МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.04.2014

№ 535

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2014 р.
за № 840/25617

Про затвердження Порядку підвищення
кваліфікації педагогічних працівників
професійно-технічних навчальних закладів
Відповідно до статті 54 Закону України «Про освіту», статей 45, 46
Закону України «Про професійно-технічну освіту», пункту 1.8 Типового
положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №
1255/18550, та з метою забезпечення професійного розвитку педагогічних
працівників
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок підвищення кваліфікації педагогічних
працівників професійно-технічних навчальних закладів, що додається.
2. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.)
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому законодавством порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Полянського П.Б.
Міністр

С.М. Квіт

ПОГОДЖЕНО:
Міністр соціальної політики України

Л. Денісова

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Г.В. Осовий

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Голова Профспілки працівників освіти і
науки України
Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
ЗАТВЕРДЖЕНО

О. Мірошниченко
Г.Ф. Труханов

О.Ю. Потімков

Наказ Міністерства освіти
і науки України
30.04.2014 № 535
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2014 р.
за № 840/25617

ПОРЯДОК
підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних
навчальних закладів
1. Цей Порядок визначає механізм підвищення кваліфікації
педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів (далі педагогічні працівники) незалежно від форм власності та підпорядкування (далі
- заклад-замовник).
Педагогічні працівники проходять підвищення кваліфікації у закладах
післядипломної освіти, вищих навчальних закладах, навчально-методичних
(науково-методичних) центрах (кабінетах) професійно-технічної освіти, на
підприємствах, в організаціях, а також на базі професійно-технічних
навчальних закладів на засадах вільного вибору форм навчання, програм і
навчальних закладів.
2. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є
вдосконалення та розвиток професійно-педагогічної компетентності шляхом
опанування сучасних освітніх технологій, методик загальної та професійної
педагогіки, психології, а також ознайомлення із сучасним устаткуванням,
обладнанням, технікою, прогресивними методами організації праці,
необхідними для здійснення якісної підготовки кваліфікованих робітників.
3. Основними завданнями підвищення кваліфікації педагогічних
працівників є:
- оновлення та розширення знань, формування нових професійних
компетентностей у психолого-педагогічній, методичній, організаційноуправлінській діяльності;
- засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;
- вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, ознайомлення з
досягненнями науки, техніки і виробництва та перспективами їх розвитку;
- ознайомлення із специфікою умов, станом і тенденціями розвитку
підприємств, організацій та установ, вимогами до рівня кваліфікації
працівників за відповідними професіями;
- застосування інноваційних технологій реалізації змісту підвищення
кваліфікації, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію,
запровадження дистанційних, інформаційно-комунікаційних технологій
навчання;

- встановлення (підвищення, підтвердження) кваліфікації (розряду, класу,
категорії).
4. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється не
рідше одного разу на 5 років і є обов’язковою умовою чергової атестації.
На період навчання за педагогічними працівниками зберігається середня
заробітна плата відповідно до вимог чинного законодавства України.
У разі навчання з відривом від основного місця роботи педагогічні
працівники мають право на гарантії і компенсації, передбачені законодавством
України.
5. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється на
підставі договору між закладом-замовником та закладом-виконавцем за
формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.
6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних
професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної
освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, комунальних - за
рахунок коштів місцевого бюджету, а приватних - за рахунок коштів власника.
7. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за
такими видами:
- довгострокове підвищення кваліфікації;
- короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, майстер-класи, семінарипрактикуми, семінари-тренінги, авторські школи, тренінги, вебінари, «круглі
столи» тощо);
- стажування.
8. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за
денною, вечірньою, очно-заочною, індивідуальною та дистанційною формами
навчання.
9. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводиться
відповідно до перспективних та річних планів роботи професійно-технічного
навчального закладу. План-графік підвищення кваліфікації педагогічних
працівників затверджується керівником закладу-замовника та надсилається до
навчально-методичного (науково-методичного) центру (кабінету) професійнотехнічної освіти у відповідному регіоні.
10. Сформований річний план-графік підвищення
педагогічних працівників узгоджується із закладом-виконавцем.

кваліфікації

11. Підвищення кваліфікації за програмою довгострокового підвищення
кваліфікації спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення
педагогічними працівниками спеціальних фахових, методичних, педагогічних,
соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних, інформаційнокомунікаційних та управлінських компетентностей, у тому числі вивчення

вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню ними
своїх посадових обов’язків, розширенню їх компетенції тощо.
Строки навчання за програмою довгострокового підвищення
кваліфікації визначаються формою навчання та встановлюються тривалістю від
72 до 216 навчальних годин.
12. Підвищення кваліфікації за програмами короткострокового
підвищення кваліфікації передбачає комплексне вивчення сучасних проблем
галузі освіти, науки, педагогіки, законодавства, вітчизняного та зарубіжного
досвіду, підвищення рівня професійної культури тощо.
Періодичність короткострокового підвищення кваліфікації визначається
професійно-технічним навчальним закладом відповідно до програмних цілей
навчального закладу, індивідуальних освітніх потреб педагогічного працівника
та встановлюється тривалістю до 72 навчальних годин.
13. Зміст та строки стажування визначаються програмою стажування, що
розробляється закладом-виконавцем за погодженням із закладом-замовником,
затверджується керівником закладу-виконавця та здійснюється відповідно до
договору, що укладається між закладом-замовником та закладом-виконавцем за
формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.
14. Організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників
здійснює методист (заступник керівника) закладу-замовника, який:
- веде облік педагогічних працівників, які підлягають підвищенню кваліфікації;
- розробляє щорічні плани-графіки підвищення кваліфікації;
- завчасно інформує педагогічних працівників про заклади-виконавці та
програми підвищення кваліфікації;
- розробляє спільно з педагогічним працівником його індивідуальний план
розвитку професійно-педагогічної компетентності;
- направляє замовлення про потребу у підвищенні кваліфікації до навчальнометодичного (науково-методичного) центру (кабінету) професійно-технічної
освіти у відповідному регіоні;
- розміщує інформацію на інформаційних стендах, веб-сайті навчального
закладу;
- здійснює інші організаційні заходи щодо підвищення кваліфікації
педагогічних працівників.
15. Керівник закладу-замовника забезпечує створення необхідних умов
для підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
16. Зарахування на підвищення кваліфікації здійснюється за наказом
керівника закладу-виконавця на підставі направлення на підвищення
кваліфікації педагогічного працівника, виданого закладом-замовником.
17. Навчально-методичний (науково-методичний)
професійно-технічної освіти у відповідному регіоні:

центр

(кабінет)

- узагальнює потреби закладів-замовників у підвищенні кваліфікації
педагогічних працівників на базі закладів-виконавців;
- подає закладам-виконавцям інформацію про потреби регіону у підвищенні
кваліфікації педагогічних працівників;
- здійснює методичний супровід підвищення кваліфікації педагогічних
працівників.
18. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників завершується
видачею відповідного документа.
19. Підсумковий контроль за результатами довгострокового підвищення
кваліфікації здійснюється на підставі оцінки рівня професійних
компетентностей педагогічних працівників, набутих під час підвищення
кваліфікації за відповідними навчальними планами та програмами.
20. Педагогічним працівникам, які пройшли довгострокове підвищення
кваліфікації, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації.
21. Педагогічним працівникам, які пройшли стажування, видається
відповідна довідка за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.
22. Педагогічним працівникам, які пройшли короткострокове
підвищення кваліфікації, видаються відповідні посвідчення, сертифікати,
дипломи тощо.
23. Результати підвищення кваліфікації враховуються при проходженні
чергової атестації педагогічних працівників.
24. Копії документів про підвищення кваліфікації зберігаються в
особовій справі педагогічного працівника.
25. Оплата праці осіб, які залучаються до підвищення кваліфікації
педагогічних працівників, здійснюється відповідно до чинного законодавства.
26. На час підвищення кваліфікації педагогічні працівники
забезпечуються гуртожитком. Умови проживання зазначаються у договорах
про підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Директор департаменту
професійно-технічної освіти

В.В. Супрун

Додаток до наказу
Міністерства освіти і науки України
від ________________ № _________

Перелік
професійно-технічних навчальних закладів,
на базі яких може здійснюватись стажування майстрів виробничого
навчання, педагогів професійного навчання та викладачів професійнотеоретичної підготовки ПТНЗ
Аграрний профіль
Професія (професії), за
якими
здійснюватиметься
підвищення
кваліфікації

Контакти (адреса,
телефон, ел. адреса,
директор)

Гущинецьке
Вище
професійне
училище

Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва

Вінницька область,
Калинівський район,
с. Гущинці, вул Леніна,
114,
тел. (04333) 3-64-10,
е-mail:
guscinecke_vpu@ukr.net,
Кривенко Іван Іванович

Сумська

Недригайлівське
вище професійне
училище

Слюсар з ремонту
сільськогосподарських
машин та устаткування,
тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва

42100, м. Недригайлів,
вул. Шмідта 28,
тел. 05455-5-23-02,
vpu-41@ukr.net, Осінній
Олександр Сергійович

3

Черкаська

Лисянський
професійний
аграрний ліцей

Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва

4

Чернігівська

Сосницький
професійний
аграрний ліцей

Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва

№

1

2

Область

Вінницька

Назва ПТНЗ

Черкаська обл.,
смт. Лисянка, вул. Леніна,
50, lys_licey@ukrpost.ua
Яцюк Олександр Іванович
16100, Чернігівська обл.,
смт Сосниця,
вул.Чернігівська, 42,
тел. (04655) 2-75-70,
e-mail spal31@mail.ru,
Чабак Анатолій
Володимирович

Будівельний профіль

№

1

2

3

4

5

6

7

8

Професія (професії), за
якими
здійснюватиметься
підвищення
кваліфікації
Штукатур, маляр,
лицювальникплиточник, монтажник
систем утеплення
будівель, монтажник
гіпсокартонних
конструкцій

