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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Положення розроблено з урахуванням Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про вищу освіту», наказом Міністерства освіти і науки 

України від 24.01.2013  № 48 «Про затвердження положення про підвищення 

кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів» і постанови Кабінету міністрів України від 21 

серпня 2019 р. № 800, та визначає порядок підвищення кваліфікації та 

стажування (далі − навчання) науково-педагогічних працівників (далі − 

працівник) та педагогічних працівників (далі − працівник) інших навчальних 

закладів, незалежно від форм власності та підпорядкування (далі − заклад-

замовник), а також спеціалістів організацій та підприємств незалежно від форм 

власності в Інституті підвищення кваліфікації (далі − ІПК) Державного вищого 

навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» (далі − 

ДВНЗ «ПДТУ»). 

1.2 Метою навчання є вдосконалення професійної підготовки особи 

шляхом поглиблення і розширення її професійних знань, умінь і навичок, 

набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах 

спеціальності. 

1.3 Основними завданнями навчання є: 

- оновлення та розширення знань, формування нових професійних 

компетентностей у психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-

управлінській діяльності; 

- засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання; 

- набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його 

цільового спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, 

досвіду практичної роботи та професійної діяльності, їх інтересів і потреб; 

- вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів 

управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та 

перспективами їх розвитку; 

- розроблення пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного 

процесу, упровадження у практику навчання кращих досягнень науки, техніки і 

виробництва; 

- застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що 

передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження 

дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання. 

1.4 Заклад-замовник забезпечує працівнику умови для навчання не 

рідше ніж один раз на п’ять років зі збереженням середньої заробітної плати. У 

разі навчання з відривом від основного місця роботи, працівники мають право 

на гарантії і компенсації, передбачені законодавством України. 

1.5 Навчання здійснюється на підставі договорів, що укладаються між 

закладом-замовником та ДВНЗ «ПДТУ». 

1.6 Фінансування витрат, пов’язаних з навчанням працівників, 

здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших 
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джерел, не заборонених законодавством України, а також за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб. 

 

2. ВИДИ, ФОРМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 

2.1  Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, 

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

виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.  

2.2 Основними видами підвищення кваліфікації є:  

- навчання за програмою підвищення кваліфікації; 

- стажування;  

- участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах 

тощо. 

 Науково-педагогічні працівники з урахуванням результатів самооцінки 

компетентностей і професійних потреб, змісту власної викладацької діяльності 

та/або посадових обов’язків самостійно обирають конкретні форми, види, 

напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації (далі – 

суб’єкти підвищення кваліфікації).  

2.3 Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників установлюється в годинах та/або кредитах 

Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄК ТС, 

(один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою. 

2.4 Програма підвищення кваліфікації затверджується суб’єктом 

підвищення кваліфікації та повинна містити інформацію про її тему (напрям, 

найменування), зміст, обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в 

кредитах ЄКТС, вид, форму підвищення кваліфікації, місце (місця) надання 

освітньої послуги, очікувані результати навчання, вартість (у разі 

встановлення) або про безоплатний характер надання такої освітньої послуги. 

Обсяг (тривалість) програми підвищення кваліфікації визначається відповідно 

до її фактичної тривалості в годинах без урахування самостійної 

(позааудиторної) роботи або в кредитах ЄКТС з урахуванням самостійної 

(позааудиторної) роботи. 

2.5 Стажування здійснюється за індивідуальною програмою, що 

розробляється і затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації.  

Індивідуальна програма стажування повинна містити інформацію про її 

обсяг (тривалість) та очікувані результати навчання. Індивідуальна програма 

стажування може містити також іншу інформацію, що стосується проходження 

стажування педагогічним та/або науково-педагогічним працівником. Між 

закладом освіти, працівник (працівники) якого проходить (проходять) 

стажування, та суб’єктом підвищення кваліфікації укладається договір або 

угода про співпрацю, що передбачає стажування одного чи декількох 

працівників. У такому випадку індивідуальна (індивідуальні) програма 

(програми) є невід’ємним (невід’ємними) додатком (додатками) до договору 

або угоди. За пропозицією однієї із сторін договору, до нього можуть 
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вноситися зміни (уточнення) шляхом укладення відповідної додаткової угоди 

(додатка до угоди). 

