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1. Загальні положення

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

« Про вищу освіту», « Про фахову передвищу освіту», Порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 800 і визначає 

порядок організації та проведення підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників Тернопільського кооперативного фахового коледжу ( далі -  

Коледж), включаючи умови і порядок визнання результатів підвищення 

кваліфікації.

1.2 Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є їх 

професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та 

забезпечення якості освіти.

1.3 Основними завданнями підвищення кваліфікації є такі:

• удосконалення раніше набутих та /або набуття нових компетентностей 

у межах професійної діяльності;

• набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах 

спеціальності та / або професії, та / або займаної посади;

• формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, 

недійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.

1.4 Коледж забезпечує своїм працівникам реалізацію права на 

підвищення кваліфікації відповідно до Конституції України та вимог 

законодавства України у сфері освіти.

1.5 Підвищення кваліфікації здійснюється на основі договорів, що 

укладаються між суб’єктами діяльності з підвищення кваліфікації на таких 

підставах :

• вибір працівника, якщо підвищення кваліфікації здійснюється за власні 

кошти;

• вибір працівника, погоджений з педагогічною радою Коледжу , якщо 

підвищення кваліфікації здійснюється за кошти Коледжу;



план підвищення кваліфікації пелагічних працівників Коледжу.

1.6 Педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію в Україні та 

за кордоном ( крім держави, що визнана Верховною Радою України 

державою -  агресором чи державою -  окупантом).

1.7 Окремі види діяльності педагогічних працівників ( участь у програмах 

академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового 

ступеня, вищої освіти) можуть бути визнані як підвищення кваліфікації.

1.8 Процедура зарахування результатів окремих видів діяльності 

педагогічних працівників я к підвищення кваліфікації та їх обсяг 

визначаються педагогічно радою Коледжу.

2. Види, форми, напрями та організація підвищення кваліфікації

педагогічних працівників

2.1 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється 

шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти за очною, 

заочною, дистанційною формами навчання або їхнім поєднанням.

2.2 Основними видами підвищення кваліфікації є :

• навчання за програмою підвищення кваліфікації;

• стажування;

• участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах 

тощо.

2.3 Формами підвищення кваліфікації є інституційна ( очна ( денна, 

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

на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть 

поєднуватись.

2.4 Підвищення кваліфікації може відбуватись за такими напрямами:



• розвиток професійних компетентностей ( фахових методик, 

технологій тощо);

• психолого - фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, 

основи андрагогіки;

• створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, 

особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення 

додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливим 

освітніми потребами);

• використання інформаційно -  комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, 

інформаційну та кібернетичну безпеку;

• мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно - етична 

компетентність;

• розвиток управлінської компетентності.

2.5 Педагогічні працівники з урахуванням результатів самооцінки 

компетентностей і професійних потреб, місту власної викладацької 

діяльності та / або посадових обов’язків самостійно обирають 

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

підвищення кваліфікації.

2.6 Педагогічні працівники повинні підвищувати свою кваліфікацію 

щорічно, а загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації 

упродовж п’яти років має бути не менше ніж 120 годин, з яких певна 

кількість годин обов’язково має бути спрямована на вдосконалення знань, 

вмінь і практичних навичок у роботі із студентами з особливими освітніми 

потребами та дорослими студентами.

2.7 План підвищення кваліфікації педагогічних працівників формується на 

календарний рік на основі пропозицій, наданих педагогічними працівниками 

і затверджуються рішеннями педагогічної ради Коледжу.

2.8 План підвищення кваліфікації Коледжу на відповідний рік може

включати :



• список педагогічних працівників, які повинні пройти підвищення 

кваліфік4ації у цьому році;

• теми (напрями, найменування), форми, види, обсяги( тривалість) 

підвищення кваліфікації ( в кредитах ЄКТС);

• перелік суб’єктів підвищення кваліфікації.

План підвищення кваліфікації може містити додаткову інформацію та 

може бути змінено протягом року в порядку, визначеному педрадою 

Коледжу.

2.9 Стажування педагогічних працівників здійснюється за індивідуальною 

програмою. 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 педагогічними працівниками.

Стажування педагогічних працівників може здійснюватись в закладах 

освіти, установах, організаціях та на підприємствах.

Між закладом освіти, працівник ( працівники) якого проходить ( 

проходять) стажування, та суб’єктом підвищення кваліфікації укладається 

договір, що передбачає стажування одного чи декількох працівників.
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За пропозицією однієї із сторін договору, до нього можуть вноситись 

зміни ( уточнення) шляхом укладення відповідної додаткової угоди.

Один день стажування оцінюється у 6 годин або 0,3 кредиту ЄКТС.

3. Результати та документ про підвищення кваліфікації

3.1 За результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічним 

працівником видається документ про підвищення кваліфікації, технічний 

опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку якого 

визначається відповідним суб’єктом підвищення кваліфікації.

3.2 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
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кваліфікації педагогічним працівникам;

• 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;

• дата видачі та обліковий запис документа;

• найменування посади ( у разі наявності), прізвище , ініціали ( ініціал 

імені) особи, якам підписала документ від імені суб’єкта 

підвищення кваліфікації та її підпис.

3.3 Документи про підвищення кваліфікації ( сертифікати, свідоцтва тощо)
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що були видані за результатами проходження підвищення кваліфікації 

у суб’єктів підвищення кваліфікації -  нерезидентів України, можуть 

містити іншу інформацію та потребують визнання педагогічною радою 

Коледжу.

3.4 Результати підвищення кваліфікації враховуються під час :

• проведення атестації педагогічних працівників;

• обрання на посаду за, конкурсом чи укладання трудового договору з 

педагогічними працівниками.
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Умови і порядок визнання результатів підвищення кваліфік4ації 

педагогічних працівників встановлюються педагогічною радою 

Коледжу.

3.6 Педагогічному працівнику необхідно після завершення підвищення 

кваліфікації подати до педагогічної ради Коледжу клопотання про 

визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про 

проходження підвищення кваліфікації. Педагогічна рада один раз с 

семестр розглядає результати підвищення кваліфікації педагогічних

■ т -
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працівників.



3.7 У разі підвищення кваліфікації шляхом інформаційної освіти ( 

самоосвіти) замість документа про підвищення кваліфікації подається 

звіт або творча робота, персональне розроблення електронного 

освітнього ресурсу оприлюднені на вебсайті Коледжу та / або в 

електронному порт фоліо педагогічного працівника (у разі наявності). 

Форма звіту визначається Коледжем. ( для науково-педагогічних 

працівників, які мають науковий ступінь та / або вчене, почесне 

звання).

3.8 За результатами підвищення кваліфікації педагогічна рада Коледжу 

приймає рішення про визнання чи невизнання результатів підвищення 

кваліфікації.

3.9 У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада 

Коледжу надає відповідні рекомендації педагогічному працівнику 

щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів 

підвищення кваліфікації та / або приймає рішення щодо небможливості 

подальшого включення такого суб’єкта підвищення кваліфікації до 

плану підвищення кваліфікації Коледжу до вжиття ним дієвих заходів з 

підвищення якості надання освітніх послуг.