Контакти (адреса, телефон,
ел. адреса, директор)

Область

Назва ПТНЗ

Житомирська

Житомирське
вище професійне
училище
будівництва і
дизайну

Житомирська

Бердичівський
професійний
будівельний
ліцей

Штукатур, маляр,
монтажник
гіпсокартонних
конструкцій

13300, Житомирська
область, м. Бердичiв,
вул. Котовського, 41,тел.:
(04143) 30577, е-mail: bpblicey@ukr.net, Чехурський
Вацлав Степанович

Запорізька

Запорізький
будівельний
центр
професійнотехнічної освіти

Штукатур,
лицювальникплиточник; маляр

69076, м. Запоріжжя,
вул. Жукова, 6,
тел. (061) 277-22-31,
ptu31@zp.ukrtel.net
Міхєєв Андрій Андрійович

ІваноФранківська

ІваноФранківський
професійний
будівельний
ліцей

Лицювальникплиточник, штукатур,
столяр будівельний,
муляр

ІваноФранківська

Вище
професійне
училище № 7
м. Калуша

Монтажник
гіпсокартонних
конструкцій, штукатур,
маляр, плиточник,
муляр,
електрогазозварник

Львівська

Львівське вище
професійне
художнє
училище

Маляр, столяр

Львівська

ЛВПУ дизайну
та будівництва

Монтажник
гіпсокартонних
конструкцій

м. Київ

Київський
професійний
ліцей
будівництва
комунального
господарства

Монтажник
гіпсокартонних
конструкцій

10003, м. Житомир,
вул. Якiра, 5, тел./факс:
(0412) 42-31-21 е-mail:
zhvpubd@gmail.com,
Муравицький Олександр
Анатолійович

76014, м. Івано-Франківськ,
вул. Левинського, 24,
тел. (0342) 2-24-29,
директор Гузар Ольга
Іванівна
77300, Івано-Франківська
область, м. Калуш,
вул. Б.Хмельницького, 78, ,
тел. (0347)26-18-32,
директор Мельник
Володимир Іванович
м. Львів, вул. Широка, 79,
тел.: (032) 267-56-11,
lphl@komitex.net
Криворучко Катерина
Володимирівна,
м. Львів, вул.Пимоненка, 15
тел.: (032) 270-30-24,
info@liceydb.lviv.ua
Адашинський Володимир
Йосипович,
03164, м. Київ,
вул. Клавдіївська, 24,
(044) 497-71-65,
licey_19@i.ua
Куришко Анатолій
Костянтинович

м. Київ

Київське вище
професійне
училище
будівництва і
дизайну

Утеплювач фасадів
будівель та споруд

03061, м. Київ,
в. Шепелєва, 3,
т. (044) 497-71-65,
Алексенко Георгій
Вячеславович

Рівненська

Вище
професійне
училище №22
м Сарни

Опоряджувальник
будівельний,
монтажник
гіпсокартонних
конструкцій

34500 м. Сарни,
вул. Технічна,4
тел.25533805 Городнюк
Володимир Павлович

Рівненська

Вище
професійне
училище №1
м Рівне

Опоряджувальник
будівельний,
монтажник
гіпсокартонних
конструкцій, муляр,
монтажник з монтажу
сталевих та
залізобетонних
конструкцій

33027, м. Рівне
вул. С. Бандери, 69
тел. 0362230245
Стрижеус Ігор
Володимирович

Рівненська

Вище
професійне
училище №29
смт.
Володимирець

Електрозварник
ручного зварювання,
опоряджувальник
будівельний

Сумська

Сумське
міжрегіональне
ВПУ

Маляр, штукатур,
лицювальникплиточник

14 Тернопільська

Тернопільський
центр
професійнотехнічної освіти

Штукатур, маляр,
муляр, лицювальникплиточник,
декоративне
опорядження фасадів,
утеплення фасадів,
електромонтер з
ремонту та
обслуговування
електроустаткування

46010, м.Тернопіль;
вул.Текстильна, 8;
тел.: (0352) 52-35-89;
e-mail: tcpto-1@ukr.net,
В.І.Цьох

15 Тернопільська

Тернопільське
Вище
професійне
училище
технологій
дизайну

Монтажник
гіпсокартонних
конструкцій

м. Тернопіль,
вул. С. Бандери 74А,
тел.24-35-00, vputd@ukr.net,
Чайка Г.І.

