
Інформація про суб'єкт підвищення кваліфікації: 

Фізична особа-підприємець Дрібас Владислав Олегович,  

ЄДРПОУ 3451809212, КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. 

 

Суб'єкт підвищення кваліфікації провадить освітню діяльність у 

сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-

педагогічних працівників відповідно постанові КМУ від 21 серпня 

2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними 

постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) про «Порядок 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників». 

 

 

Роз'яснення до окремих пунктів: 

 

 

Пункт 6. Педагогічні і науково-педагогічні працівники можуть підвищувати 

кваліфікацію за різними формами, видами. 

Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), 

заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві 

тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись. 

 

Коментар: Суб’єкт підвищення кваліфікації провадить свою діяльність 

дистанційно. 

 

Пункт 9. Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його 

структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у 

тому числі фізична особа - підприємець, що провадить освітню діяльність у 

сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних 

працівників. 

 

Коментар: Фізична особа-підприємець – Дрібас Владислав Олегович 

 

Пункт 10. Програма підвищення кваліфікації затверджується суб’єктом 

підвищення кваліфікації та повинна містити інформацію про її розробника 

(розробників), найменування, мету, напрям, зміст, обсяг (тривалість), що 

встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС, форму (форми) 

підвищення кваліфікації, перелік компетентностей, що 



вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні, фахові тощо). 

 

Коментар: Програма підвищення кваліфікації кожного окремого курсу 

знаходиться у розділі «Пропозиція та програма підвищення кваліфікації» на 

сторінці курсу на сайті https://courses.genezum.org/  

 

Пункт 13. За результатами проходження підвищення кваліфікації 

педагогічним та науково-педагогічним працівникам видається документ про 

підвищення кваліфікації, технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, 

порядок видачі та обліку якого визначається відповідним суб’єктом 

підвищення кваліфікації. 

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на 

веб-сайті суб’єкта підвищення кваліфікації протягом 15 календарних днів 

після їх видачі та містить таку інформацію: 

• прізвище та ініціали (ініціал імені) педагогічного або науково-

педагогічного працівника, який пройшов підвищення кваліфікації; 

• форму, вид, тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації та 

його обсяг (тривалість) в годинах або кредитах ЄКТС; 

• дату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації. 

 

Коментар: Після проходження підвищення кваліфікації видається 

сертифікат (на електронну пошту ), автентичність якого можна 

перевірити за посиланням - https://genezum.org/certificates. Приклад 

сертифікату - 

https://courses.genezum.org/application/modules/frontend/views/themes/default/as

sets/img/example.jpg  

 

У документі про підвищення кваліфікації повинні бути зазначені: 

• повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних 

осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, 

яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або 

науково-педагогічним працівникам (для фізичних осіб, у тому числі 

фізичних осіб – підприємців); 

• тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення 

кваліфікації у годинах та/або кредитах ЄКТС; 

• прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила 

кваліфікацію; 

• опис досягнутих результатів навчання; 

https://courses.genezum.org/
https://genezum.org/certificates
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• дата видачі та обліковий запис документа; 

• найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали (ініціал 

імені) особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення 

кваліфікації та її підпис. 

Коментар: Програма підвищення кваліфікації кожного окремого курсу 

знаходиться у розділі «Пропозиція та програма підвищення кваліфікації» на 

сторінці курсу на сайті https://courses.genezum.org/  

 

Пункт 24. Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення 

кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять 

освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують 

окремого визнання чи підтвердження. 

Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення 

кваліфікації визнаються рішенням педагогічної (вченої) ради 

відповідного закладу освіти. 

Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних та/або 

науково-педагогічних працівників закладів освіти встановлюється 

педагогічними (вченими) радами відповідних закладів освіти. 

 

Коментар: Суб’єкт підвищення кваліфікації ФОП Дрібас В.О. має бути 

визнаним рішенням педагогічної (вченої) ради відповідного закладу освіти 

 

Пункт 25. Педагогічний або науково-педагогічний працівник протягом 

одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до 

педагогічної (вченої) ради закладу освіти клопотання про визнання 

результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження 

підвищення кваліфікації. 

Коментар: Пропозиція до плану підвищення кваліфікації (шаблон та зразок) 

кожного окремого курсу знаходиться у розділі «Пропозиція та програма 

підвищення кваліфікації» на сторінці курсу на сайті 

https://courses.genezum.org/  
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