педагогiчних працiвникiв. 

24. Копiї документiв про пiдвищення квалiфiкацiї зберiгаються в особовiй справi 

педагогiчного працiвника. 

25. Оплата працi осiб, якi залучаються до пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних 

працiвникiв, здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства. 

26. На час пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчнi працiвники забезпечуються 

гуртожитком. Умови проживання зазначаються у договорах про пiдвищення 

квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв. 

Директор департаменту професiйно-технiчної освiти 

В. В. Супрун 

2. Виконавець зобов’язаний: 

1) здiйснити пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв на рiвнi державних 

стандартiв освiти; 

2) забезпечити дотримання прав учасникiв навчального процесу вiдповiдно до 

законодавства; 

3) видати документ про пiдвищення квалiфiкацiї встановленого законодавством зразка. 

III. Права i обов’язки Замовника 

1. Замовник має право на своєчасне отримання послуг належної якостi. 



2. Замовник зобов’язаний своєчасно вносити плату в розмiрах та строки, передбаченi 

цим договором, а також  

виконувати вимоги законодавства. 

 IV. Оплата за надання освiтньої послуги та порядок розрахункiв 

1. Розмiр плати встановлюється за весь строк надання освiтньої послуги i не може 

змiнюватись. 

2. Загальна вартiсть пiдвищення квалiфiкацiї визначається кошторисом вартостi 

пiдвищення квалiфiкацiї. 

V. Вiдповiдальнiсть сторiн за невиконання або неналежне виконання зобов’язань 

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони 

несуть вiдповiдальнiсть згiдно  

з чинним законодавством. 

VI. Припинення договору 

1. Строк дiї цього договору з ______________ по ______________. 

2. Змiни та доповнення до договору вносяться тiльки за згодою сторiн, складеною у 

письмовiй формi. 

3. Цей договiр припиняється: 

пiсля закiнчення строку дiї; 

за згодою сторiн; 

у разi лiквiдацiї юридичної особи — Замовника або Виконавця, якщо не визначена 

юридична особа, що є 

правонаступником лiквiдованої сторони. 

VII. Мiсцезнаходження та реквiзити сторiн 

                        Замовник:                                                                           Виконавець: 

_______________________________________         _____________________________       

(повне найменування професiйно-технiчного          (повне найменування навчального 

навчального закладу)                                                          закладу) 

_________________________________                 ________________________________ 

                 (мiсцезнаходження)                                                  (мiсцезнаходження) 

________________________________                  ________________________________ 

                 (банкiвськi реквiзити)                                      (банкiвськi реквiзити) 

________________________________                 _________________________________ 

     (прiзвище, iм’я, по батьковi,                                   (прiзвище, iм’я, по батьковi, 

            пiдпис керiвника)                                                          пiдпис керiвника) 

___ ____________ 20__ р.                                                     ___ ____________ 20__ р. 

М. П.                                                                                       М. П 

2. Виконавець зобов’язаний здiйснити стажування педагогiчних працiвникiв: 

1) розробити iндивiдуальну програму стажування i не пiзнiше нiж за 10 днiв до 

початку стажування надiслати її 

Замовнику для узгодження; 

2) видати наказ (розпорядження) про прийом педагогiчних працiвникiв на стажування 

та призначити керiвника 

стажування з числа досвiдчених працiвникiв, якi мають необхiдну квалiфiкацiю; 

3) надати робочi мiсця, iнструмент, матерiали для виконання робiт, що вiдповiдають 

iндивiдуальнiй програмi 

стажування; 

4) забезпечити можливiсть ознайомитися з новiтнiми технологiчними процесами, 

органiзацiєю виробництва; 

5) провести iнструктажi з охорони працi, правил поведiнки на робочих мiсцях; 



6) створити безпечнi умови працi вiдповiдно до норм безпеки, гiгiєни працi; 

7) забезпечити педагогiчних працiвникiв, якщо цього потребують умови виробництва, 

спецiальним одягом, iншими 

засобами iндивiдуального захисту; 

8) надати можливiсть користуватися лабораторiями, кабiнетами, майстернями, 

бiблiотекою, технiчною та iншою 

документацiєю, необхiдною для виконання iндивiдуальної програми стажування; 

9) провести пiдсумковий контроль педагогiчних працiвникiв, якi проходили 

стажування; 

10) видати педагогiчним працiвникам довiдку про проходження стажування. 