2.6 Для проходження підвищення кваліфікації, необхідно надати до ІПК 

ДВНЗ «ПДТУ» наступні документи:  

− заяву про направлення на підвищення кваліфікації (стажування) за 

формою, наведеною у додатку А до цього Положення, і погоджується 

керівником закладу-замовника та директором ІПК ДВНЗ «ПДТУ» або ректором 

ДВНЗ «ПДТУ»; 

− витяг з протоколу засідання структурного підрозділу закладу-

замовника щодо навчання (у разі навчання науково-педагогічного працівника; 

− направлення на підвищення кваліфікації (стажування) педагогічного 

(науково-педагогічного) працівника за формою, наведеною в додатку Б до 

цього Положення; 

− індивідуальний план підвищення кваліфікації, у разі проходження 

індивідуального підвищення кваліфікації (або стажування) за формою, 

наведеною у додатку В до цього Положення; 

− звіт про підвищення кваліфікації (стажування) за формою, наведеною у 

додатку Г до цього Положення, що підсумовує навчання. 

2.7 Обробка персональних даних працівників здійснюється відповідно до 

вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

2.8 Зарахування на навчання здійснюється за наказом ректора ДВНЗ 

«ПДТУ» на підставі документів, зазначених у пункті 2.5 (заява та направлення). 

2.9 На час навчання, слухачі, у разі потреби, забезпечуються 

гуртожитком. Умови проживання зазначаються у договорі про навчання. У разі 

відсутності гуртожитку − відшкодування витрат, пов’язаних з наймом 

житлового приміщення, проводиться у порядку, встановленому постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2011 року № 98 «Про суми та склад 

витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що 

направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, 

які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок коштів 

замовника». 

2.9 Директор ІПК ДВНЗ «ПДТУ» організовує і контролює навчальний 

процес працівників. 

2.10 Безпосереднє керівництво навчанням здійснюється фахівцями ІПК 

ДВНЗ «ПДТУ». 

2.11 Затвердження документів (вказаних у пункті 2.5) директором ІПК 

ДВНЗ «ПДТУ» відбувається у разі короткострокового підвищення кваліфікації 

та стажування педагогічних працівників або працівників організацій та 

підприємств. У разі підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників − документація затверджується ректором ДВНЗ 

«ПДТУ». 

Оплата праці осіб, які залучаються до навчання працівників, визначається 

відповідно до чинного законодавства або договором між закладом-замовником 

та ДВНЗ «ПДТУ» відповідно до кошторису. 
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3. ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

 

3.1 Навчання за програмою довгострокового підвищення кваліфікації 

спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення спеціальних фахових, 

науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, 

правових, економічних та управлінських компетентностей, у тому числі 

вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню 

ними своїх посадових обов’язків, розширенню їх компетенції тощо. 

3.2 Навчання за програмами короткострокового підвищення 

кваліфікації – семінарів, семінарів-практикумів, семінарів-нарад, семінарів-

тренінгів, тренінгів, вебінарів, «круглих столів» тощо передбачає комплексне 

вивчення сучасних та актуальних наукових проблем галузі освіти, науки, 

педагогіки, відповідних нормативно-правових актів, вітчизняного та 

зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійної культури тощо. 

Навчальні програми семінарів-тренінгів та тренінгів спрямовані на 

формування, розвиток та вдосконалення особистісних професійних 

компетентностей (організаторських, творчих, лідерських, комунікативних 

тощо), підвищення ефективності професійної діяльності в галузі освіти. 

3.3 Стажування здійснюється з метою формування і закріплення на 

практиці професійних компетентностей, здобутих у результаті теоретичної 

підготовки, щодо виконання завдань і обов’язків на займаній посаді або посаді 

вищого рівня, засвоєння вітчизняного та зарубіжного досвіду, формування 

особистісних якостей для виконання професійних завдань на новому, більш 

високому якісному рівні у межах певної спеціальності. 