Лицювальникплиточник, штукатур,
маляр

61110, м. Харків,
Салтівське шосе, 123,
т/ф 738-21-04, Сорокін Іван
Миколайович e-mail:
hvpyb@ukr.net

9

10

11

12

13

16

Харківська

Харківське вище
професійне
училище
будівництва

34300, смт Володимирець,
вул. Київська, 49
тел.. 023425966
Боровик Валерій
Пилипович
40031, м. Суми,
вул. Курська,141,
0542-24-57-44,
shumsum@mail.ru,
Штика Юрій Михайлович

17

18

19

20

21

22

23

61121, м. Харків,
вул. Тимурівців 39,
(0572) 66-72-41, 66-73-01,
Амірбеков Геннадій
Джамалдінович,
cpto_2@mail.ru
м. Херсон, Миколаївське
шосе, 52, (0552) 37-34-96,
Супрун Олександр
Федорович

Харківська

Центр
професійнотехнічної освіти
№ 2 м. Харкова

Монтажник
гіпсокартонних
конструкцій

Херсонська

Вище
професійне
училище № 2
м. Херсона

Опоряджувальні
роботи, мулярські
роботи, столярні
роботи

Хмельницька

Подільський
центр
професійнотехнічної освіти

Штукатур, маляр,
лицювальникплиточник

Черкаська

Черкаський
професійний
ліцей

Штукатур,
лицювальникплиточник

Черкаська

Черкаський
професійний
будівельний
ліцей

Монтажник санітарнотехнічних систем та
устаткування

Чернігівська

Чернігівський
професійний
ліцей
залізничного
транспорту

Монтажник санітарнотехнічних систем та
устаткування,
монтажник
гіпсокартонних
конструкцій

14000, м.Чернігів,
вул. Комсомольська, 56,
т. (04622)4-03-08, E-mail:
chplzt5@gmail.com,
Зеленський В’ячеслав
Григорович

Чернігівська

Чернігівський
професійний
будівельний
ліцей

Штукатур,
лицювальникплиточник, маляр,
монтажник систем
утеплення будівель

14007, м.Чернігів,
пр.Миру, 247,
т.(0462) 694-927, E-mail:
chpbl@mail.ru, Гавриленко
Михайло Михайлович

м. Кам’янець-Подільський,
пр. Грушевського, 2а, тел.:
(03849)-3-61-40, 3-45-60,
Рущак Михайло Юрійович
м. Черкаси, в.Я. Галана, 13,
тел. 45-92-43
proflickua@ukr.net Куліш
Юрій Володимирович
м. Черкаси,
вул. Чорновола, 168,
тел. 64-04-32 ptu15@ukr.net
Молоцило Валентина
Олексіївна

Громадське харчування

№

1

Область

Назва ПТНЗ

Дніпродзержинський
центр підготовки та
Дніпропетровська
перепідготовки
робітничих кадрів

Професія
(професії), за
якими
здійснюватиметься
підвищення
кваліфікації

Контакти (адреса,
телефон, ел. адреса,
директор)

Кухар, кондитер,
офіціант,
продавець

Дніпропетровська обл.,
м. Дніпродзержинськ,
вул. Медична 2,
51931, тел. 3-32-65,
факс (05692) 3-8388Директор Донченко
Ірина Леонідівна

Закарпатська

Ужгородське вище
професійне училище
торгівлі та
технологій
харчування

Кухар, кондитер,
продавець
продовольчих та
непродовольчих
товарів

3

ІваноФранківська

Івано-Франківське
вище професійне
училище
ресторанного сервісу
і туризму

Кухар, офіціант,
бармен

4

Львівська

Львівське ВПУ
ресторанного сервісу
та туризму

Кухар, кондитер

5

Львівська

Львівське ВПУ
харчових технологій

Пекар

Рівненська

Рівненське вище
професійне училище
ресторанного сервісу
і торгівлі

Кухар, кондитер

7

Сумська

Сумський центр
професійнотехнічної освіти
харчових технологій,
торгівлі та
ресторанного сервісу

Кухар, кондитер,
офіціант, бармен

8

Черкаська

Черкаське вище
професійне училище

Кондитер

9

Чернівецька

Професійнотехнічне училище
№ 8 м. Чернівці

Кухар

Чернігівська

Чернігівський центр
професійнотехнічної освіти

Кухар, кондитер,
офіціант, бармен

2

6

10

88015, м. Ужгород,
вул. Капушанська, 142,
тел.: (0312) 61-32-39,
pty20@mail.uzhgorod.ua,
Кощак Віктор
Йосипович
76014, м. Ів-Франківськ,
вул. Сорохтея, 43,
т. (0342) 23 10 75,
vpu@vpu18.if.net.ua,
директор Кузнецова
Віра Іванівна
м. Львів, в. Пулюя, 36,
тел.: (032) 263-03-65,
ntf@mail.lviv.ua
Директор - Балущак
Ганна Федорівна,
Директор – Склярчук
Наталія Степанівна,
м.Львів,
пл. Д.Галицького, 8
тел.: (032) 235-53-30
lplcht@ukr.net
33027 м Рівне
вул. Д.Галицького,13
тел.0362237075
Директор – Рудик
Віктор Леонідович
40002, м. Суми,
вул. Роменська, 96,
0542-61-14-62,
splxtt@ukr.net,
Денисенко Василь
Миколайович
м. Черкаси,
вул. Подолинського, 20
тел. 71-36-50
dnz.chvpu@gmail.com
Азізова Алла
Михайлівна
м. Чернівці,
вул. Руська, 198, (0372)
6-19-70, ptu8cv@і.ua
Цвірінько Роман
Степанович
14037, м. Чернігів,
в. 50 років ВЛКСМ, 7а,
тел.: (0462) 72-40-70,
E-mail: ptu_16@mail.ru,
Потєхіна Наталія
Олексіївна

