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Стаття 23. Педагогічна інтернатура

 1. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, 
протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру. Положення про педагогічну 
інтернатуру затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 2. Педагогічна інтернатура організовується відповідно до наказу керівника закладу освіти, що видається в день 
призначення особи на посаду педагогічного працівника.

 Педагогічна інтернатура має передбачати заходи, що забезпечать здобуття та/або вдосконалення 
професійних компетентностей і педагогічної майстерності протягом першого року професійної діяльності 
педагогічного працівника, зокрема:

 супровід та підтримка у педагогічній діяльності з боку досвідченого педагогічного працівника (педагога-
наставника);

 різні форми професійного розвитку (відвідування навчальних занять, опрацювання відповідної літератури тощо).

 3. Виконання обов’язків педагога-наставника покладається на педагогічного працівника з досвідом 
педагогічної діяльності, як правило, не менше п’яти років за відповідною спеціальністю (такою самою або 
спорідненою предметною спеціальністю або спеціалізацією).

 4. Відповідно до рішення керівника закладу освіти педагогічному працівникові за виконання обов’язків 
педагога-наставника призначається доплата у граничному розмірі 20 відсотків його посадового окладу 
(ставки заробітної плати) в межах фонду оплати праці закладу освіти.



Положення про 

педагогічну 

інтернатуру 

затверджено 

наказом МОНУ 

№1128 

від 25.10.2021 року



Педагогічна інтернатура - це

 система заходів, 

спрямованих на підтримку 

педагогічного працівника 

закладу освіти, 

призначеного на посаду 

вперше, у провадженні ним 

педагогічної діяльності та 

набутті (вдосконаленні) 

його фахової майстерності



Основні завдання пед.інтернатури:

Створення системи професійно-педагогічної адаптації інтерна до умов пед.діяльності, 
формування сприятливого мікроклімату та відчуття соціально-психологічного комфорту, 
встановлення доброзичливих стосунків із учасниками освітнього процесу

Набуття фахових компетентностей, педагогічної майстерності, формування професійної 
готовності інтерна до самостійної педагогічної діяльності

Формування поваги до професії і сумлінного ставлення до трудової діяльності

Формування інституту наставництва у закладах освіти, розвиток професійних спільнот 
педагогічних працівників



Педагогічна 

інтернатура 

організовується 

відповідно до наказу 

керівника закладу 

освіти, який видається 

в день призначення 

нового працівника та 

має містити:

інформацію про 
інтерна

інформацію про 
педагога-наставника

строки проходження



Строки пед.інтернатури

Дата видання 
наказу

Включаючи 
терміни відпустки 

та лікарняних
1 рік



Педагогічна 

інтернатура 

організовується 

відповідно до 

Програми, що 

затверджується 

керівником закладу 

освіти та має 

передбачати

теоретичну 
допомогу 
інтерну

практичну 
допомогу 
інтерну



Програма повинна бути спрямованою на розвиток 

професійних компетентностей інтерна, зокрема щодо:

ознайомлення з нормативно-
правовими актами, щодо 
діяльності закладу освіти, 
організації ОП, посадові 
обов’язки працівника

розвитку професійних 
компетентностей, 
передбачених Постановою 
№800 КМУ, професійними 
стандартами

партнерської взаємодії між 
учасниками ОП 

формування мотивації та 
організації пізнавальної 
діяльності здобувачів освіти

організації здорового, 
безпечного, інклюзивного 
середовища

управління освітнім 
процесом (планування, 
диференціація завдань, 
оцінювання тощо)

дотримання академічної 
доброчесності



Основні заходи з реалізації Програми:

Індивідуальні 
консультації, 
наставницькі 

бесіди

Допомога у 
підборі методичної 

літератури

Взаємовідвідування 
навчальних занять

Моніторинг 
результатів 
навчання

Участь у заходах з 
професійного 

розвитку

Вивчення ППД, в т.ч. 
веб-сайтів

Залучення інтерна 
до наукової 
діяльності

Залучення інтерна 
до діяльності 

професійних/ 
фахових спільнот

Психологічний 
супровід



Організація пед.інтернатури

ЩО? ХТО?

Видання наказу про організацію пед.інтернатури Керівник закладу

Затвердження програми Керівник закладу за поданням 

педагога-наставника

Створення умов для проходження педагогічної інтернатури Керівник закладу

Ознайомлення інтерна із діяльністю закладу освіти Керівник закладу

Координація діяльності інтерна, педагога-наставника Керівник закладу

Організація та здійснення заходів, передбачених Програмою Педагог-наставник

Наставницька підтримка інтерна Педагог-наставник

Виявлення проблем та пошук шляхів їх вирішення Педагог-наставник

Звіт про педагогічну інтернатуру на педагогічній раді Педагог-наставник, інтерн



Звіт про виконання 

Програми 

заслуховується на 

засіданні педагогічної 

ради. 

За результатами звіту 

можуть надаватися 

рекомендації щодо 

подальшого 

професійного 

вдосконалення



За виконання 

обов’язків педагога-

наставника наказом 

керівника 

призначається 

доплата в межах 

фонду оплати праці 

закладу освіти 

відповідно до норм 

законодавства



Науково-методичну 

підтримку організації 

заходів 

пед.інтернатури 

можуть здійснювати:

ЗВО

ІППО



Зокрема, КУ «Центр ПРПП» передбачено у 2022 році:

формування бази даних новопризначених 
педпрацівників

здійснення систематичного консультування 
інтернів

організацію та проведення навчально-методичних 
заходів для новопризначених педагогів
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