3.4 Зміст навчальних планів та програм формується з урахуванням 

галузевої специфіки та наукового спрямування і визначається: 

- вимогами суспільства щодо забезпечення висококваліфікованими 

фахівцями; 

- сучасними вимогами щодо форм, методів і засобів професійної 

діяльності працівників; 

- державними та галузевими стандартами вищої освіти; 

- досягненнями у напрямах соціальної, психологічної, управлінської, 

економічної, правової, технологічної підготовки тощо. 

Навчання забезпечує поєднання теоретичного матеріалу з практичною 

спрямованістю у вирішенні конкретних завдань і проблем розвитку 

різноманітних спеціальностей. 

3.5 Програми довгострокового підвищення кваліфікації розробляються 

структурними підрозділами ДВНЗ «ПДТУ», що здійснюють навчання, та 

затверджуються директором ІПК ДВНЗ «ПДТУ» або ректором ДВНЗ «ПДТУ».  

Навчальний план довгострокового підвищення кваліфікації передбачає 

аудиторні заняття, самостійну навчальну роботу працівників та форми 

проведення підсумкового контролю. 

3.6 Навчальні плани та програми короткострокового підвищення 

кваліфікації розробляються структурними підрозділами, що здійснюють 

навчання,  затверджуються директором ІПК ДВНЗ «ПДТУ».  

3.7 Якщо навчання буде організовано в організаціях та на 
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підприємствах − навчальні плани та програми підвищення кваліфікації, 

затверджуються та визначаються договором між закладом-замовником і ДВНЗ 

«ПДТУ». 

3.8 Стажування здійснюється за індивідуальним програмою, що 

розробляється особою, яка проходить підвищення кваліфікації, і 

затверджується директором ІПК ДВНЗ «ПДТУ» та ректором ДВНЗ «ПДТУ» 

або директором ІПК ДВНЗ «ПДТУ». 

3.9 Програмами ІПК ДВНЗ «ПДТУ» визначаються форми 

підсумкового контролю за результатами навчання. 

 

4. СТРОК ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ НАВЧАННЯ 

 

4.1  Строк навчання визначається навчальними планами та програмами, 

обсягом навчального часу (в академічних годинах, національних кредитах та 

кредитах ЕСТS) і встановлюється закладом-виконавцем відповідно до вимог 

законодавства за погодженням із закладом-замовником залежно від форм та 

видів навчання. 

4.2 Строк довгострокового підвищення кваліфікації за обсягом годин 

навчальної програми становить не менше 90 академічних годин (два 

національних кредити або три кредити ЕСТS): 60 години аудиторних і 30 годин 

самостійної навчальної роботи або в іншому співвідношенні − у межах від 

однієї третини до двох третин загального обсягу академічних годин. Навчання 

за програмою довгострокового підвищення кваліфікації спрямовується на 

оволодіння, оновлення та поглиблення викладачами спеціальних фахових, 

науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, 

правових, економічних та управлінський компетентностей, у тому числі 

вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню 

ними своїх посадових обов’язків, розширенню їх компетенцій тощо. 

Періодичність довгострокового підвищення кваліфікації установлюється 

закладами-замовниками залежно від потреби, але не рідше ніж один раз на 

п’ять років. 

4.3 Строк короткострокового підвищення кваліфікації за обсягом годин 

навчальної програми становить менше 60 академічних годин (один 

національний кредит або два кредити ЕСТS) з розподілом загального обсягу 

годин на аудиторні і самостійну навчальну роботу у співвідношеннях, 

зазначених у пункті 4.2 цього розділу. Навчання за програмою 

короткострокового підвищення кваліфікації (семінарів, тренінгів, круглих 

столів, міжнародних конференцій, вебінарів) передбачає комплексне вивчення 

сучасних та актуальних наукових проблем сфери освіти, вітчизняного та 

зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійної культури, питань 

конкретного виробництва 

Періодичність короткострокового підвищення кваліфікації 

установлюється закладами-замовниками залежно від потреби. 

