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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ АПК 

Автоматизована система підвищення кваліфікації (скорочено АПК) 
призначена для підтримки процесу проходження навчання за програмами 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої 
освіти. 

Тут можна переглянути курси і програми підвищення кваліфікації, оформити 
замовлення на проходження навчання, створити власний кабінет для зберігатися 
інформації про хід і результати навчання, здійснити оплату, отримати сертифікати 
встановленої форми про підвищення кваліфікації тощо. 

Надання послуг здійснюється відповідно до вимог Постанов Кабінету 
Міністрів України №800/1133 від 21 серпня і 27 грудня 2019 року щодо порядку 
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників. 

Послуги надаються на підставі угоди, яка стає доступною зареєстрованому 
користувачу в процесі формування замовлення на обраний курс.  

Оплата за послуги здійснюється користувачем на підставі рахунку-фактури 
одним із доступних способів: на банківську картку, онлайн, банківським 
переказом.  

Після завантаження всіх передбачених для конкретного курсу документів і 
здійснення оплати, користувач отримує в свій кабінет сертифікат встановленого 
зразка, а також акт про надання послуг.  

Документами, на підставі яких видається сертифікат про підвищення 
кваліфікації, є: 

 для дистанційної форми навчання: електронний документ про 
проходження відповідного онлайн-курсу 

 для дуальної форми навчання: 1) електронний документ про 
проходження відповідного онлайн-курсу; 2) довідка про проходження 
практики за місцем роботи за підписом керівництва закладу освіти 
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2. МОЖЛИВОСТІ КОРИСТУВАЧА БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ 

Після заходу в онлайн-систему АПК за посиланням http://appk.com.ua головний 
екран має такий вигляд: 

 
 

Без реєстрації у системі АПК ви маєте можливість: 

1. Ознайомитися із загальною інформацією про порядок підвищення 
кваліфікації 

2. Переглянути зведену таблицю доступних курсів.  

3. Ознайомитися з програмами підвищення кваліфікації за різними формами 
навчання. 

4. Переглянути інформацію про надавачів послуг. 

5. Отримати відповіді на запитання, які ставлять найчастіше. 

6. Перевірити справжність сертифіката у базі даних за його номером. 

7. Перейти на реєстрацію у системі АПК. 

8. Авторизуватися (якщо користувач вже зареєстрований) для входу в систему.  
  

http://appk.com.ua/
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3. РЕЄСТРАЦІЯ У СИСТЕМІ АПК 

Щоб зареєструватися, здійсніть наступні кроки: 

3.1. На основному екрані оберіть пункт «Реєстрація»   

 
3.2. Заповніть всі необхідні поля реєстраційної форми 

 
* - так позначено поля, обов’язкові для заповнення 
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Зверніть увагу, що назву вашого закладу освіти треба обирати з випадаючого 
списку. Для цього натисніть на пункти «ЄДЕБО» або «МІСЦЕ» 

 

 
Після завершення процесу реєстрації, на вказаний вами е-мейл надійте 
повідомлення про успішну реєстрацію  разом із посиланням на сайт АПК . 
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4. ФОРМУВАННЯ І СУПРОВІД ЗАЯВКИ НА СЕРТИФІКАТ 

Заявка створюється за декілька кроків, відповідно до пунктів 4.1-4.8: 

4.1. Оберіть на вертикальному меню основного екрану курс, за яким бажаєте 
отримати сертифікат  

  
4.2. Перегляньте параметри курсу, який ви обрали. Підтвердьте ваш вибір. Для 
цього на екрані, що з’явився після вибору курсу, натисніть «Далі»: 
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4.3. У випадаючому переліку оберіть рік, у якому ви проходили дистанційне 
навчання за відповідним онлайн курсом.  

 
Якщо маєте намір зарахувати ваш сертифікат у відповідний рік підвищення 
кваліфікації, оберіть відповідну опцію і натисніть «Далі» 
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4.4. Заповніть особисті дані у відповідні поля (див. екран). Ці дані будуть 
відображені в юридичних документах про надання послуг і у сертифікаті. 
Натисніть «Далі».  

 
4.5. Завантажте підтверджуючі документи щодо проходження навчання (або 
оберіть опцію завантажити пізніше). Майте на увазі, що без цих документів ви не 
отримаєте сертифікат про підвищення кваліфікації. 
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4.6. Перевірте ваше замовлення і натисніть «Замовити». 

 
4.7. На екрані з’явиться повідомлення. Натисніть на пункт «ОК». 
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4.8. На екрані, що з’явиться, натисніть на пункт «Договір». 

 
Ви отримаєте угоду про надання послуг за зразком: 
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Зверніть увагу, що натискаючи на пункт «Відправити на перевірку завантаженого», 
ви погоджуєтеся з усіма  умовами угоди. Тому читайте уважно текст угоди. 

 
4.9. Ви можете відслідковувати  статус вашого замовлення у своєму профілі.  
На цьому етапі ваше замовлення має статус «Нове замовлення» 
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5. ОПЛАТА 

Після підтвердження вашої заявки, її статус зміниться на «Чекаю оплату» 

 
Оплата здійснюється відповідно до кроків 5.1 -5.5: 

5.1. Натисніть на «Детальніше».  

 
5.2. Відкриється вікно. 
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5.3. Натисніть на документ «Рахунок-фактора». Відкриється ПДФ файл, який 
містить реквізити для оплати. Оберіть зручний для себе спосіб оплати: на 
карточку, банківським переводом, або онлайн-оплата ( за наявності). 

 
5.4. Здійсніть переказ коштів і завантажте квитанцію про сплату. Натисніть 
«Відправити на перевірку квитанції» 

 
У разі, коли опція онлайн-оплати доступна, завантажувати квитанцію не потрібно – 
вона сформується автоматично. 
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5.5. Зверніть увагу, що статус вашої заявки змінився на «Чекає перевірки оплати» 

 
 

6. ОТРИМАННЯ СЕРТИФІКАТА  

Після підтвердження адміністратором надходження оплати, у вашому профілі 
статус зміниться на «Сплачено».  

6.1. Натисніть на «Детальніше». Відкриється вікно з описом статусу вашого 
замовлення. 

 
6.2. Натисніть на «Акт виконаних робіт» і ви отри мете цей документ. 
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Всі завантажені документи знаходяться у вашому профілі (особистому кабінеті). 
Ви можете переглянути ці документи у будь який час. 

 
 

6.3. У вашому профілі у пункті «Сертифікати» з’явиться ваш сертифікат. 

 
Клацнувши на зображення сертифікату ви отримаєте його повний варіант разом із 
додатком що містить перелік набутих за курсом компетентностей. 


