
Організація довгострокового підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників ПТО Полтавської області 

 

НМЦ ПТО у Полтавській області здійснює організаційний та 

методичний супровід процесу підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, створюючи умови для вдосконалення 

професійного рівня всіх категорій педагогів області з урахуванням 

термінів їх атестації. 

Основними документами, що регламентують зміст і 

організацію процесу курсового підвищення кваліфікації, є 

нормативні та методичні документи Міністерства освіти і науки 

України. На сьогодні одним з таких документів є Порядок 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-

технічних навчальних закладів, який затверджений наказом 

Міністерства освіти і науки України від 30.04.2014 №535 та 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 липня 2014 року 

за №840/25617.  

У сфері неперервної освіти НМЦ ПТО проводить роботу за 

наступними напрямками: 

1. Організація неперервного розвитку професійної 

компетентності педагогів ПТНЗ у системі особистісно 

зорієнтованої післядипломної освіти (курсове підвищення 

кваліфікації, внутрішньоучилищні та регіональні форми роботи, 

самоосвітня діяльність). 

2. Стажування педагогів на новітніх виробничих і 

педагогічних технологіях. 

3. Моніторинг освітньої і професійно-кваліфікаційної 

структури педагогічних кадрів та аналіз рівня педагогічної і 

фахової компетентності. 

Щороку у травні-червні НМЦ ПТО, згідно із заявками ПТНЗ, 

формує та узагальнює замовлення про потребу керівних і 

педагогічних кадрів регіону у підвищенні кваліфікації і подає його 

до відповідних установ післядипломної освіти та навчальних 

закладів (закладам-виконавцям).  

У вересні кожного року заявки уточнюються і вносяться 

відповідні корективи у державне замовлення. 

У грудні НМЦ ПТО, відповідно до інформації отриманої з 

інститутів післядипломної освіти, готує наказ Департаменту освіти 

і науки Полтавської ОДА «Про організацію курсового підвищення 



кваліфікації» на календарний рік та плани-графіки підвищення 

кваліфікації керівних і педагогічних кадрів на кожне ПТНЗ області.  

Гнучкість, динамічність і варіативність курсового підвищення 

кваліфікації забезпечується завдяки функціонуванню різноманітних 

організаційних форм, а саме: 

1. Очної (на базі Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського, 

Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського і 

профільних ПТНЗ України). За цією формою проходять курси 

викладачі загальноосвітньої підготовки, практичні психологи, 

соціальні педагоги, керівники гуртків, вихователі; бібліотекарі та 

майстри виробничого навчання (фаховий модуль). 

2. Очно-заочної (виїзні курси Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти). На базі ПТНЗ області проходять 

курси підвищення кваліфікації викладачі професійно-теоретичної 

підготовки і майстри виробничого навчання (психолого-

педагогічний модуль). 

3. Очно-дистанційної (на базі Центрального інституту 

післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН України (м. Київ). За цією формою 

проходять підвищення кваліфікації керівні кадри, методисти ПТНЗ 

та працівники НМЦ ПТО. 

4. Дистанційної (на базі Полтавського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського). 

За цією формою проходять курси викладачі загальноосвітньої 

підготовки, керівники гуртків, вихователі, практичні психологи, 

соціальні педагоги. 

Курсове підвищення кваліфікації передбачає моніторинг, який  

здійснюється по півріччях — у червні та грудні поточного року. 

Також спільно з Департаментом освіти і науки Полтавської ОДА 

проводиться перевірка державної статистичної звітності 

професійно-технічних навчальних закладів про підсумки роботи за 

навчальний рік за формою №1 (профтех) — щороку у вересні. 

Для інформації: загальна кількість педагогічних працівників 

ПТНЗ Полтавської області станом на 01.09.2016 року становить 

1618 осіб. За п’ять останніх років підвищення кваліфікації за кошти 

держбюджету пройшли 2381 особа. Зверніть увагу на діаграму: 

 

 



Підвищення кваліфікації  

педагогічних працівників ПТНЗ Полтавської області 

 
Загалом підвищення кваліфікації складає 100% від потреби. 

Окрім 2015 та 2016 років, у яких, у зв’язку зі скороченням обсягів 

державного замовлення на підвищення кваліфікації на базі 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, 154 

педагогічні працівники, які були включені в план-графік, не 

пройшли курси підвищення кваліфікації. Сподіваємося, що така 

ситуацію не стане прикрою традицією. 

З метою підвищення фахової майстерності, робітничої 

кваліфікації (розрядів), вивчення новітніх технологій, сучасного 

обладнання, виробничих матеріалів, прогресивних методик 

організації праці, необхідних для здійснення якісної підготовки 

кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних 

закладах відповідно до потреб ринку праці майстри виробничого 

навчання області постійно проходять стажування в установах, на 

підприємствах, у навчальних закладах області.  

