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злI-лJIьtlл чАстиI,Iл

l.

Llей Порядtlк визнача€ процедуру, видtI-L форми, обсяг (трlrва.гriсть).
перiо;{лrчtriс,гь. умови riiдвtлшенrrя квалiфiкаuii tтедагогiчних i науковопедагогiчних працiвникiв комунfu-Iьного закладу <Кiровоl,ралськlrй oб;racHr,tl1
ittc.1ilTyT пiслядlrп.;lомtlоi педаt,огiчноТ освiти iMeHi Васr-r-ця С_vхоп,t:rilнськогO)i
вкJIючаюч}l механiзм oIUIaTlt, vý,tCIBL{ i rrрочедуру в}1:]нання резу.;rьтатiв
пiдвлtrцення квалiф iкацii.

2, Ilедагогi.rнi та

}{ауково-педагогi.tнi шрацiвникll зсlбов'язацi
пiдвиtцуват}I свою кваrriфiкацiю згiдно з циNI Порялкорt не Рцше одцого разу

на lIОять poKiB.
ГIедагогiчнi ,га наукOво-шедагогi.rнi rlpartiBr,iItки caMocTiiiHo обираrоть
KCIHKpeTHi форми, види, напрями та субПсктiв надання освi,гнiх пOс.lIуг з
пiдвищення квflЛiфiкашiТ. Резyльта,гl,t гtiдвl.rЩеннЯ квалitРiкацii врахОВУЮТI}СЯ
Пiд.16. rIрOведеНня агестацii пелагогiчнлtх працiвниltiв. а також пiд час обранrrя
на посаду за KoHKypcoN{ ч}l укладеI{}ля трудOвого доI,овору з науков()_
пелагогiчнrIL{и праuiв никаN,lи.

ýиректор. заступнI.{к директора, KeptBH}IK структурного пlдроздlл},.
завiлувач *афелр", якi вшерrпе призначенi на вiдгrов,iдну посаду, :здiйснюlоть

пiдвишtення квалiфiкацii вiдгrовiдно до займаноi посади llротягоý{ двох перших
pokiB роботлr. Обсягl.r тдкогс гliлвиtцення квалiфiкацii визначак)ться вченою
рi}дою КЗ (KOlilпo iMeHi Васлеця Сухопtли}lсъкOго).

i

науково-педагогlчнlтх
працiвнlЛкiв с: rx rrрофесiliнл.пYt розвl,fiOК вiдповi.цt{о дО державI{оi по;rirl+ки 3,
гitлузi ocBiTll,га забезrtечення якос,гi освir,и,

3. Метсlю пiдвлшцення

кваr_гriфirtацii шелагогiчних

4. Педагогiчнi та на_yкоtsо-педагогiчнi працiвнлrки можуть triдвиrцyвати

J

квапiфiкацirо в YKpaiHi та:]а кордоном (KpiM держави, ulo вt{з}Iана BepxoBl]olo
Р адокr Украirrи ilеРХiаВОю -агр есOром чи дер}i(ав оtо-окупантом),
}{а_Yково-педагогi.iнi працiвникI4 мOж,Yть гtiдвt,riцувати
ю з а рiзл-tил,tи ф ормами, видаNl}I, :]окрсма:
кв cr.,ri фiкаr{i
^(очна (денна. вечiрвя),
формамu tlidBuuleтHя квалiфtксtztril'с:iнстirтушiliна
заочна, дlлсr,анцiitна, мережева). дуаjIьItа, на робочому мiсцi тошо, Форп,rи
rriдв ище н ня кв ашi ф i каrri i м ож_y-tь по €д [{ув ;lT}1 сь ;
- осltовнl,tлцъr вuс)сtлцtt пidвttuуення квсtлiфiксttlii' с:: }lаRчання за llрограмою
пiлвишення квалiфiкацiТ; стажу"ваI{ня; участъ у сеý,{1нарах, практлtкумах,

5. Ilедагогiчнi r,а

тренiнгах. вебiнарах, пцайстер*класах Tofito,
' gKpeMi видlл,
дiяльностi педагогiчних i на_чково-педагогiчнt&\ rlpaцiBгrlrrciB
стажування, самоосвlта,
{участь у програмах академiчнот мобiльностi, traykoвe
здобуття ваукOвого стчпеня, вищоi освiти) можуть бlтtt визнанi як пiдвиlцення
квалiфirсацii вi:lповiiцно до цього Поря:rкч
i-Iр*пелура3арахуваЕня таких fiKpeмIrx вtтдiв дiялr,rl+стt. ix р*з_Yльтатlв та
,га нil_Yк{-}Ё}*-п*jiэг{]гItlfiрl.
trtltяl- rli;iBpTrrieH*lя к*а:riфirсаrril ш*дат,ttгi,lнl+х

