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1. Загальнi llоложення
1.1. Положення про пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних та науково-

педагогiчних працiвникiв КиТвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса
Шевченка (далi - Положення) розроблено вiдповiдно до законiв УкраТни <IIро
ocBiTY>, КПРО виЩУ ocBiTy>, uПро наукову i науково-,гехнiчну дiяльнiсть>,
ПОРЯДКУ пiдвищення квалiфiкацiТ педагогiчних i науково-педагогiчних
ПРаЦiвникiв, якиЙ затверджено ПостановоIо Кабirrету MiHicTpiB УкраТни Jф 800
ВiД 21.08.2019 Року, Методичних рекомеrrдацiй для професiйIlого розвитку
НаУКОВО-педагогiчних працiвникiв, затверджених Наказом МОН УкраТни
Jф 1504 вiд 04.|2.2020 року), Статуту Киiвського нацiонального унiверситету
iMeHi Тараса IIIевченка, Положення про органiзацiю освiтнього процесу у
Киiвському нацiон€шьному унiверситетi iMeHi Тараса IIТg9.{gццз, Положення
ПРО СИСТемУ забеЗпечення якостi освiти та ocBiTHbot,o rrроцесу в КиТвському
нацiональному унiверсите,гi iMeHi Т'араса LLIевченка.

1.2. Положення визначас процедуру, види, форми, обсяги (тривалiсть),
ПеРiОдичнiсть, умови пiдвищення квалiфiкацiТ педагогiчних i науково-
ПеДагОгiчних працiвникiв (далi працiвники) Киiвського нацiонального
унiверситету iMeHi Тараса Шевченка (далi - Унiверситет).

1.З. ПiДвипlення квалiфiкаuiТ с обов'язковою складовоIо системи
забезпечення якостi освiти в Унiверситетi. Результати пiдвищення квалiфiкачiТ
враховуються пiд час проведення koHkypciB на замiщеIlня вакантIIих посаl1
працiвникiв.

1.4. Метою пiдвищення квалiфiкачiТ працiвникiв с iхнiй професiйний
РОЗВиТок вiдповiдно до державI-IоТ полiтики у галузi освiти та забезпечення



якостi освi,ги та завдань Стратегiчного пJIану розвитку Унiверситету на 2018-
2025 роки, що стосуються розвитку людського потенцiаr,у.

1.5. основними завданнями пiдвищення квалiфiкацiт працiвникiв е
формування професiйних компетентностей, визначених вiдповiдним
професiйним стандартом (для науково-педагогiчних працiвникiв: квикладачi
закладiв вищоi освiти>>; для педагогiчних працiвникiв: <I-Iедагог професiйного
навчання)), <МетодисТ закладУ професiйноТ (професiйно-технiчноi) освiти>>,
<<вчитель закладу загапьноi середньоi освiти>> тощо), а також iндивiдуальним
планом професiйного розвитку працiвника, який формусться ним особисто за
пiдтримки i консультування колег, завiдувача кафедри (керiвника цикловоТ
koMicii, керiвника пiдроздiлу), посадових осiб Унiверситету, якi е
вiдповiдальними за професiйний розвиток працiвникiв.

1.6. OcHoBHi напрями пiдвищення квалiфiкацiТ:

фахових
розвиток професiйних компетентностей (оновлення та розширення

знань, удоскон€шення ранiше набутих таlабо набуття нових
компетентностей в межах професiйноi дiяльностi чи галузi знань тощо);

- опанування HoBiTHix технологiй, ознайомлення з сучасним обладнанням,
досягненнями науки, технiки i виробництва та перспективами Тх розвитку;

- вивчення передового педагогiчного досвiду, зокрема спрямованого на
формування У здобувачiв освiти вмiння висловлювати власну Л}Мку, здатностi
до критичного та системного мислення, логiчного обгрунтовування свосi
позицii, розвиток творчих здiбностей, iнiцiативностi, вмiння керувати свотми
емоцiямИ, оцiнюватИ ризики, приймати рiшення, розв'язувати проблеми,
здатностi ефективно спiвпрацювати з iншими людьми;

- дослiдження психо-фiзiологiчних особливостей здобувачiв освiти (у
ТОМУ ЧИСЛi Й Здобувачiв освiти з особrlивими потребами), основ андрагогiки;

- НабУТТЯ СУчасНого досвiду формування змiсту навчання з урахуванням
ЙОГО цiльового спрямування, посадових обов'язкiв працiвникiв, здобутоТ освiти,
ДОСВiДУ практичноТ роботи та професiйноТ дiяльностi (розроблення,
вдоскон€шення та оновлення програм ocBiTHix компонентiв, пiдготовка
навчапьних i методичних матерiалiв, оцiнювання результатiв навчання,
розроблення i вдосконалення ocBiTHix програм тощо);

