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ПОРЯДОК  

визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників Квітневської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

 

    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 Квітневської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів.  

       Педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення 

підвищення кваліфікації подає до педагогічної ради Квітневської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та 

документ про проходження підвищення кваліфікації.  

      У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти 

(самоосвіти) замість документа про підвищення кваліфікації подається звіт 

про результати підвищення кваліфікації або творча робота, 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). Форму звіту визначає даний заклад освіти.  

Вимоги до звіту про результати підвищення кваліфікації. 



1. Самоосвітня система вчителя – методиста може бути зарахована як 

підвищення кваліфікації за умови вивченого педагогічного досвіду (10 год). 

2. Використання інноваційних методик і технологій з метою реалізації 

наскрізних змістових ліній, формування предметних та ключових 

компетентностей, ефективне використання інформаційно – комунікаційних 

технологій (5 год). 

3. Медіа грамотність та використання медіакомпетентностей в освітньому 

процесі (4 год). 

4. Використання інноваційних методик і технологій з метою реалізації 

наскрізних змістових ліній, формування предметних та ключових 

компетентностей, ефективне використання інформаційно – комунікаційних 

технологій (4 год). 

5. Ефективне використання напрацьованих конструкторів (моделей) уроків 

вчителями інших профілів (2 год). 

6. Правильне вибудування технологічної карти уроку (2 год). 

7. Участь учнів в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, МАН (до 10 год 

відповідно результативності районного, обласного, всеукраїнського етапів). 

8. Щорічне проведення навчань для педагогів у формі майстер класів, 

тренінгів, показових уроків, презентаційних методичних посібників, 

навчальних семінарів тощо (до 8 год). 

9. Керування роботою творчих груп, МО, школи молодого вчителя (10 год). 

10. Видання методичних посібників, систем уроків; публікація методичних 

знахідок (10 год). 

11. Участь у ярмарках педагогічних ідей, конкурсах педагогічної 

майстерності, конференціях, семінарах (до 10 год відповідно 

результативності районного, обласного, всеукраїнського етапів ). 

12. Визначення сильних і слабких сторін власної педагогічної діяльності (2 

год). 

13.Оцінка педагогічної діяльності (2 год). 



Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти зараховується 

відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 годин на рік. 

       Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на 

засіданні педагогічної ради Квітневської ЗОШ І-ІІІ ступенів.  Для визнання 

результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада заслуховує 

педагогічного працівника щодо якості виконання програми підвищення 

кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації, дотримання суб’єктом 

підвищення кваліфікації умов договору та повинна прийняти рішення про:  

 визнання результатів підвищення кваліфікації; 

  невизнання результатів підвищення кваліфікації.  

         У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна 

рада закладу освіти 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. 

        Окремі види діяльності педагогічних працівників (участь у 

програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, 

здобуття наукового ступеня, вищої освіти) можуть бути визнані як 

підвищення кваліфікації відповідно до цього Порядку.  

        Процедура зарахування окремих видів діяльності, їх результатів та 

обсяг підвищення кваліфікації педагогічних працівників визначаються 

педагогічною радою  Квітневської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 