4.4 Строк стажування визначається закладом-замовником з урахуванням 
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обсягу годин навчальної програми, її мети та завдання (за погодженням з 

керівником закладу-виконавця), становить не менш 90 академічних годин (два 

національних кредити або три кредити ЕСТS) і не більше 32 національних 

кредитів (48 кредитів ЕСТS). Стажування здійснюється з метою формування і 

закріплення на практиці професійних компетентностей, здобутих у результаті 

теоретичної підготовки стосовно виконання завдань і обов’язків на займаній 

посаді або посаді вищого рівня, засвоєння вітчизняного та зарубіжного досвіду, 

формування особистісних якостей для виконання професійних завдань на 

новому, більш високоякісному рівні у межах певної спеціальності. 

4.5 Строк навчання за межами України встановлюється відповідно до 

вимог законодавства та на підставі договорів, укладених з іноземними вищими 

навчальними закладами, науковими, освітньо-науковими та іншими 

установами. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

5.1 Завершення навчання засвідчує підсумковий контроль і відповідний 

документ про підвищення кваліфікації. 

5.2  Для проведення підсумкового контролю підвищення кваліфікації 

наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ» створюється комісія.  

До складу атестаційної комісії входять голова (директор ІПК ДВНЗ 

«ПДТУ») та члени – педагогічні і науково-педагогічні працівники ДВНЗ 

«ПДТУ», співробітники ІПК ДВНЗ «ПДТУ». Директор ІПК ДВНЗ «ПДТУ» 

забезпечує діяльність атестаційної комісії.  

5.3 Підсумковий контроль за результатами підвищення кваліфікації 

здійснюється на підставі оцінки рівня професійних компетентностей 

працівників, набутих під час навчання за відповідними навчальними планами 

та програмами. 

5.4 ІПК ДВНЗ «ПДТУ» видає слухачам, які пройшли підсумковий 

контроль, документ про підвищення кваліфікації. на підставі  контролю комісії. 

5.5 При незадовільних результатах підсумкового контролю працівник, 

не раніше ніж через місяць, має право на повторне проходження підсумкового 

контролю за результатами підвищення кваліфікації. 

5.6 Форми підсумкового контролю, при стажуванні, відповідно до 

навчальної програми стажування визначаються ІПК ДВНЗ «ПДТУ». 

5.7 Особи, які пройшли стажування та підвищення кваліфікації, 

отримають  відповідний документ про підвищення кваліфікації при наявності 

необхідних документів пункт 2.5 (направлення, затвердженого плану навчання, 

витягу з протоколу засідання структурного підрозділу закладу-замовника, в 

якому розглядається питання про його затвердження або відхилення (у разі 

проходження стажування) і необхідного протоколу перевірки знань, або 

випускної роботи. 

5.8 Особи, які пройшли підвищення кваліфікації (стажування), 

складають звіт про підвищення кваліфікації (стажування) за формою, 

наведеною у додатку Г до цього Положення. 

5.9 Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) протягом двох 
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тижнів заслуховується або розглядається на засіданні вченої (педагогічної) 

ради закладу-замовника, циклової комісії або в організації, на якому 

розглядається питання щодо його затвердження або відхилення, даються 

висновки, відповідні рекомендації (за потреби).  

Відповідний запис заноситься до звіту про підвищення кваліфікації 

(стажування), котрий підписується працівником та затверджується керівником 

структурного підрозділу або керівником закладу-замовника. 

Результати підвищення кваліфікації (стажування) враховуються при 

проходженні чергової атестації педагогічних, науково-педагогічних 

працівників. 

5.10 Документи (заява, направлення, план підвищення кваліфікації) про 

підвищення кваліфікації зберігаються в ІПК ДВНЗ «ПДТУ», звіт зберігається у 

структурних підрозділах закладів-замовників та в особовій справі працівника і 

використовуються для підготовки звіту про проведену роботу за результатами 

календарного року. 