- СТВОРеННя безпечного та iнклюзивного освiтнього середовища,
ОПаНУВаННЯ СПецифiки iнклюзивного навчання, забезпечення додатковоi
аКадемiчноi та позаакадемiчноi пiдтримки здобувачiв освiти з особливими
потребами;

- ЗаСТОСУВаНнЯ досвiду реалiзацii змiсту навчання, що передбачас його
ДИфеРенцiацiю, iндивiдуалiзацiю, використання iнформачiйно-комунiкативних
та цифрових технологiй в ocBiTHboMy процесi;

- МОВленнсва, цифрова, комунiкацiйна, iнклюзивна, емоцiйно-етична
компетентнiсть;

- академiчна доброчеснiсть;
- розвиток управJIiнськоi компетентностi тоLцо;



1,.7. Працiвники можуть пiдвищувати квалiфiкацiю в YKpaTHi та за iT
межамИ (KpiM держави, що визнана BepxoBHoro Радою Украiни державою-
агресором чи державою-окупантом).

1.8. Працiвники самостiйно обирають KoHKpeTHi форми, види, напрями та
суб'сктiв надання ocBiTHix послуг з пiдвищення квалiфiкацii (далi - суб'скти
пiдвищення квалiфiкацii).

Суб'сктом пiдвищення квалiфiкацiТ може бути заклад освiти (його
структурниЙ пiдроздiл), наукова установа, iнша юридична чи фiзична особа, у
ТоМУ числi фiзична особа - пiдприсмець, що провадить освi,гню дiяльнiсть у
сферi пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних таlабо науково-педагогiчних
працiвникiв. Суб'ект пiлвищення квалiфiкачiТ може органiзувати надання
ocBiTHix послуг з пiдвищення квалiфiкацiТ за мiсцем провадження власноi
ocBiTHboi дiяльностi таlабо за мiсцем роботи працiвника, за iншим мiсцем
(мiсцями) таlабо дистанцiйно, якщо це передбачено договором таlабо
вiдповiдною програмою.

Унiверситет може виступати як суб'скт пiдвищення квалiфiкачiТ для
педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв iнших закладiв освiти.

1.9 В окремих випадках, зокрема за результатами монiторингу i
оцiнювання дiяльностi працiвника, керiвник вiдповiдного структурного
пiдроздiлу може iнiцiювати формування програми пiдвищення квалiфiкачiI
працiвника iз визначеними напрямом, змiстом i суб'сктом пiдвищення
квалiфiкачii.

1.10. Обсяг (тривыriсть) пiдвищення квалiфiкачiТ встановлю€ться в
кредитах СКТС (один кредит еКТС становить 30 гоzlин) за накопичува_пьною
системою.

Обсяг (тривалiсть) пiдвищення квалiфiкацiТ пеdаzоziчнuх i науково-
пеdаzоеiчнuх працiвнuкiв Унiверсumеmу впродовж п'я^ги poKiB не може бути
меншим, нiж шiсть кредитiв СКТС.

Обсяг (тривалiсть) пiдвищення квалiфiкаrriТ пеdаzоziчнuх i науково-
пеdаеоziчнttх працiвнuкiв заклаdiв фаховоl переdвuttlо| ocBimu, що €

структурними пiдроздiлами Унiверситету, не може бути меншим, нiж чотири
кредити еКТС за п'ять poKiB (за умови щорiчного пiдвищення квалiфiкацiТ, що
с необхiдною умовою проходження ними атестацiТ).

Обсяг (тривалiсть) пiдвищення кваrriфiкацiТ пеdаzоziчнuх i науково-
пеdаzоziчнuх працiвнuкiв заклаdiв заzально| cepedHboi' освimu, що с
структурними пiдроздiлами Унiверситету, не може бути меншим, нiж п'ять
кредитiв СКТС за п'ять poKiB (за умови щорiчного пiдвищення квалiфiкацiТ, що
с необхiдною умовою проходження ними атестацiТ).

1.1 l. Керiвники, заступники керiвникiв структурних пiдроздiлiв i базових
структурних пiдроздiлiв Унiверситету проходять пiдвищення квалiфiкачii
обсягом не менше нiж 2 кредити СКТС вiдповiдно до займаноi посади

упродовж перших двох poKiB пiсля призначення на посаду.
1.12. Контроль за дотриманням вимог законодавства щодо професiйного

розвитку працiвникiв здiйснюе вiддi"ll кадрiв Унiверситету,



1.13. Коорлиначiя дiяльностi Унiверситету iз пiдвищення квалiфiкаuiТ
науково-педагогiчних i педагогiчних працiвникiв покладасться на проректора з
науково-педагогiчноi роботи.