Деревообробка

№

1

2

Область

Професія (професії), за
якими
здійснюватиметься
підвищення
кваліфікації

Назва ПТНЗ

Мукачівський
Закарпатська центр професійнотехнічної освіти

Сумська

Глухівське Вище
професійне
училище

Контакти (адреса, телефон,
ел. адреса, директор)

Столяр будівельний,
тесляр, верстатник
деревообробних
верстатів, лісоруб,
рамник

89600, м. Мукачеве,
вул. І. Франка-бічна, 18,
тел.: (03131) 2-14-54,
mpbl@ukr.net,
Панас Василь Васильович
41400, м. Глухів
в.40 років Перемоги,17а,
05444-3-22-47,
gpl-15@ukr.net, Новиков
В’ячеслав Володимирович

Столяр, столяр
будівельний

Зв'язок

№

1

Область

Назва ПТНЗ

Професія (професії), за
якими здійснюватиметься
підвищення кваліфікації

Контакти (адреса,
телефон, ел. адреса,
директор)

м. Київ

Міжрегіональне
вище професійне
училище зв’язку
м. Києва

Оператор з обробки
інформації та
програмного забезпечення

01032, м. Київ,
бул. Т.Шевченка, 56,
т. (044) 235-16-40,
директор Петрович
Василь Сергійович

Лісове господарство

№

1

Область

Назва ПТНЗ

Чернігівська

Щорське вище
професійне
училище
лісового
господарства

Машинобудівний профіль

Професія (професії), за
якими
здійснюватиметься
підвищення
кваліфікації

Контакти (адреса, телефон,
ел. адреса, директор)

Лісник, єгер,
озеленювач

15200, Чернігівська область,
м. Щорс, вул. Бульварна, 5,
т (0465) 421854,
shchorsvpulg@mail.ru,
директор Вдовенко Ігор
Станіславович

№Область

Дніпро
1 петровс
ька

2

Запоріз
ька

3

Запоріз
ька

Назва
ПТНЗ

Професія
(професії
), за
якими
здійснюв
атиметьс
я
підвищен
ня
кваліфіка
ції

Контакти
(адреса,
телефон,
ел. адреса,
директор)

директор
Неклеса
Вадим
Вікторови
ч, пр.
Пеліна, 10,
Дніпрод
м.
зержинс
Електрог Дніпродзе
ьке вище
азозварн
ржинськ,
професій
ик
Дніпропет
не
ровська
училище
обл.,
51931, тел.
3-32-65,
е-mail:
ndz_vpu@
ua.fm
69014, м.
Токар,
Запоріжжя
фрезерув
, вул.
Запорізь
альник, Виробнича
ке
слюсар з , 15, тел.
машино механоск (0612)65будівне ладальни
22-81,
вище
х робіт,
Олійник
професій верстатн Олександр
не
ик
Миколайо
училище широког
вич,
о
eл.адреса:
профілю vpu27@i.n
et
Електрог
69009, м
азозварн Запоріжжя
ик,
, вул.
Запорізь
електроз Перспекти
ке вище
варник
вна, 2 Б,
індустрі
на
тел./ф.
альноавтомати (061) 236політехн
чних та
63-96,
ічне
напівавто директор
училище
матичних
Полухін
машинах, Володими
зварник
р

Федорович

Верстатн
ик
широког
о
профілю,
оператор
Миколаї
верстатів
вський
з
професій
Микола
програмн
4
ний
ївська
им
машино
керуванн
будівний
ям,
ліцей
слюсарремонтни
к,
електрог
азозварн
ик

5

Полтав
ська

6

Сумськ
а

Миколаїв,
вул.Космо
навтів, 66,
mpml11@
mail.ru,
Матвійчук
Олександр

39631, м.
Кременчук
Електрог
,
азозварн Полтавськ
ик,
а обл.,
ВПУ № електрог
вул.
7
азозварн Московськ
м.
ик на
а, 14
Кременч автомати (0536)7787
ука
чних та
10.
напівавто директор:
матичних
Несен
машинах
Микола
Григорови
ч
Електрог
азозварн
40016, м.
ик,
Суми,
електром
вул.
онтер з
Прокоф’єв
Сумськи
ремонту
а 38,
й хімікота
(0542) 36технолог
обслугов
21-43,
ічний
ування
spxtl@mail
центр
електроо
.ru,
профтех
бладнанн Мірошнич
освіти
я,
енко
електроз
Геннадій
варник
Вікторови
ручного
ч
зварюван

ня,
апаратни
к,
лаборант
хімічного
аналізу,
слюсар з
контроль
новимірюва
льних
приладів
та
автомати
ки