III. Права i обов’язки Замовника 

1. Замовник має право на своєчасне отримання послуг належної якостi. 

2. Замовник зобов’язаний: 

1) сформувати рiчний план-графiк стажування педагогiчних працiвникiв та надiслати 

його Виконавцю для узгодження; 

2) видати наказ про направлення педагогiчних працiвникiв на стажування; 

3) здiйснювати контроль за стажуванням педагогiчних працiвникiв; 

4) своєчасно вносити плату за стажування педагогiчних працiвникiв у розмiрах та 

строки, визначенi цим договором. 

IV. Оплата за здiйснення стажування та порядок розрахункiв 

1. Розмiр плати встановлюється за весь строк стажування i не може змiнюватись. 

2. Загальна вартiсть стажування визначається кошторисом вартостi стажування. 

V. Вiдповiдальнiсть сторiн за невиконання або неналежне виконання зобов’язань 

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони 

несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним 

законодавством. 

VI. Строки дiї, порядок змiни, припинення та розiрвання договору 

1. Строк дiї цього договору з _______________ по _______________. 

2. Змiни та доповнення до цього договору вносяться тiльки за згодою сторiн, 

складеною у письмовiй формi. 

3. Цей договiр припиняється: 

пiсля закiнчення термiну дiї; 

за згодою сторiн. 

VII. Мiсцезнаходження та реквiзити сторiн 

                     Замовник:                                                                             Виконавець: 

_________________________               ________________________________________ 

(повне найменування професiйно-    (повне найменування установи, пiдприємства, 

технiчного   навчального закладу)              організації) 

__________________________             ____________________________________ 

               (мiсцезнаходження)                         (мiсцезнаходження) 

__________________________               __________________________________ 

               (банкiвськi реквiзити)                         (банкiвськi реквiзити) 

 

_________________________                _________________________________________ 

(прiзвище, iм’я, по батьковi,                           (прiзвище, iм’я, по батьковi                                                                                         

пiдпис керiвника)                                                          пiдпис керiвника) 

___ ____________ 20__ р.                                                     ___ ____________ 20__ р.  

М. П.                                                                                      М. П. 



Додаток 3  

до Порядку пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв  

професiйно-технiчних навчальних закладiв (пункт 21) 

Довiдка про проходження стажування 

Видана 

__________________________________________________________________________

_________________ 

                                                                  (прiзвище, iм’я, по батьковI) 

__________________________________________________________________________

_______________________ 

                                            (найменування професiйно-технiчного навчального закладу) 

про те, що в перiод з _______________ по ____________ вiн (вона) проходив(ла) 

стажування на 

__________________________________________________________________________

__________. 

                                   (найменування пiдприємства, установи, органiзацiї, професiйно-

технiчного навчального 

                                                               закладу, на базi якого (якої) здiйснюється 

стажування) 

Протокол вiд ___ ________________ № ________ 

Результати стажування 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

Голова комiсiї  ______________                                               (П. І. Б., пiдпис) 

Члени комiсiї: ______________                                               (П. І. Б., пiдпис) 

                          ______________                                               (П. І. Б., пiдпис) 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                     

Дата видачi 

М. П. 

 

 

Міністр  

С. М. Квіт 

ПОГОДЖЕНО: 

Міністр соціальної політики України  

Л. Денісова 

Перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок  

Г. В. Осовий 

Перший заступник Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців 

на національному рівні  

О. Мірошниченко 

Голова Профспілки працівників освіти і науки України  

Г. Ф. Труханов 

Т. в. о. Голови Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку 

підприємництва  

О. Ю. Потімков 

 