2.Впдп i форми пiдвищення квалiфiкацii
2.I . Види пiдвищення квалiфiкацiT:
2.|.Т ПiДвищення квалiфiкацiТ на ступеневих ocBiTHix програмах iз

ПРИСВОСннЯМ повноi ocBiTHboi (ocBiTHbo-HayKoBoT) квалiфiкачiТ, здобуття
наукового ступеня:

- здобуття наступного ступеня вищот освiти за тiсю ж спецiальнiстю
(обсяг визначасться в межах ocBiTHboi складовоi програми, але не бiльш як
шiсть кредитiв на п'ять poKiB);

- здобуття наступного або того ж самого ступеня вищоТ освiти за iншою
спецiальнiстю (обсяг визначасться в межах ocBiTHboT склаловоi програми, zule не
бiльш як шiсть кредитiв на п'ять poKiB);

- здобуття наукового ступеня доктора наук (обсяг визначасться на piBHi
обсягу ocBiTHboi складовоi ocBiTHbo-HayKoBoT програми доктора фiлософiТ за
тiею ж спецiальнiстю, апе не бiльш як шiсть кредитiв на п'ять poKiB).

2.I.2 Навчання за програмою пiдвищення квалiфiкацiТ (без присвоення
повноi квалiфiкаrrii) з визначеним суб'ектом пiдвищення квалiфiкацii:

- програми пiдвищення квалiфiкачiТ (обсяг вiд 0,5 кредиту ЕКТС до
б кредитiв СКТС);

- семiнари, практикуми, тренiнги, вебiнари, майстер-класи тощо (обсяг
вiд 0,1 кредиту до 0,5 кредиту ЕКТС).

2.|.З Стажування на робочому мiсцi вiдповiдно до посади в суб'сктi
пiдвищення квалiфiкацii поза межами Унiверситету (в обсязi 1 кредит СКТС за

робочиЙ тиждень при стажуваннi iз призупиненням виконання службових
обов'язкiв, та не бiльш як 0,2 кредити ЕКТС на тиждень при стажуваннi без
призупинення виконання службових обов'язкiв).

2.I.4 OKpeMi види дiяльностi працiвникiв, якi можуть бути визнанi як
пiдвищення квалiфiкацiТ:

- участь у програмi некредитноi академiчноТ мобiльностi (не бiльш як
l кредит СКТС на piK);

- наукове стажування, яке здiйснюеться вiдповiдно до cTaTTi 34 Закону
Украiни кПро наукову i науково-технiчну дiяльнiсть> (не бiльш як 1 кредит за
один тиждень стажування);

- результати навчання, здобутi шляхом iнформальноТ освiти (np"
виконаннi нових або бiльш складних професiйних обов'язкiв (не бiльш як l
кредит СКТС на piK));

- участь у наукових (науково-практичних) конференцiях за фахом та/або
вiдповiдно до службових обов'язкiв (не бiльш як 0,1 крелиту за один робочий
день конференцiТ, але загалом не бiльш як 1,0 кредиту СКТС на piK).

2.2. Форми пiдвищення квалiфiкацiТ: iнституцiйна (очна (денна, вечiрня),
заочна, дистанцiйна, мережева), дуrLпьна, на робочому мiсцi, на виробництвi
тощо.

4



Форми можуть llосднуватися та встановлюватися заJIежно вiд складностi
ocBiTHix програм, iхньоi мети та змiсту з урахуванням потреб Унiверситету.

3. Програми пiдвищення квалiфiкацiТ i стажування
3.1. Навчання 3а програмою пiдвищення квitлiфiкацiт спрямовуеться на

оволодiння, оновлення та поглиблення працiвниками загаJIьних
компетентностей, визначених вiдповiдtлим професiйним стандартом, а також
спецiальних (вiдповiдно до предметноТ областi i професiйноТ дiяльностi)
фахових, науково-методичних, педагогiчних, соцiально-гуманiтарних,
психологiчних, правових, економiчних та управлiнських компетентностей,
зокрема шляхом вивчення вiтчизняного та зарубiжного досвiду, що сприя€
якiсному виконанню працiвниками своТх посадових обов'язкiв, розширенню ia
компетенцiТ тощо.

з.2. Стажування здiйснюсться з метою формування i закрiплення на
практицi професiйних компетентностей, здобутих у результатi теоретичноТ
пiдготовКи щодО виконання завдань i обов'язкiв на займанiй посадi або посадi
вищого рiвня, засвоення вiтчизняного та зарубiжного досвiду, формування
особистiСних якоСтей длЯ виконання професiйних завдань на новому, бiльш
високому якiсному piBHi в межах певноТ спецiальностi.

