
 

З А КО Н  У К РА Ї Н И  
Про освіту 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380) 

Стаття 18. Освіта дорослих 

... 

3. Складниками освіти дорослих є: 

... 

курси перепідготовки та/або підвищення кваліфікації; 

... 

6. Післядипломна освіта включає: 

... 

підвищення кваліфікації - набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих 

компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань; 

… 

9. Курси підвищення кваліфікації проводяться для набуття здобувачем освіти нових 

компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань. 

... 

11. Заклади освіти, що провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації працівників, 

обов’язковість якої передбачена законом, мають отримати ліцензію на відповідну діяльність та/або 

акредитувати відповідні освітні програми. 

Працівниками закладів післядипломної освіти, які мають ліцензію на освітню діяльність, є 

педагогічні, науково-педагогічні та/або наукові та інші працівники. 

 

Стаття 59. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників 

1. Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників передбачає постійну 

самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного 

зростання. Заклади освіти, в яких працюють педагогічні та науково-педагогічні працівники, 

сприяють їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації. 

2. Підвищення кваліфікації може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою 

програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-

практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних 

формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо). 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію у 

закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за 

акредитованою освітньою програмою. Результати підвищення кваліфікації у таких закладах освіти 

не потребують окремого визнання і підтвердження. 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право підвищувати кваліфікацію в інших 

суб’єктів освітньої діяльності, фізичних та юридичних осіб. Результати підвищення кваліфікації 

педагогічного (науково-педагогічного) працівника у таких суб’єктів визнаються окремим рішенням 

педагогічної (вченої) ради. Умови і порядок визнання результатів підвищення кваліфікації у таких 

суб’єктів визначаються відповідно до частини шостої цієї статті. 

{Абзац третій частини другої статті 59 набирає чинності з 1 січня 2018 року - див. пункт 

1 розділу XII} 
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Вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації обирає педагогічний (науково-педагогічний) 

працівник. 

3. Педагогічна (вчена) рада закладу освіти на основі пропозицій педагогічних (науково-

педагогічних) працівників затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-

педагогічних) працівників (з відривом чи без відриву від освітнього процесу). 

{Частина третя статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом № 463-IX від 16.01.2020} 

4. Підвищення кваліфікації є необхідною умовою атестації педагогічного працівника та 

враховується під час обрання за конкурсом на посаду науково-педагогічного працівника. 

5. Загальна кількість годин, відведена на підвищення кваліфікації педагогічного (науково-

педагогічного) працівника, що оплачується за кошти відповідних бюджетів, визначається 

законодавством. 

Кошти на підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників отримує 

заклад освіти, який розподіляє їх за рішенням педагогічної (вченої) ради закладу освіти. 

Підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) працівника може фінансуватися 

засновником закладу освіти, закладом освіти, в якому він працює, педагогічним (науково-

педагогічним) працівником, а також іншими фізичними та юридичними особами. 

На час підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу в обсязі, визначеному 

законодавством, за педагогічним (науково-педагогічним) працівником зберігається місце роботи 

(посада) із збереженням середньої заробітної плати. 

6. Порядки підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, 

включаючи порядок оплати, умови і порядок визнання результатів підвищення кваліфікації, 

затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

{Частина шоста статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом № 463-IX від 16.01.2020} 

… 

у статті 27: 

назву викласти в такій редакції: 

"Стаття 27. Атестація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників"; 

доповнити частиною третьою такого змісту: 

"3. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої 

освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Загальна кількість академічних 

годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути 

меншою за 150 годин, з яких певна кількість годин має бути обов’язково спрямована на 

вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами"; 
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З А КО Н  У К РА Ї Н И  

Про повну загальну середню освіту 
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2020, № 31, ст.226) 

Стаття 51. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

1. Кожен педагогічний працівник зобов’язаний щороку підвищувати свою кваліфікацію 

відповідно до Закону України "Про освіту" з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. 

Кожному педагогічному працівникові гарантується право підвищувати кваліфікацію в 

комунальному закладі післядипломної освіти, розташованому на території відповідної (за місцем 

проживання такого педагогічного працівника) області, Автономної Республіки Крим, міста Києва чи 

Севастополя, що не обмежує його право обрати іншого суб’єкта освітньої діяльності для 

підвищення своєї кваліфікації. 

2. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника 

протягом п’яти років, яка оплачується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, не може 

бути меншою за 150 годин, з яких не менше 10 відсотків загальної кількості годин обов’язково 

повинні бути спрямовані на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з 

учнями з особливими освітніми потребами. 

Педагогічним працівникам відшкодовуються відповідно до законодавства витрати, пов’язані з 

відрядженням на підвищення кваліфікації. 

3. На основі пропозицій педагогічних працівників педагогічна рада закладу освіти формує та 

затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на наступний 

календарний рік, що визначає вид, форму, суб’єктів підвищення кваліфікації, кількість годин і 

строки проходження підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладу освіти. 

4. За результатами успішного підвищення кваліфікації кожен суб’єкт підвищення кваліфікації 

зобов’язаний видати педагогічному працівникові документ про підвищення кваліфікації, що має 

містити, зокрема, опис досягнутих ним результатів навчання. 
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