Хмельн
7
ицька

Нетішин
ський
професій
ний
ліцей

Електрог
азозварн
ик

Хмельн
ицька

Хмельни
цький
професій
ний
ліцей
електрон
іки

Слюсарелектрик
з
ремонту
електроу
статкува
ня

8

30100,
Хмельниц
ька
область, м.
Нетішин,
пр.
Незалежно
сті, 2, тел
(03842)318
45, email:netish
ynpl23@g
mail.com,
Крузер
Анатолій
Іванович
29018
м.
Хмельниц
ький,
в.
Тернопіль
ська 40/1,
т.: (03822)
2-31-52,
hple18@bi
gmir.net,
Росквас
Анатолій
Іванович

Сфера послуг

№

Область

Назва ПТНЗ

Професія (професії), за
якими
здійснюватиметься
підвищення
кваліфікації

Контакти (адреса, телефон,
ел. адреса, директор)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Закарпатська

Запорізька

ІваноФранківська

Хустський
професійний
ліцей сфери
послуг

Кравець, швачка

90400, м.Хуст, вул. Пушкіна,
11, тел.: (03142) 4-30-16, 431-07, licey@khust.net,
Пригара Дмитро
Михайлович

Запорізьке вище
професійне
училище моди і
стилю

Кравець, закрійник,
перукар, манікюрник,
педикюрник, візажистстиліст, продавець
непродовольчих
товарів, контролеркасир, секретар
керівника,
адміністратор

69065, м. Запоріжжя,
в. Героїв Сталінграду, буд.3,
тел.: (061) 222-27-44,
директор Короткова Ліна
Ігорівна

Центр
професійнотехнічної освіти

Кравець, закрійник,
перукар

Миколаївське
Перукар (перукарМиколаївська ВПУ технологій
модельєр), манікюрник
та дизайну

Сумська

Сумський
центр
професійнотехнічної освіти
з дизайну та
сфери послуг

76492, м. Івано-Франківськ,
вул. Тисменицька, 246,
т. (0342) 554487,
cpto_1@mail.ru, директор
Казимирів Богдан
Володимирович
м. Миколаїв,
вул. Потьомкінська, 37,
dnz.mvputd@yandex.ua,
Белоусова Тамара Павлівна

Кравець, закрійник,
перукар, педикюрник,
манікюрник, візажист

40031, м. Суми,
вул. Курська,139,
0542-24-33-68, splsp@i.ua,
Аніна Надія Григорівна

Перукар (перукармодельєр), візажист

61001, м. Харків,
вул. Якіра 5, 732-65-25,
ptu40@ukr.net, директор
Матвійчук Лариса Іванівна

Харківська

Харківське ВПУ
сфери послуг

Хмельницька

Вище художнє
професійне
училище № 19
смт. Гриців

Вишивальник

Хмельницька

Вище
професійне
училище № 25

Агент з постачання

Чернівецька

Вище
професійне
училище № 3

Кравець, закрійник,
перукар

вул. Горького, 3,
смт. Гриців, Шепетівський
р-н, Хмельницька область,
тел.: (03840) 3-43-54, e-mail:
vhpu19@ukr.net, Демчук
Надія Василівна
29017, м. Хмельницький,
пр. Миру, 61/3,
тел.: (0382) 742425, e-mail:
vpu25_hm@ukr.net,
Гаврилюк Олег
Олександрович
м. Чернівці, в. Головна, 127,
(0372) 52-53-55,
vtu3@sacura.net директор –
Нікішина Олеся
Валентинівна

10

11

12

Чернівецька

Чернівецький
професійний
ліцей сфери
послуг

Секретар керівника,
діловод, помічник
вихователя,
соціальний робітник

Чернігівська

Чернігівський
професійний
ліцей побуту

Перукар (перукармодельєр),
манікюрник,
педикюрник, візажист

Чернігівська

Чернігівське
ВПУ
побутового
обслуговування

Кравець, закрійник,
перукар, перукармодельєр

м. Чернівці, в. Руська, 228Б,
(0372) 54-57-12,
ptu13@ukr.net директор –
Цимбал Орися Василівна
14014, м.Чернігів,
вул. Ушинського, 10
т. (0462)612-667 E-mail:
proflicey13@mail.ru
Копистко Тамара
Миколаївна
14037, м. Чернігів,
в. 50 річчя ВЛКСМ, 11,
т. (0462) 724088, 228292,
vpupo_2005@mail.ru,
директор: Михалко Світлана
Олексіївна

Транспорт

№

1

2

3

4

5

Область

Назва ПТНЗ

ІваноФранківська

ІваноФранківський
професійний
політехнічний
ліцей

м. Київ

Навчальнонауковий центр
професійнотехнічної освіти
НАПН України

Рівненська

Професія (професії), за
якими
здійснюватиметься
підвищення
кваліфікації
Машиніст тепловоза,
слюсар з ремонту
рухомого складу,
оператор
компютерного набору

Контакти (адреса, телефон,
ел. адреса, директор)
76014, м. Івано-Франківськ,
вул. Левинського, 35, тел.
(0342)78-43-91, директор
Кішка Наталія Сергіївна