5.11 Слухачі, які успішно пройшли навчання, підвищення кваліфікації 

(стажування), отримують наступні документи: 

- навчання за короткостроковою програмою  підвищення кваліфікації 

здійснюються у вигляді семінарів, тренінгів, круглих столів, міжнародних 

конференцій, вебінарів з отриманням сертифікату або свідоцтва (додаток Д), 

виготовлених за формами, що затверджені ректором ДВНЗ «ПДТУ», або 

директором ІПК ДВНЗ «ПДТУ»; 

- при підвищенні кваліфікації за довгостроковою програмою –

 державний документ (свідоцтво про підвищення кваліфікації − додаток Е) за 

зразком, встановленим наказом Міністерства освіти і науки України № 34 від 

19.01.2016 р.; 

- при підвищенні кваліфікації у вигляді стажування − державний 

документ (свідоцтво про стажування − додаток З) за зразком, встановленим 

наказом Міністерства освіти і науки України № 34 від 19.01.2016 р. 
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Додаток А 

Заява про направлення на підвищення кваліфікації (стажування) 

 

 

Ректорові (директорові) _______________________ 
                                                                                       (найменування

 

____________________________________________ 
вищого навчального закладу) 

____________________________________________ 
(прізвище та ініціали ректора (директора)) 

____________________________________________ 
(прізвище та ініціали, посада педагогічного (науково-педагогічного) працівника) 

 

З А Я В А 

про направлення на підвищення кваліфікації (стажування) 

 

Прошу дозволити (відповідно до плану-графіка) підвищення кваліфікації 

(стажування) в Інститут підвищення кваліфікації
 

 

з «___» _________20__ року до «___» _________20__ року. 

 

Мета підвищення кваліфікації (стажування) – ______________________ 

__________________________________________________________________ 

 
 

До заяви додаються: витяг з протоколу засідання предметної (циклової) 

комісії (кафедри, іншого структурного підрозділу), 

рішення вченої ради ВНЗ, клопотання або направлення 

від керівництва закладу  

 

«___» _________20__ року      ________________ 
      (підпис) 
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Додаток Б 

Направлення на підвищення кваліфікації (стажування) педагогічного 

(науково-педагогічного) працівника 

_________________________________ 
(найменування закладу, в якому здійснюватиметься 

_________________________________ 
підвищення кваліфікації (стажування)) 

 

Направлення 

на підвищення кваліфікації (стажування) педагогічного  

(науково-педагогічного) працівника 

 

Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________ 

який/яка працює в (на) ______________________________________________ 
                                                       (найменування структурного підрозділу) 

__________________________________________________________________ 
(найменування вищого навчального закладу) 

Науковий ступінь ___________________________________________________ 
 

Вчене звання_______________________________________________________ 
 

Посада ____________________________________________________________ 
 

Перелік навчальних дисциплін, що викладає 

педагогічний (науково-педагогічний) працівник ________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Загальний стаж роботи ______________________________________________ 
 

Педагогічний (науково-педагогічний) стаж _____________________________ 
 

Аспірантура (докторантура) __________________________________________ 
(найменування вищого навчального закладу, рік закінчення)

 

Інформація щодо попереднього підвищення кваліфікації (стажування) ______ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

Місце проживання, телефон __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 

Просимо провести підвищення кваліфікації (стажування)  

з «___» _____________20__ року до «___» ____________20__ року. 

 

Керівник закладу що направляє  ______________  П.І.Б________________ 

 

М. П. 
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Додаток В 

Індивідуальний план підвищення кваліфікації (стажування) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Ректор (директор) _______________ 
                                                            (найменування

 

_______________________________ 
     вищого навчального закладу) 

_____________  _________________ 
 (підпис)          (прізвище та ініціали) 

«____» ________________20__ року 

 

Індивідуальний план 

підвищення кваліфікації (стажування) 

____________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали працівника)

 

____________________________________________________________________ 
(посада, найменування кафедри (предметної (циклової) комісії),  

____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                      іншого структурного підрозділу, науковий ступінь, вчене звання)
 

____________________________________________________________________ 
(найменування вищого навчального закладу, в якому працює науково-педагогічний (педагогічний) працівник) 

в ___________________________________________________________________ 
(найменування установи, в якій здійснюватиметься підвищення кваліфікації (стажування)) 

Строк підвищення кваліфікації (стажування) з «___» ____________20__ року  

до «___» ____________20__ року. 
 