Загальна кількість майстрів виробничого навчання ПТНЗ 

Полтавської області станом на 01.09.2016 року складає 687 чол. 

За п’ять останніх років стажування пройшли 701 особа. 

Стажування 

педагогічних працівників ПТНЗ Полтавської області 

 



З 2009 року МОН України впроваджує нову систему 

курсового підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання 

на базі профільних професійно-технічних навчальних закладах 

України за галузевим спрямуванням. 

Полтавська область не стоїть осторонь і майстри виробничого 

навчання ПТНЗ області проходять навчання на базі профільних 

ПТНЗ України:  

Підвищення кваліфікації майстрів в/н на базі  

профільних ПТНЗ України 

 

 
Приємно зазначити, що на базі Дніпродзержинського центру 

підготовки та перепідготовки робітничих кадрів стажування 

пройшли 10 майстрів в/н з Полтавщини, а саме: 7 кондитерів, 2 

офіціанти-бармени, 1 кухар. Всі вони повернулися з приємними 

враженнями та схвальними відгуками про організацію стажування 

у  Дніпропетровській області.  

13 квітня 2010 року у Полтавській області на базі Вищого 

професійного училища №7 м. Кременчук  відбулося урочисте 

відкриття Всеукраїнських курсів підвищення кваліфікації для 

майстрів виробничого навчання машинобудівної галузі за 

професіями «Електрогазозварник» та «Електрозварник на 

автоматичних та напівавтоматичних машинах». 

Підвищення кваліфікації майстрів в/н ПТНЗ України 

машинобудівної галузі з професії «Електрогазозварник» на базі  

ВПУ №7 м. Кременчука 

 



На жаль, на даний час курси підвищення кваліфікації для 

майстрів виробничого навчання машинобудівної галузі на базі ВПУ 

№7 не проводяться. Це пов’язано з активним впровадженням 

Державного стандарту ПТО з професії «Зварник» і високою 

завантаженістю навчально-виробничих майстерень. 

Разом з тим, система роботи з підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, удосконалення їх професійної 

компетентності продовжується у міжкурсовий період, який 

передбачає: проведення предметних тижнів, участь у дослідно-

експериментальній роботі, створення авторських шкіл, участі у 

різноманітних методичних заходах обласного та всеукраїнського 

рівнів (конференціях, семінарах, школах ППД, тренінгах, майстер-

класах тощо). 

У рамках науково-методичної співпраці НМЦ ПТО у 

Полтавській області з Білоцерківським інститутом неперервної 

професійної освіти цього року були проведені наступні заходи: 

- Міжобласний вебінар для 

викладачів предмета «Охорона праці» 
на тему «Інтерактивні методи навчання у 

системі роботи викладачів з предмета 

«Охорона праці» ПТНЗ» (21 березня 2017 

року). Викладачі ПТНЗ Полтавщини та 

інших областей поділилися своїм 

досвідом у застосуванні новітніх технологій навчання, які 

активізують навчальну діяльність учнів і ефективно впливають на 

якість знань з питань охорони праці. Викладачі інституту надали 

цікаву та корисну інформацію з використання інформаційно-

комунікаційних технологій при викладанні предмета «Охорона 

праці» в ПТНЗ. 

- Майстер-клас і тренінг зі 

створення електронної навчальної 

літератури 

на тему: 

«Вплив 

медіадидак

тичних 

технологій 

на формування свідомості особистості» 

(24 лютого 2017 року). Заходи 



проводились з метою реалізації єдиної методичної проблеми НМЦ 

«Розвиток творчого потенціалу педагогів та учнів як необхідна 

умова якісної організації освітнього процесу ПТНЗ» та були 

націлені на підвищення професійно-педагогічної та соціально-

психологічної компетентності методистів.  
 

- Регіональний науково-

практичний семінар на тему 

«Реалізація освітніх інноваційних 

технологій у професійному навчанні» 

(20 квітня 2017 року). Семінар був 

організований кафедрами 

«Педагогіки, психології та управління 

навчальними закладами» і «Методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін» БІНПО 

ДВНЗ УМО НАПН України та 

Навчально-методичним центром 

професійно-технічної освіти у 

Полтавській області. Під час семінару 

були розглянуті актуальні питання 

реалізації інноваційних технологій в 

оновленні змісту державних 

стандартів ПТО, формуванні 

професійної компетентності педагогів, вирішенні проблем 

національного виховання тощо. Учасники семінару отримали 

сертифікати Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти, а також буде підготовлений електронний збірник матеріалів 

(вересень-жовтень). 

Така форма співпраці є цікавою і результативною. Тож 

сподіваємося, що ми будемо активно впроваджувати її, залучаючи 

до роботи  ще більшу кількість педагогічних працівників ПТНЗ 

області. 

 