Майстер із діагностики
електронного
обладнання автомобіля

03045, м. Київ,
в. Набережно-Корчуватська,
78, т. (044) 259-41-58,
директор Гоменюк Дмитро
Васильович

Квасилівський
професійний
ліцей

Слюсар з ремонту
автомобілів

Директор – Савчук
Олександр Леонідович
35350, смт. Квасилів,
вул. Молодіжна, 30
тел. 0362203462

Сумська

Конотопське
вище
професійне
училище

Слюсар з рухомого
складу, помічник
машиніста тепловоза,
помічник машиніста
електровоза, оглядачремонтник вагонів

41600, м. Конотоп,
вул. 6-го Вересня 11,
05447-6-06-90,
vpu4konotop@rambler.ru,
Доценко Микола Петрович

Черкаська

Черкаський
професійний
автодорожній
ліцей

Машиніст дорожньобудівних машин

м. Черкаси,
вул. Онопрієнка, 4
тел. 45-02-01
dnzchpal@gmail.com
Філіпова Ольга Олексіївна

6

Чернігівська

Чернігівське
вище
професійне
училище

Слюсар з ремонту
автомобілів

14030,м.Чернігів,
вул. Кільцева,20
т.(04622) 3-42-36 Е-mail:
vpuiva@gmail.com Спутай
Віталій Юхимович

Професійно-педагогічний профіль

№

1

2

Область

Назва ПТНЗ

Професія
(професії), за якими
здійснюватиметься
підвищення
кваліфікації

м. Київ

Київський
професійнопедагогічний
коледж імені
Антона Макаренка

Фахове
спрямування
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників

м. Київ, вул. Чорновола, 24,
(044) 236-11-11, 236-16-20,
kppk@cyfra.net, директор Щербак Ольга Іванівна

Хмельницька

Науковометодичний центр
професійно
технічної освіти та
підвищення
кваліфікації
інженернопедагогічних
працівників

Фахове
спрямування
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників

29016, м. Хмельницький,
в. Інститутська,10, т.
(0382) 22-21-43, 22-34-44,
hm_nmc@ukr.net, директор Шевчук Людмила Іванівна

Контакти (адреса, телефон,
ел. адреса, директор)

Додаток 1
до Порядку підвищення
кваліфікації педагогічних
працівників професійнотехнічних навчальних
закладів
(пункт 5)
ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ
про підвищення кваліфікації педагогічних працівників
професійно-технічних навчальних закладів
м. _____________

«_________ »
_____________________р.

________________________________________________________________________________
___
(повне найменування підприємства, установи, організації, закладу)

в особі
___________________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі __________________________________________________
(далі - Замовник), з однієї сторони, та
________________________________________________________________________________
___
(повне найменування професійно-технічного навчального закладу)

в особі ______________________________________________________________
,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі
____________________________________________________
(далі - Виконавець), з іншої сторони, уклали цей договір про таке:
І. Предмет договору
Виконавець бере на себе зобов’язання здійснити підвищення кваліфікації
педагогічних працівників державних професійно-технічних навчальних
закладів та установ професійно-технічної освіти за рахунок коштів державного
бюджету, комунальних - за рахунок коштів місцевого бюджету, а приватних за рахунок коштів власника за _________________________ формою навчання.
ІІ. Права і обов’язки Виконавця
1. Виконавець має право отримувати від Замовника інформацію,
необхідну для надання послуг за цим договором, а також отримати за надані
послуги оплату в розмірах та строки, передбачені цим договором.
2. Виконавець зобов’язаний:
1) здійснити підвищення кваліфікації педагогічних працівників на рівні
державних стандартів освіти;
2) забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу
відповідно до законодавства;
3) видати документ про підвищення кваліфікації встановленого
законодавством зразка.
ІІІ. Права і обов’язки Замовника
1. Замовник має право на своєчасне отримання послуг належної якості.
2. Замовник зобов’язаний своєчасно вносити плату в розмірах та строки,
передбачені цим договором, а також виконувати вимоги законодавства.
ІV. Оплата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків
1. Розмір плати встановлюється за весь строк надання освітньої послуги і
не може змінюватись.
2. Загальна вартість підвищення кваліфікації визначається кошторисом
вартості підвищення кваліфікації.
V. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне
виконання зобов’язань
За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором
сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
VI. Припинення договору
1. Строк дії цього договору з ______________ по ______________.
2. Зміни та доповнення до договору вносяться тільки за згодою сторін,
складеною у письмовій формі.
3. Цей договір припиняється:
після закінчення строку дії;
за згодою сторін;
у разі ліквідації юридичної особи - Замовника або Виконавця, якщо не
визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої сторони.

VII. Місцезнаходження та реквізити сторін
Замовник:

Виконавець:

_________________________________________
(повне найменування професійно-технічного
навчального закладу)
_____________________________________
(місцезнаходження)

_________________________________________
(повне найменування установи, організації,
закладу)
_________________________________________
(місцезнаходження)

____________________________________________
(банківські реквізити)

____________________________________________
(банківські реквізити)

____________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, підпис керівника)

____________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, підпис керівника)

____ ___________________ 20___ р.

____ __________________ 20___ р.

М.П.