/

Ёi,lТ'fi'Н|}-"Х;,:аЧаСТЬСЯ

ВIlеНОЮ РаДОЮ

КЗ

ККОIIlПО iпленi

Василя

6, обсяг (тривалiсть) пiдвrrще}rня квалiфlкачii
педаr,огiчних i науково_
педагогiчнltх працiвrrикiв vсl,аноI}лю€lься
в годL{FIах та/або кредLl'ах
CBporler,icbKoi кредитноi'транс{lер"о-"uпой*у*-urоi
cl.rcTeMl.t i протягорt л'ятIа
poKiB не може бутlт **nn*rinn Hiit
irricTr -p-i"r;B CI{TC (i80 год.),
Пiдвиlцеt{ня квалiфiкацii .r.дu.оr:iчrr"r,,
i науково-педагогiчнлrмl.t
працiвнlлками здil:iснюс.гъся :згiдrrс
з п"цаном пiдвl,riцення ква;liфiкаuii

КЗ кКоiГtrПо inTeHi Васи-пя Сухо;чrлtлцського))

на капендарнлtй piK, lцо
i влrкогlусться вiдповiдно до
цього Порядку,
педагогiчнi i гrауковO-педагогiчнi Лрацiвнлrкl{
маютъ право на пiдвипdе}rня
квалiфiкацii rlоза Me}Kaп{}t плаl{}, пiлп
ищення ква,чi t|tiкацii.
форшlуст,ься, затвердх(у€ться

7, Суб'сктом лiдвtttцсння

кв;uriфiкаrдiТ € кЗ (КоIГ{l IO iMeHi
Васlrля
Сухомлиr{ського)), iншi закJIади освi'и,
наукова ycTal]o*a, iнша юрl,дрlt{на чр{
фiзична особа, y тому чис:ri фiзична особа - пiдпрлrсNIець,
tцо
дiяльнiстъ У сферi тriдвlЙння квалiфiкаr{ii -педа.о.i.rйпровадить t,lсвiтню
1r+4Чi vr 1 lrrx'^
з:аlабо наYковоПеДаГОгiчних

,-*

J

працiвникiв,

Ледагогiчнi та }{аYкоRо-педагогi.rцi праtдiвt{икt{
можчть пiдвtлrllувати
KBa,riфiкацiю v рiзHlrx суб1cKTiB пiдвltlценtля
квалiфiкацii.

8.

С]тажvваrrнЯ здiйснrостьсЯ

за

iндивiдуальноЮ програNIOю.

il{r_}
розробля€ть ся i з атверлжу€т ь ся суб' скто п,t гliдв иrr{е
нгrя кв алi фi кацiТ,
{ндивiдуа"пьrrа uрограА,Iа ста}куваНня
повrtнна л,tiстиr.и iнформацitо lryo Ti tlбсяг
{тривzuriстъ)

та

очiкуваtлi результати }-Iавчання. Iндивiдуаlьна
програма
стаж_уван[ш мол(е ш,tiстlt.t.и такоЖ iнrшу
iнформаitiю,

щб .rо.|Бu.я проход.}кеннrI
с"гажуванН'{ Пе:]ОГоr,iчtli,tм та/або науково-педагогi.Iлr",
npuuj*nruno*n.

Mixc кЗ (коIППО

ib,reHi Василя Сухомл"".r*оr,о)) та
суб'сктошr
i уклад1€]ь ся догоВ ip, що шер едба.-tас
ф
стажув
анFIя
0дн ого
деttiлькох працiвниlсiв, У такому '*"r,u"ny iндивiдуаtтъна
програма

пiдв llщення квалi

чи

i

Karri

стtl}ItуваНня с невiД'смни-ь4
додаткOм до дOгOвору.
За irропОзицiскl однiсi зi cTopiH.
до нього мOжу'ь вносt{тися
зп,{irrИ (уточне Ння) шляХом
^о.о"оРУ,
вiдповiдНоi
уклаЛе*r.О
додатКОвоТ }iгtlди.
С,гажування педагогiчних_ на1,,ково-";;;r,;i;;;";;;;;-никiв
iнстrт,гут,у
МОЖе :ЗДiЙСНЮВа'ИQЯ

i

В КЗ (КОlППО iMeHi Ёi.rnnn Сухон'шицськог.,),
!/J:avivlj'llЛ

ЗаКЛаЛi ОСВiТи або HayKoBiri

.vcTaHoBi.

iHtлoMy]