3.3. Пiдвищення квалiфiкацiТ шляхом участi у ceMiHapax, ceMiHapax-
практикумах, семiнарах-нарадах, семiнарах-тренiнгах, ,гренiнгах, вебiнарах,
(круглих столах)) тощо гtередбачас компJIексне вивчення сучасних та
акту€Lпьних наукових проблем гаrrузi освiти, науки, педагогiки, вiдповiдних
нормативно-правових aKTiB, вiтчизняного та зарубiжного досвiду, пiдвищення
рiвня професiйнот культури тощо. Навчальнi програми семiнарiв-тренiнгiв та
тренiнгiв спрямованi на формування, розвиток та вдосконалення особистiсних
професiйних компетентностей (органiзаторських, творчих, лiлерських,
комунiкативних тощо), пiдвищення ефективностi професiйноТ дiяльностi в
галузi освiти.

З.4. ПРОграма пiдвищення квалiфiкацii затверджу€ться суб'сктом
ПiДВИЩення квалiфiкацiI та повинна мiстити iнформацiю про iT розробника
(розробНикiв), найменуВання, мету, напрям, змiст, обсяг (тривалiсть), що
встановлю€ться в годинах,rаlабо в кредитах СК'ГС, форму (форми) пiдвищення
квалiфiкацiТ, перелiк компетен.гностей, B/toc кон аJI ювати м у,r ьс я l
набуватимуться (загальнi, фаховi тощо).

Програма також може мiстити iнформацiю про:
- розподiл годин за видами дiяльностi (консультацiя; аудиторна,

практична, самостiйна робота тощо);
- умови доступу до програми (piBeнb вищоТ освiти, категорiя, науковий

ступiнь, педагогiчне/вчене звання, мiсце,гаlабо досвiд роботи тощо);
- строки виконання програми;
- мiсце виконання програми (за мiсцезнаходженням суб'скта пiдвищення

квалiфiкацii таlабо за мiсцезнаходженням замовника тощо);
- компетентностi та очiкуванi результати навчання;
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- академiчнi, професiйнi можливостi
про|рами;

- документ, що вида€ться за результатами
- графiк освiтнього процесу;
- можливiсть надання подальшоТ пiдтримки чи супроводу;
- мiнiмальну та максимальну кiлькiсть осiб в групi, умови формування

- додатковi послуги (органiзацiя трансферу, забезпечення проживання i
харчування, перелiк можливих послуг для осiб з iнвалiднiстю тощо);

- BapTicTb (у разi встановлення) або iнформацiю про безоплатний характер
надання ocBiTHboT послуги тощо.

Обсяг (тривалiсть) програми пiдвищення квалiфiкацiТ визнача€ться
вiдповiдно до iT фактичноi тривалостi в годинах без урахування самостiйноТ
(позааулиторноТ) роботи або в кредитах СКТС з урахуванням самостiйноТ
(позааудиторноi) роботи. Суб'екти пiдвищення квалiфiкацiТ можуть розробляти
програми пiдвищення квалiфiкацii на ocHoBi типових програм пiдвищення
квалiфiкацiТ, що затверджуються МОН Украiни.

З.5. Програми пiдвищення квалiфiкацiТ, якi запроваджус Унiверситет як
суб'ект пiдвищення квалiфiкацiТ, розробляються структурними пiдроздiлами
Унiверситету вiдповiдно до вимог положень uПро органiзацiю освiтнього
процесу), <<Про систему забезпечення якостi освiти та освiтнього процесу в
КиТвському нацiональному унiверситетi iMeHi Тараса IIIgз.{gtIхзр, а також
замовника програми (за наявностi). Розробленi проскти програм подаються на

розгляд Науково-методичноТ ради Унiверситету i затверджуються рiшенням
Вченоi ради Унiверситету.

Як правило, адмiнiстрування програм пiдвищення квалiфiкацii, у яких
Унiверситет с суб'ектом пiдвищення квалiфiкачii, покладасться на Iнститут
пiслядипломноТ освiти.

3.б. Стажування працiвникiв Унiверситету може здiйснюватися в iншому
закладi освiти або науковiй ycTaHoBi, органiзацiях та на пiдприсмствах.
Стажування прачiвникiв Унiверситету в структурних пiдроздi"цах Унiверситету,
як правило, не здiйснюсться.

Керiвником стажування признача€ться науково-педагогiчний (науковий,
педагогiчний) працiвник, який працюс у суб'скта пiдвищення квалiфiкацii за
основним мiсцем роботи, ма€ науковий ступiнь таlабо вчене звання i не менше
десяти poKiB досвiду роботи на посадах наукових працiвникiв, а також
працiвник пiдпри€мства чи установи, який мас вiдповiдний досвiд роботи та
квалiфiкацiю.

