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Щодо пiдвищення квалiфiкацiТ та атестацii педагогiчних працiвникiв
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Органам управлiння у сферi освiти,
керiвникам закладiв освiти i установ,

головам атестацiйних комiсiй
Щодо пiдвищенця квалiфiкацii
та атестацii педагогiчних працiвникiв

шановнi колеги!

з огляду на численнi звернення педагогiчних працiвникiв з питанъ
особливостей застосування Порядку пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних та
науково-педагогiчних працiвникiв (постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
21 серпня 2019 р. J\b 800) (далi - Порядок) в частинi встановлення вимог щодо
обсяry (кiлькостi годин) пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв,
необхiдного дJuI проходження черговот атестацii, iнформусмо.

Вiдповiдно до Порядку загальний обсяг пiдвищення квалiфiкацii
педагогiчного працiвника закJIаду загальноТ середньоi, професiйноi
(професiйно-технiчноi) та фаховоi передвищоi освiти не може бути менше
нiж 150 годин на п'ять poKiB, а обсяг пiдвищення ква_rriфiкацii педагогiчного
працiвника дошкiльного, позашкiльного закладу освiти встановлюеться його
засновником (або уповноваженим ним органом), але не може бути менше нiж
120 годин на п'ять poKiB.

З ОГЛЯДУ на вiдсутнiсть встановлених законодавством норм щорiчного
ПiДВИЩення квалiфiкацii, необхiдного для проходження черговоТ атестацii,
рекомендуемо атестацiйним комiсiям, rточинаючи з 2020 року:

1)ВСтановлювати мiцiмальнi вимоги щодо обсягу (кiлькостi
ГОДИН) ПiДВИщення квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв закладiв
ЗаГаЛьнОi середньоТо професiЙноI (професiйцо-технiчноi) та фаховоi
передвищоi освiти, а саме:

a 30 годин, якщо завершенця атестацii припадае на 2020 piK;

a



. 60 годин, якщо завершеннrI атестацii припадае на 2O2l piK;

. 90 годин, якщо завершення атестацiТ припадае на 2022 piK;

' 150 ГОДИН, якщо завершенIuI атестацii припuоu" на 2О2З piK та
наступнi роки.

2) встановлювати мiнiмальнi вимоги щодо обсяry (кiлькостi годин)
пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв закладiв дошкiльноi
позашкiльноI освiтита не менше нiж:

. 24 години, якщо завершенIUI атестацii припадае на 2020 piK;

. 48 годин, якщо завершення атестацiI припадае на 2021 piK;

. 72 годин, якщо завершення атестацii припадае на 2022 рiк;

' Т20 ГОДИН, ЯКЩо завершення атестацiТ припадае на 2О2З piK та
наступнi роки.

Щодатково iнформуемо, що щорiчний обсяг (кiлькiсть годин)
пiдвищення квалiфiкацii визначаеться педагогiчним працiвником та мае бути
вiдображений у вiдповiдному планi пiдвищеннrl квалiфiкацii, а в pik
проходження атестацiТ мае бути не меншим зЕ}значених вище обсягiв. При
цьому, облiк годин пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв
ЗДiЙСНЮеТЪСЯ За накопиtlув€lлъною системою. Якщо обсяг ,riд""щa"о
квалiфiкацii визначаеться в кредитах европейсъкоi кредитноi трансферно-
накопи.Iувальноi системи, то 1 кредит дорiвнюс 30 годинам.
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