М.П.

Додаток 2
до Порядку підвищення
кваліфікації педагогічних
працівників професійнотехнічних навчальних
закладів
(пункт 13)
ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ
про стажування педагогічних працівників
професійно-технічних навчальних закладів
м. _____________

«_____ » ______________________ р.

Навчальний заклад ________________________________________________________
(повне найменування)

в особі директора _____________________________________________________________ ,
(прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, та
_______________________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, організації, установи, професійно-технічного навчального закладу,
на базі якого (якої) здійснюється стажування)

в особі директора ___________________________________________________ ,
(прізвище, ім’я та по батькові)

який діє на підставі Статуту (далі - Виконавець), з іншої сторони, уклали цей
договір про таке:
І. Предмет договору
Виконавець бере на себе зобов’язання здійснити стажування педагогічних
працівників державних професійно-технічних навчальних закладів та установ
професійно-технічної освіти за рахунок коштів державного бюджету,
комунальних - за рахунок коштів місцевого бюджету, а приватних - за рахунок

коштів власника на сучасному технологічному обладнанні з урахуванням
новітніх технологій відповідно до індивідуальних програм стажування.
ІІ. Права і обов’язки Виконавця
1. Виконавець має право отримувати від Замовника інформацію,
необхідну для надання послуг за цим договором, а також отримати за надані
послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим договором.
2. Виконавець зобов’язаний здійснити стажування педагогічних
працівників:
1) розробити індивідуальну програму стажування і не пізніше ніж за 10
днів до початку стажування надіслати її Замовнику для узгодження;
2) видати наказ (розпорядження) про прийом педагогічних працівників
на стажування та призначити керівника стажування з числа досвідчених
працівників, які мають необхідну кваліфікацію;
3) надати робочі місця, інструмент, матеріали для виконання робіт, що
відповідають індивідуальній програмі стажування;
4) забезпечити можливість ознайомитися з новітніми технологічними
процесами, організацією виробництва;
5) провести інструктажі з охорони праці, правил поведінки на робочих
місцях;
6) створити безпечні умови праці відповідно до норм безпеки, гігієни
праці;
7) забезпечити педагогічних працівників, якщо цього потребують умови
виробництва, спеціальним одягом, іншими засобами індивідуального захисту;
8) надати можливість користуватися лабораторіями, кабінетами,
майстернями, бібліотекою, технічною та іншою документацією, необхідною
для виконання індивідуальної програми стажування;
9) провести підсумковий контроль педагогічних працівників, які
проходили стажування;
10) видати педагогічним працівникам довідку про проходження
стажування.

ІІІ. Права і обов’язки Замовника
1. Замовник має право на своєчасне отримання послуг належної якості.
2. Замовник зобов’язаний:
1) сформувати річний план-графік стажування педагогічних працівників
та надіслати його Виконавцю для узгодження;
2) видати наказ про направлення педагогічних працівників на
стажування;
3) здійснювати контроль за стажуванням педагогічних працівників;
4) своєчасно вносити плату за стажування педагогічних працівників у
розмірах та строки, визначені цим договором.

IV. Оплата за здійснення стажування та порядок розрахунків
1. Розмір плати встановлюється за весь строк стажування і не може
змінюватись.
2. Загальна вартість стажування визначається кошторисом вартості
стажування.

V. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне
виконання зобов’язань
За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором
сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
VI. Строки дії, порядок зміни, припинення та розірвання договору
1. Строк дії цього договору з _______________ по _______________.
2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться тільки за згодою
сторін, складеною у письмовій формі.
3. Цей договір припиняється:
після закінчення терміну дії;
за згодою сторін.
VII. Місцезнаходження та реквізити сторін
Замовник:
____________________________________________
(повне найменування професійно-технічного навчального
закладу)

____________________________________________
(місцезнаходження)
____________________________________________
(банківські реквізити)
____________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, підпис керівника)

____ ___________________ 20___ р.
М.П.

Виконавець:
____________________________________________
(повне найменування установи, підприємства, організації,
професійно-технічного навчального закладу)
____________________________________________
(місцезнаходження)
____________________________________________
(банківські реквізити)
____________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, підпис керівника)

____ __________________ 20___ р.
М.П.

Додаток 3
до Порядку підвищення
кваліфікації педагогічних
працівників професійнотехнічних навчальних
закладів
(пункт 21)
Довідка про проходження стажування
Видана ______________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________________
(найменування професійно-технічного навчального закладу)

про те, що в період з
_______________
по ____________ він (вона)
проходив(ла)
стажування на _______________________________________________________.
(найменування підприємства, установи, організації, професійно-технічного навчального закладу,
на базі якого (якої) здійснюється стажування)

Протокол від ______ ____________ №________
Результати стажування ______________________________________________
____________________________________________________________________
Голова комісії ______________
(П. І. Б., підпис)

Члени комісії: ______________
(П. І. Б., підпис)

_______________
(П. І. Б., підпис)

Дата видачі
М. П.