Керiвникоп,r такого стarкуваrrня призначастъся
на\iково-педагогiчtrий
ПРаЦiВНИК, ЯКИ'i Працюс в КЗ кКОIпло
iMerli Й;;; сЙ"rнськог.,))] \4ас
науковиЙ СТl,пiнЬ таlабО Bllet{e зва} Iш'
ý{а€ не il{енше десят1.1 poKiB
;tосвiду
роботи на посадi t]аYко в о- гtе7да гоr. i чr{ого np arri**r"oa

сr,ажування педагогiчних i начково_педагсlгiчних
праltiвrrиrtiв у iнпrих
суб'с-ктiв пiltвиlllення квалiфiкацii'здirlсrrrост,ься
lti;{ керjвЙцтво{\{ праLtiвника,
якиli мас вiдповiднлтй досвiд
та квалiфiкацiю,
роботи

э

оплата гrрацi керiвника стажуванrUI в iHlшtrx суб'скт.iв пiдвlещентrя
квалiфiкацii визначасться такL{мt{ сyб'сктами гriдвliщення квалiфiкацii
сапtост,iйно або ца пiдставi укладе}tих договорiв про ста}кування
педагогiчлплх
або науково-педагогi ч t{их працiвникiв.
Один дiень стажування оцiнюс,гься у б годин або 0,2 IФедиту ск.гс.
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ВИЗНЛННЯ РЕЗ УЛЬ ТА TIB ПЦВИШЕНIIЯ КВЛJПФIКАЦII
IIýДАГОГIЧНИХ I НЛ}КОВО_IIЕДАГОГIЧНИХ ПРАIIIВНИКIВ

9. Резутьтати

гтillвиit{ення квалiфiкачii у суб'сктiв пiдвищення
Iц0 Nlають лiцензirо Fia пi;lвиrцен'я квацiфiкаuiТ або прOвадять
освiтню дiялънiсть за акредIIтоваFIою освiтньою програмою, не потребчють
квtl^пiфiкаrriТ,

tlкремогО в L{зi{itнFUI чи пiдтверджеFIня.
резу;тьтатt,i пiдвищення ква,тiфiкацii в irпrrlrx суб'сктiв, якi провадять
освiтню дiя.ltьнiсть 1, сферi tTi:{BilшteнHя ква,тiфiкаlдiт (бЬз лiшензii). *"="u*,lu*u
рiurенням вченоi Ради кз <<Ко{ППо iMeHi Васiт.rrя Сухомлинського},

10. Педагогiчний або наукOво-i]едагогiчнllй працiвнr-rк протягом одr{ог.0
ьЕiсяця пiсля завершення пiдврrшtенrrя квалiфiкацiт подас
д0 вченот радл{
КЗ кКоIПГIО iMeHi Васlrля Сухомлинськог0} клOпOтаI{ня про визнання
рOзул6rrriв пiдвиrцення квачiфiкацiТ та документ пр0 прOходження гliдвищення
кв;r"riфiкацiТ.

У

разi шiдвllпlення квшiфiкацii" шl.qяхом iнформа"тьноi освiти (на ocHoBi
розробленогО fi_IIа}{У пiдвиtllенtlя rсва;liфiкацii) замiсть дOкуNtента пр0
пiдвишення квалiфiкацii пOдасться звiт ,rро р*зупьтати пiдврtrценilя квалi(iiпацiт
або твор'lа робота, персонfuilъне розроблення електронного освiтнього p-._vpay,

Bt,tKoHaHi В процесi (за резYльтатами) ttiдвищення квалiфiкацii- iu
0г]рилюДненi на Beбcal,YtTi КЗ (коIГIПо iMeHi Василя Сухомлинськог0)) .г#або
в
е-гIе}ýронному портtРолiо педагогiчного або науково-педагогiчного rrраuiвника

rцо

{1,разi наявrтостi),

клогtоr,ання працiвrtr.tка прOтягом мiсяця з дfiя його l1одання
розгJ{ядаgгься на засiдаrrнi вчеrюi Ради кз ккоlпгtо iMerri Васрtля

Сухомлинського),

fiля влtзнання результатiв пiдвr.rш{енF{я квапiфiкацiт вчена Рада заслу-ховус
гtедагогiчного або науково-шедагоr.i.lного працiвнr,tка шlодо якост.i *n oo"uu"o
програh,Iи (iнформальноi ocBi,Tll (caMoocBiTlr) пiдвищелlня квыriс}iкацii,
р€зул5тurr* tliдвlлщеllня квапiфiкаuii, дотримання суб'сктом пiдвищеr+ня
кваriфiкацiТ умов догOвOру т,а приliмас рiшенлля:
визнати резулътати шдвищеннlI квалiфiкацii;
_ не визнати
резYJlьта],}t пlдвиIltення квашiфiкацii.
_

