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З ПИТАНЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
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Географія участі 
Усі регіони України 

15,40%

7%

7%

5,50%

5,40%

КИЇВСЬКА  ОБЛАСТЬ  І  М .  
КИЇВ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА  
ОБЛАСТЬ  

ЛЬВІВСЬКА  ОБЛАСТЬ  

ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСТЬ  

ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ  

ТОП 5



Групи стейкхолдерів

58,20%

22,80%

7%

6,20%

3,40%

1%

ПЕДАГОГІЧНИЙ  ПРАЦІВНИК  

ЧЛЕН  /  ЧЛЕНКИНЯ  ПЕДАГОГІЧНОЇ  РАДИ  

ДИРЕКТОР  /  ДИРЕКТОРКА  ЗЗСО  

СУБ 'ЄКТ  ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІ Ї  ( ІНСТИТУТ  
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  ОСВІТИ ,  ЗАКЛАД  ВИЩОЇ  ОСВІТИ )  

СУБ 'ЄКТ  ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІ Ї  (ФІЗИЧНА  ОСОБА  -
ПІДПРИЄМЕЦЬ )  

СУБ 'ЄКТ  ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІ Ї  (ГРОМАДСЬКА ,  
МІЖНАРОДНА  ОРГАНІЗАЦІЯ )  



Лінія часу змін у сфері підвищення 
педагогічної кваліфікації 

05.09.2017 р.
Закон України «Про освіту» 

03.01.2019 р.
Дослідження МОН і EdCamp Ukraine «Навчати і навчатися: як і куди 
зростати українському вчительству» 

21.08.2019 р.
Постанова КМУ № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних
та науково-педагогічних працівників» 

27.12.2019 р.
Постанова КМУ № 1133 «Про внесення змін до Порядку підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників» 

12.02.2020 р.
Порядок використання коштів – Постанова КМУ № 105 «Деякі питання надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»» у 2020 р. 
Зміни до Постанови КМУ № 237 «Деякі питання надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа» (04 квітня 2018 р.)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://edcamp.org.ua/teachandlearn
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/105-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/237-2018-%D0%BF
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04.03.2020 р.
Лист МОН з методичними рекомендаціями «Щодо підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»

13.03.2020 р.
Закон України «Про повну загальну середню освіту»

ПРЯМО ЗАРАЗ
Національний вебінар МОН з питань підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників ЗЗСО

15.04.2020 р.
Курс на Prometeus «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: 
нові вимоги і можливості»

IV квартал 2020 р.
Онлайн-платформа можливостей підвищення педагогічної кваліфікації 

17.02.2020 р.
Наказ МОН про утворення робочої групи з питань професійного розвитку 
педагогічних працівників 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/19-141-vid-04032020-shchodo-pidvishchennya-kvalifikatsiii-pp-zzso.pdf
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66333
http://bit.ly/recordwebinarmoestpd
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+PPK101+2020_T1/about?fbclid=IwAR1p6FHQj3bJsBuBrMb-yUHY_Rg8EYCBxlfaCglr0Yv8Ce5tMW_1oinaPcw
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/03/Nakaz-223-vid-17.02.2020-SHHodo-stvorennya-robochoi-grupy-z-pytan-PPK.pdf