Мета підвищення кваліфікації (стажування) ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Виконання завдань індивідуального плану роботи 
№ 

з/п 
Зміст завдання 

Очікувані результати виконання 

завдання 

   

   

 
 

Педагогічний (науково-педагогічний) 

працівник 

 

______________ ________________ 
               (підпис)         (прізвище та ініціали) 

 

Керівник підвищення кваліфікації 
 

 

______________ ________________ 
                  (підпис)         (прізвище та ініціали) 
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Додаток Г 

Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Ректор (директор) ______________ 
                                                             (найменування

 

______________________________ 
 вищого навчального закладу) 

_______________ ______________ 
                (підпис)         (прізвище та ініціали) 

«___» ________________20__ року 

 

Звіт 

про підвищення кваліфікації (стажування) 

Прізвище, ім’я, по батькові_____________________________________________ 

Науковий ступінь ____________________________________________________ 

Вчене звання_________________________________________________________ 

Посада ______________________________________________________________ 

Предметна (циклова) комісія (кафедра, інший структурний підрозділ) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Мета підвищення кваліфікації (стажування)____________________________ 

________________________________________________________________ 

Найменування закладу (установи), в якій здійснювалось підвищення 

кваліфікації (стажування)_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Строк підвищення кваліфікації (стажування)  

з «_____» ___________20____ року     до «___» _________20__ року  

 

відповідно до наказу від «___» __________20__ року № ___. 

 

Відомості про виконання навчальної програми підвищення кваліфікації 

(стажування)_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Результати підвищення кваліфікації (стажування) _________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Документ, що підтверджує підвищення кваліфікації 

(стажування)_________________________________________________________ 
(назва, серія, номер, дата видачі документа, найменування закладу, що видав документ) 

Працівник    ______________ ___________________ 
                                                                                             (підпис)               (прізвище та ініціали) 
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Продовження додатка Г 

 

 

Розглянуто і затверджено на засіданні __________________________________ 
                                                                                                  (найменування предметної (циклової) комісії, кафедри,  

__________________________________________________________________________________________________________
 

                                                                                    іншого структурного підрозділу)
 

«___» ______________20__ року, протокол № _____ . 

Висновки та рекомендації щодо використання результатів підвищення 

кваліфікації (стажування) ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Пропозиції щодо використання результатів підвищення кваліфікації 

(стажування) _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Керівник закладу, 

що направляє   ______________ ________________ 
(підпис)             (прізвище та ініціали) 
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Додаток Д 
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Додаток Е 
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Додаток З 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 (повна назва  закладу освіти) 
 

СВІДОЦТВО 

про стажування 

ІП 02070812/000___-19 
 

Видано:  

___________________ 

_________________________ 
 (прізвище, ім'я, по-батькові) 

 

Про те, що  

з «___» ____________ 2019 року 

до «___» __________  2019 року 

вона пройшов(ла) стажування на базі 

 

Інституту підвищення кваліфікації 

Державного вищого навчального закладу 

«Приазовський державний технічний 

 університет» 
 (повна назва  закладу післядипломної освіти) 

 

Напрям стажування: ______________ 

  За час навчання опрацював  такі теми: 

 
№ п/п Тематика плану стажування Год/ ЕКТС 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 Всього 120/4 

  
Наказ від ______ р.  №______ 

Виконав (ла) звіт згідно пунктів плану 

стажування з оцінкою: 

 зараховано 
 

Директор ІПК ____________     П.В. Солошенко 

М.П.   
 

 

“    ”                     2019 року 

Реєстраційний    №____    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