4. Облiк, планування та органiзацiя пiдвищення квалiфiкаuiТ
4.1. Вiдповiдальнiсть за своечасне пiдвищення квалiфiкацiТ прачiвникiв i

його вiдповiднiсть професiйнiй дiяльностi працiвника поклада€ться на
завiдувачiв кафедр, деканiв факультетiв/директорiв навчально-наукових

за результатами опанування

пiдвищення квалiфiкацiТ;

груп;

iнститутiв, керiвникiв iнших структурних пiдроздiлiв Унiверситету.
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4.2. Органiзацiя видiв пiдвищення квалiфiкацiТ, передбачених пiдпунктом
2.1.1 цього Положення здiйснюсться керiвниками структурних пiдроздiлiв. На
piBHi Унiверситету Тх органiзацiю та координацiю (у межах визначених
вiдповiДними положеннями) здiйснюють вiддiл пiдготовки та атестацiТ науково-
педагогiЧних кадРiв, НаукОво-консУльтацiйНий центр, Навчально-методичний
ЦеНТР ОРГаНiЗацii освiтнього проц€су, вiддiл академiчноТ мобiльностi, вiддirr
забезпечення якостi освiти, вiддiл сприяння працевлаштуванню та роботi з
випускниками.

4.З. На piBHi Унiверсите,t,у органiзацiю ,га координацiю видiв пiдвищення
КВаЛiфiКацiТ, передбачених пiдпунктом 2.1.2 цього fIоложення, здiйснюе
IнСтитУт пiслядипломноТ освiти (далi - IПО), який може з€шучати до органiзацiТ
та проведення заходiв iз пiдвищення квалiфiкацiТ працiвникiв Унiверситету, а
також з iнших закладiв освiти, установ, органiзацiй тощо

4.4. На piBHi Унiверситету органiзацiю та координацiю видiв пiдвищення
КВалiфiкацiТ, передбачених пiдпунктом 2.1.3 цього Положення, здiйснюють, у
Межах визначених вiдповiдними положеннями, IПО, вiддiл академiчноТ
мобiльностi i Навч€Lпьно-методичний центр органiзацiТ освiтнього процесу.

4.5. На piBHi Унiверситету органiзацiю та координацiю видiв пiдвищення
квалiфiкацiТ, передбачених пiдпунктом 2.1.4 цього положення, здiйснюють, у
МеЖах ВиЗначених вiдповiдними положеннями, IПО, науково-дослiдна частина,
вiддiл академiчноi мобiльностi, вiддiл забезпечення якостi освiти, вiддiл
сприяння працевлаштуванню ,га роботi з випускниками, якi можуть заJIучати до
органiзацiТ та проведення вiдповiдних заходiв працiвникiв Унiверситету, а
також з iнших закладiв освiти, установ, органiзацiй,гощо.

4.6. Вчена рада Унiверситету може делегувати вченим радам структурних
пiдроздiлiв повноваження iз визнання пiдвищення квалiфiкацii окремих видiв
дiяльностi працiвникiв, передбачених пiдпунктом 2. 1.4 цього Положення.

4.7. Вiдкритiсть i доступнiсть процесiв i заходiв пiдвищення квалiфiкацiТ
забезпечус IПО, розмiщуючи iнформачiю про види i форми пiдвищення
квалiфiкацii, програми пiдвищення квалiфiкацiТ, плани, графiки, BapTicTb,

результати тощо на веб-сайтi IПО.
4.8. Сертифiкати, свiдоцтва та iншi документи, якi пiлтверджують

проходження пiдвищення квалiфiкацii, надаються працiвником до вiддiлу
кадрiв ztля ix реестрацiТ i надалi зберiгаються у працiвника, а TxHi копiТ - в
особовiй справi працiвника. Вiддiл кадрiв забезпечус ведення бази даних
Унiверситету з пiдвищення квалiфiкачiТ працiвникiв, до якоТ вноситься
iнформацiя про Bci факти пiдвищення квалiфiкацiТ, якi визнанi Унiверситетом в

установленому порядку. КопiТ документiв про пiдвищення квалiфiкацii
зберiгаються також на вiдповiдних кафедрах та в iнших структурних
пiдроздiлах.

4.9. Плани пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв формуються
структурними пiдроздiлами на навчальний piK не пiзнiше, нiж до березня
попереднього навча-пьного року.

4.10. Рiчний план пiлвищення квалiфiкацiТ працiвникiв Унiверситету на
наступний навчальний piK, на пiдставi узагальнення iнформацii згiдно з



поданнями деканiв факультетiв/директорiв навчально-наукових iнститутiв
(Щодаток l) формус IПО i не пiзнiше, нiж до 01 травня попереднього
навчаJIьного року пода€ на затвердження ректору Унiверситету.