у

разi невизна}-Itul результатiв пiдвип{ення квалiфiкацii вчена рада нздас
рекоь,rендацii Пед3рgрjrlнOму або науково-tlедзр6l,irlноn,rу працiвник_у rцодо
пов,tсрного пi;lвиrцення ква;riфiкацiТ в iншrих суб'ектiв пiдвиrrlення rtвалiфiкаuiТ.
l l, Y.racTb педагогiчнртх та l{ЁукФвL}*педаг(}l,iчл*l-lх пpatliBHllKiB ilрФграjl,{ах
у
аttа.'lеПtiЧlТОТ Moбi.tit:l*icri на засадах. вl4зл{ачсн1.1х Закопапtт: virparHl,i,<ttrpo

ф

::ъ'

ocвiT},,}" <ГIро B}.IiIdy ocвiTy)), IJоложенням про порядок реалiзацii права FIa
акаДемiчну мобi.irьнiсть, затвердженlli\{ пocTal{oBoro Кабiнету MlirricTpiB Украiни

вiд |2 серпня 2015 р,}Г9 579 (офiiriйний вiсник УкраiЪи. 2015 р., Jф

66,
закоrlоj{авства, в}.l:зна€ться вченоiо ра;fою
КЗ <<КOl1l1l0 iMeнi Васшrя Сy.хомлиr+ського)) як пiдвrlrцеrrня кваrriфiкачiТ
педагогiч}tи,ч т,а науково -педагогi чн}rх пр ацiвникiв.
Обсяг нiдвиrцення квачiфiкацiТ i]Jляхоh,{ участi педагогiчного або наyково*
пеДагогiчного прачiвника у програмi академiчноI плобiльностi зарахову€],tься в
межах визнаI{t{.х результатiв HaB.raHHJI. fuце не бiльше iлiж З0 годин або одиrt
кредит СКТС на piK.
С'Г.

2183),

Та iншrимll актами

ФlIIлнсувАнЕя IrцвишЕння квАлIФlкАIIIi
|2.

fiжерелап,rlт t}iнансувil{ня пiдвl.лtцення квалiфiкаuii пелагогiчних i
наукOво*пеjlагогiчнлtх шpariiBHlлciB с KollITI,r мiсцевого бюдхtету та кошти
фiзrлчних осiб.
За рахунок коштЬ, шередбачених у коштOрисi КЗ кКОIППО iMcHi Василя
СухомлияськогоD, здiйсшоеться фiнансування пiдвлшцешrя квалiфiкафi в обсязi,
встановленому закоt]одавством, i вiдповiдно до плаFIу пiдвl.rщення квалiфiкаlдii
педагог,iчних i науково*педагог,iчних пpartiBHlrkiB. якi rrраrцоють у закладi за

основним мiсцем роботлi.

l3.

Самостiйне фiнансуваýýя пiдвшцення квалiфiкацii здiйснrоеться
педагогiчними та науково-педагогiчними гrрацiвниками, якi шрiшцоють у
КЗ кКОIППО iMeHi Васршtя Сухомлшrського>> за осЕовшпr мiсцем роботи i
пiдвищують ква-тliфiоацiю поза межами

14, На час пiлвищенrrя квалiфiкацii

педагогiчr*шл або наукOвопедагогiчним працiвнlаком вiдповiдно до затвердженого плану з вiдрl,вом вiд
виробrтицгва в обсязi, визначеному законодавством, за педагогiчним або
науково-педагогiчtмм працiвниrсом зберiгаеться мiсце роботи (посада) зi
збережеrтням середньоi заробiтноi птtати.
Витратl,t. пов'язанi з гliдвrшIенням квzuriфiкаuii, вiдшкодовуються у
порядку, ви:]начено]чlу законодавство]\I.

15. Факт

пiдвищення кваriфiкацiТ тrедагогiчi{ого

або

науков0-

педагоr,iчного працiвнrrка пiдтверджу()ться актоN,l прrr наданнj{ послуги з
пiдвищеr{ня кваллфiкаrtii. якрtй скJIада€ться в установлеFrому законодавством
порядку, пiдписуетъся KepiBHltKoM закладу освiти або уповноваженою ним
особою та iншим суб'ектом пiдвищеrшя квалiфiкацiТ. Такий €кт € пiдставою
дJIrI оIIлати послуг суб'скта гriдвищеrтяя квалiфiкачii згiдно з укладсною угодOю

г