4.1l. Працiвники мають право на пiдвищення квалiфiкацiТ поза межами
Рiчного плану пiдвищення квалiфiкацiТ (даr,i - Рiчний план) вiдповiдно до цього
Положення.

4.|2. Працiвники, якi вiдповiдно до Рiчного плану проходитимуть
пiдвищення квалiфiкацiТ в Унiверситетi, для пiдготовки наказу на проходження
пiдвищення квалiфiкацii подають в IПО заяву про направлення на пiдвищення
квалiфiкачiТ (Щодаток 2), погоджену з завiдувачем кафедри i деканом
факультету/директором навча-пьно-наукового iнституту (або керiвником
сТрУкТурного пiдроздiлу) та проректором з науково-педагогiчноТ роботи.

4.|З. Працiвники, якi вiдповiдно до Рiчного плану проходитимуть
пiдвищення квалiфiкацiТ на базi iнших суб'сктiв пiдвищення квалiфiкацii, для
пiдготовки наказу на проходження пiдвищення квалiфiкацii подають в IПО TaKi
документи: заяву про направлення на пiдвищення квалiфiкацiТ (!одаток 2),
направлення на пiдвищення квалiфiкацiТ (Додаток 3), iндивiдуальну програму
пiдвищення квалiфiкацiТ (lодаток 4).

4.14. IПО готу€ накази на проходження пiдвищення квалiфiкашiТ
працiвникiв, списки слухачiв та узаг€LJIьнюс результати навчання.

Працiвник протягом одного мiсяця пiсля завершення пiдвищення
квалiфiкацii подае в IПО погоджений керiвником структурного пiдроздiлу звiт
про пiдвищення квалiфiкацiI (!одаток 5), а також копiю документа про
проходження пiдвищення квалiфiкацii.

4.|5. Направлення на пiдвищення квалiфiкачiТ працiвникiв за межi
Украiни та на стажування здiйснюсться вiдповiдно до:

- Положення про навчан}{я студентiв,га аспiрантiв, стажуванI{я наукових i

науково-педагогiчних працiвникiв у провiдних вищих навчальних закладах та
наукових установах за кордоном, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни (JYg 41l вiд 13 квiтня 20l l року);

- Положення про порядок реалiзацii гrрава на академiчну мобiльнiсть
КиТвського нацiон€Lпьного унiверситету iMeHi Тараса Шевченка;

- договорiв, укладених з украТнськими та iноземними закладами вищоТ
освiти, науковими та iншими установами.

Форми вiдповiдних документiв оприлюднюс вiддiл академiчноТ
мобiльностi, на який покладено пiдготовку наказiв на пiдвищення квалiфiкацiТ,
здiйсненоТ шляхом зовнiшньоТ та внутрiшньоТ академiчноТ мобiльностi.

4.|6. За результатами пiдвищення квалiфiкацiТ працiвникiв в Унiверситетi
свiдоцтва про пiдвищення квалiфiкацiТ, Тх формування, кодифiкацiя та видача,
як правило, забезпечу€ться IПО (KpiM випадкiв, коли адмiнiстрування програм
здiйснював iнший структурний пiдроздiл).

Працiвники Унiверситету, як правило, отримують свiдоцтва в

електронному виглядi.
Для педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв iнших закладiв

освiти свiдоцтва про пiдвищення квалiфiкацii видаються в паперовому виглядi
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(при цьому створюеться також i електронний формат) за умови виконання
фiнансових зобов'язань за вiдповiдним договором.

упродовж 15 календарних днiв пiсля видачi свiдоцтв про пiдвищення
квалiфiкацii ix перелiк оприлюдню€ться на веб-сайтi IПО.

4.17. За результатами участi у ceMiHapax, тренiнгах, вебiнарах,
практикумах тощо формуються сертифiкати (з урахуванням вимог п.3.4).

5. ПОРядок Зарахування результатiв пiдвищення квалiфiкачii
працiвникiв Унiверситету

5.1. Окремого визнання не потребують:
- РеЗУЛЬТаТИ ПiДВиЩення квалiфiкацii працiвникiв за видами,

передбаченими пп.2.1. 1 цього Положення;
- результати пiдвищення квалiфiкаuiт гrрацiвникiв за видами,

ПеРеДбаЧениМи лп2.1.2 цього Положення, якщо суб'ектом пiдвищення
КВа-Шiфiкацii с Унiверситет або установа, з якою Унiверситет уклав вiдповiдну
угоду.

5.2. ЛЛЯ ВиЗНання та зарахування результатiв пiдвищення квалiфiкацii
ПРаЦiВникiв Унiверситету в iнших випадках, не передбачених п.5.1, працiвники
ПОДаЮТЬ КеРiВникУ сТруктурного пiдроздiлу копiю документа про пiдвищення
Квалiфiкацii встановленоТ форми. За мотивованим поданням кафедри (керiвника
СТрУкТурного пiдроздiлу), погодженим з уповноваженим (визначено пп.4.2-4.5
ЦЬОГО Положення) пiдроздiлом Унiверситету, Вчена рада Унiверситету (вчена
РаДа СТРУКТУРнОГо пiдроздiлу у випадку делегування повноважень згiдно з
пп.4.6 цього Положення) приймае рiшення про визнання, в обсягах визначених
РОЗДiЛОм 2 цього Положення, або не визнання пiдвищення квалiфiкаuiТ
пРацiвника. Копiя витягу з протоколу надаеться ло особовоi справи працiвника.

б. (Diнансування пiдвищення квалiфiкаuii
6.1. Щжерелами фiнансування пiдвищення квалiфiкацiТ працiвникiв с

КОшТи Державного, мiсцевих бюджетiв, кошти фiзичних або юридичних осiб, а
також iншi джерела, не забороненi законодавством Украiни.

6.2. У разi пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв за рахунок коштiв
ДерЖавного або мiсцевого бюджету, iнших коштiв, затверджених у кошторисi
Унiверситету на пiдвищення квалiфiкацii, укладання договору мiж ректором
Унiверситетом та суб'сктом пiдвищення квалiфiкацii iз зазначенням джерела
фiнансування, пiдвищення квалiфiкацiТ с обов'язковим.

6.З. За рахунок коштiв, передбачених у кошторисi Унiверситету,
здiйснюсться фiнансування пiдвищення квалiфiкацiТ в обсязi, встановленому
Законодавством, i вiдповiдно до Рiчного плану пiдвищення квалiфiкашiТ
науково-педагогiчних та педагогiчних працiвникiв, якi працюють в
Унiверситетi за основним мiсцем роботи.

6.4. Самостiйне фiнансування пiдвищення квалiфiкаuiТ здiйснюеться
працiвниками, якi працюють в Унiверситетi за основним мiсцем роботи i
проходять пiдвищення квалiфiкацii поза межами Рiчного плану.
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6.5. На час пiдвищення квалiфiкацiт з вiдривом вiд освiтнього процесу (вiд
виконання службових обов'язкiв) вiдповiдно до затвердженого Рiчного плану в
обсязi, визначеНому закОнодавстВом, за працiвнИком зберiгаеться мiсце роботи
(посада) iз збереженням середньоТ заробiтноI плати.

6.6. Витрати, пов'язанi з пiдвищенням квалiфiкацiТ, вiдшкодовуються упорядку, визначеному законодавством.
б.7. Факт пiдвищення квалiфiкацiт працiвником пiдтверджуеться актом

про надання послуги з пiдвищення квалiфiкацiт, який склада€ться в
установЛеному законодавством порядку, пiдписусться ректором Унiверситету
або уповноваженою ним особою, та суб'ектом пiдвищення квалiфiкацii. Такиi;
акт € пiдставою для оплати послуг суб'скта пiдвищення квалiфiкацiТ згiдно з
укладеним договором щодо пiдвищення квалiфiкашiТ.

7. Прикiнцевi положення
7 .т. Положення затверджуеться рiшенням Вченот Ради Унiверситету i

вводиться в дiю наказом ректора.
7.2. Контроль за виконанням Положення здiйсню€ проректор з науково-

педагогiчноТ роботи.
7.3. Змiни ^fa доповнення до Положення вносяться за рiшенням Вченот

ради Унiверситету наказом ректора. У тому ж порядку Положення
скасовуеться.

С х в ал е н о р i ule н н ялt Н ау ко в о - л,t е m о d uч н o| р а d u
KuiBcbKozo нацiональноzо унiверсumеmу iл,tенi Тараса Шевченка

Bid 02 zруdня 202 l року

Поzоdжено:

Проректор
з науково-педагогiчноТ роботи Андрiй ГОЖИК

Начальник юридичного вiддiлу Iрина САЛЕНКО

ь

ь
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lоdаmок 2
Ректору
КиТвського нацiонального унiверситету
iMeHi Тараса Шевченка

(посаdа, кафеdра, прiзвuulе, iц'я, по-бqmьковi
працiвнuка)

зАявА

Прошу направити мене вiдповiдно до плану-графiка на пiдвищення
квалiфiкацiТ (стажування) в

(найменування вищого навчаJ.Iьного закладу, науковоi, навчально-науковоi,

з ((_))

iншоТ установи, пiдприемства, органiзацiТ)

20_року по ((_) 20_року.
!о заяви додаеться: витяг з протоколу засiдання кафедри.

Погоджено:

Завiдувач кафедри

!екан факультету/
директор iнституту

Пiдпис

12



!оdаmок 3

( н aйll е нув а н н я з акп ady, в я к o.Lty зd iй с н ю в аmttц е mь ся

п idвчщ ен ня квш iф i Kat1 ii (сm аэrуван ня))

НАПРАВЛЕННЯ
на пiдви щення квалiфiкацiТ (стажування) науково-педагогiч ного

працiвника

Прiзвище, iм'я, по батьковi
якийlяка працю€ на кафедрi

( н а йlt е нув а н н я к а ф ed р u, н а й"лl е н ув а н н я с m ру к mу р н оz о п i d р озd iл у)

Киiвського нацiонального унiверситету iMeHi Тараса IIТевченка

Науковий ступiнь
вчене звання
Посада
Перелiк навча_пьних дисциплiн, що викладае педагогiчний (науково-педагогiчний)
працiвник

Загальний стаж роботи
Педагогiчний (науково-педагогiчний) стаж
Аспiрантура (докторантура)

( н ай.u е t t ув а н н я з а м ady вtttц oi' осrз i m u, р i к :з ак i н ч е н н я )

Iнформацiя щодо попереднього пiдвищення квал iфiкацiТ (стажування)

Мiсце проживання, телефон

Просимо зарахувати на пiдвищення квалiфiкацiТ (стажування) з ((_))
20_року по ((_)) року (_.од., _кредитiв СКТС).

Ректор (Проректор)
(пidпuс)

20

(п р iзвttttlе, i н iц i a,lu)

1з



lоdаmок 4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректор (Проректор)
Киiвського нацiонаJIьного ун i верситету
iMeHi Тараса Шевченка

(пidпuс)

)

IНДИВIДУАЛЬНИЙ ПЛАН

(i.v'я mа прiзвutце)

20- року

пiдви щення квалiфiкачii (стажування)

(прiзвчtце mа iH iцiаlu прац iBHuKa)

( посала, найменуван ня кафелри (прелметноI ( чи кловоТ) ком iciT),

КиТвського нацiонального унiверситету iMeHi 1'араса Шевченка

по (( )) 20 року.

Мета пiдвищення квалiфiкацiТ (стажування)

Виконання завдань iнди aJILI{oI,o IIJ,IaH

змiст завдання Очiкуванi результати виконання завдання

L4

iHutoeo сmрукmурноzо пidрозdiлу, науковчй сmупiнь, rlчене звання)

в



Завдання iндивiдуального плану розглянуто на засiданнi
(н аЙ.v е t tyB а l t l п пр ed.u е m н о!'

(цuюп clB oi) к о"м i с i i', к а ф еd pu, i н ut oz о с m ру к mу р н ое о п id р озd iл у)

(( ))

Науково-педагогiчний працi вник
(пidпuс) (прiзвutце mа iнiцiапu)

Голова предметноТ (шикловоТ) KoMiciT
(завiдувач кафедри, керiвник iншого
структурного пiдроздiлу)

(пidпuс) (прiзвutце mа iH iцiаlu)

15



f,оdаmок 5
ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректор (Проректор)
КиТвського нацiон€lJIьного унiверситету
iMeHi Тараса Шевченка

202_року

(пidпuс) (iм'я mа прiзвutце)

())

звIт
про пiдвищення квалiфiкацii (стажування)

Прiзвище, iм'я, по батьковi'
Науковий ступiнь
вчене звання
Посада

Предметна (циклова) комiсiя (кафедра, iнший структурний пiдроздiл)

Мета пiдвищення квалiфiкацii (стажування)

Найменування закладу (установи), в якiй здiйснювалось lliдвищення квалiфiкацiТ
(стажування)

20_року
вiдповiдно до наказу вiд ((_)) 20-року Ns _.

Вiдомостi про виконання навч€tJlьноТ програми пiдвищення квалiфiкацiТ
(стажування)

Результати пiдвищення квалiфiкацii (стажування)

!окумент, що пiдтверлжус пiдвищення квалiфiкацii (стажування)

(назва, серiя, нолlер, dаmа вuDачi dокуменmа, най.менування заклаdу, uцo BudaB doKyMeHm)

ПРаЦiВНИК 
("ld""o r"pirrr"l, 

^" 
мцi-о

16



Розглянуто i затверджено на засiданнi
(наilлlенування преd.vеmно|(цurclовоi) Ko.yticii, KarPedpu, ittuloeo сlпрукmурноео пidрозdiлу)

(-D 20_року, протокол Jф _.

ПропозицiТ щодо використання результатiв пiдвищення квалiфiкашiТ
(стажування)

Голова предметноi (чикловоТ) KoMicii
(завiдувач кафедри, керiвник iншого
структурного пiдроздiлу)

(пidпuс) (прiзвutце mа i н iц icutu)
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