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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (далі – працівники)  

Гірничого коледжу ДВНЗ «Криворізький національний університет» (далі – 

коледж) здійснюється відповідно до Положення про підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних 

закладів від 24.01.2013 р. № 48, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

18 липня 2014 року за  № 840/25617,  згідно із Законом України "Про вищу 

освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність". 

     Працівники навчаються у вищих навчальних закладах, відповідних наукових, 

освітньо-наукових установах та організаціях як в Україні, так і за її межами 

(далі-заклад-виконавець). 

1.2. Метою навчання працівників 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 працівників є: 

 оновлення та розширення знань, формування нових професійних 

компетентностей в 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, 

впровадження 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. Підвищення кваліфікації працівників здійснюється не рідше, ніж раз у п’ять 

років зі збереженням середньої заробітної плати та передбачає отримання 

додаткових знань і досвіду, які необхідні для підвищення якості навчального 

процесу. За своєчасне підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

відповідальні методист коледжу, завідувач навчально-методичним кабінетом, а 

також особисто працівники коледжу, адже постійне підвищення професійної 

(фахової) кваліфікації є безпосереднім службовим обов’язком кожного 

працівника. 

1.5. У разі навчання з відривом від основного місця роботи працівники мають 

право на гарантії і компенсації, передбачені законодавством України.  

1.6. Навчання працівників здійснюється на підставі договорів, що укладаються між 

закладом-замовником та коледжем. 

1.7. Фінансування витрат, пов'язаних з навчанням працівників, здійснюється за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не 

заборонених законодавством України, а також за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб. 

 

2. ВИДИ, ФОРМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

 

2.1. Навчання працівників здійснюється за такими видами: 

 довгострокове підвищення кваліфікації; 

 короткострокове підвищення кваліфікації ( ознайомлення з навчально –

методичним і матеріально-технічним забезпеченням  дисциплін,   

відвідування лекцій, практичних занять, семінарів, семінарів-практикумів, 

семінарів-нарад, семінарів-тренінгів, тренінгів, вебінарів, "круглих столів" 

тощо).  



 
 

2.2. Працівники коледжу направляються на навчання згідно з планом підвищення 

кваліфікації (стажування) розробленим на  п’ятирічний термін, затвердженим 

директором коледжу. 

Навчання працівників здійснюється відповідно до затвердженого директором 

коледжу річного плану-графіка за денною, вечірньою, заочною та 

дистанційною формами навчання. Форми навчання можуть поєднуватись 

відповідно до Закону України "Про вищу освіту",  

Форми навчання встановлюються закладами-виконавцями залежно від 

складності навчальних програм, їх мети та змісту з урахуванням потреб 

коледжу. 

2.3. Навчання працівників здійснюється за програмами, розробленими цикловими 

комісіями (бібліотекарями), ухваленими на засіданні циклової комісії та 

затвердженими заступником директора з навчальної роботи.   

2.4. Організація навчання працівників здійснюється методичним кабінетом 

коледжу та завідувачем навчально-методичним кабінетом,  які: 

 завчасно інформують працівників, бібліотекарів про заклади-виконавці та 

програми підвищення кваліфікації (стажування);  

 розміщують відповідну інформацію на інформаційних стендах, офіційному 

веб-сайті;  

 ведуть облік працівників, що підлягають навчанню;  

 розробляють щороку плани-графіки навчання;  

 здійснюють  інші організаційні заходи щодо навчання працівників. 

2.5. Працівники, які відповідно до плану-графіка проходитимуть навчання, 

подають до методичного кабінету для узгодження такі документи: 

 заяву на ім’я директора коледжу про направлення на підвищення кваліфікації 

(стажування) за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення, 

погоджену з заступником директора з навчальної роботи;  

 направлення на підвищення кваліфікації (стажування) працівника за формою, 

наведеною в додатку 2 до цього Положення;  



 
 

 програми підвищення кваліфікації (стажування) за формою, наведеною в 

додатку 3 до цього Положення, що містить інформацію про мету, завдання, 

строк, зміст навчання, очікувані результати.  

Заяву із ствердними резолюціями, програму підвищення кваліфікації 

(стажування) та направлення на підвищення кваліфікації (стажування), оформлені 

відповідно до вимог, працівник подає особисто до методичного кабінету коледжу 

не пізніше, ніж за два тижні до початку підвищення кваліфікації (стажування), для 

розгляду та затвердження заступником директора з навчальної роботи. 

 Обробка персональних даних працівників здійснюється відповідно до вимог 

Закону України "Про захист персональних даних". 

2.6. Направлення на навчання здійснюється за наказом директора коледжу 

відповідно до плану-графіка та договору. 

2.7. Навчально-методичний відділ закладу - виконавця організовує і контролює     

навчальний процес  викладачів. 

2.8.  Безпосереднє керівництво навчанням працівників здійснюється фахівцями 

закладу-виконавця. 

2.9. Навчання в аспірантурі або докторантурі, захист кандидатської чи докторської 

дисертацій є однією із форм підвищення кваліфікації викладачів  коледжу. . 

Викладачі, у яких закінчився термін навчання в магістратурі, аспірантурі чи 

докторантурі в обов’язковому порядку повинні пройти фахове підвищення 

кваліфікації (стажування) протягом наступних п’яти років. 

2.10.Викладачі, які навчаються в магістратурі,  аспірантурі або докторантурі, 

захищають кандидатську чи докторську дисертації є однією із форм 

підвищення кваліфікації викладачів Коледжу. Викладачі, у яких закінчився 

термін навчання в магістратурі, аспірантурі чи докторантурі в обов’язковому 

порядку повинні пройти фахове підвищення кваліфікації (стажування) 

протягом наступних п’яти років. 

 

 

 



 
 

3. ЗМІСТ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

3.1. Навчання за програмою довгострокового підвищення кваліфікації 

спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення працівниками 

спеціальних, 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 -

ознайомлення з навчально–методичним і матеріально-технічним 

забезпеченням дисциплін,  відвідування лекцій, практичних занять, семінарів, 

семінарів-практикумів, семінарів-нарад, семінарів-тренінгів, тренінгів, 

вебінарів, "круглих столів"  тощо – передбачає комплексне вивчення сучасних 

та актуальних наукових проблем обраної 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 кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, формування 

особистісних якостей для виконання професійних завдань на новому, більш 

високому якісному рівні в межах певної спеціальності. 

3.4. Зміст програм формується з урахуванням галузевої специфіки та наукового 

спрямування працівників і визначається: 



 
 

 вимогами суспільства щодо забезпечення вищих навчальних закладів 

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 коледжу. 

3.5. Навчальні плани та програми довгострокового підвищення кваліфікації 

розробляються навчально-методичним відділом, які здійснюють навчання, 

затверджуються керівниками закладів-виконавців. 

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 навчально-методичним відділом, який здійснює навчання, 

затверджуються керівниками закладів-виконавців.  

3.7 Стажування здійснюється за індивідуальним навчальним планом, що 

розробляється цикловою комісією коледжу, затверджується заступником 

директора з навчальної роботи та погоджується з керівником закладу – 

виконавця. 

 

4. СТРОК ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

 

4.1. Строк навчання працівників визначається навчальними планами та 

програмами, обсягом навчального часу (в академічних годинах, національних 

кредитах та кредитах ECTS) і встановлюється закладом-виконавцем 

відповідно до вимог законодавства за погодженням із коледжем залежно від 

форм та видів навчання. 



 
 

4.2. Строк довгострокового підвищення кваліфікації за обсягом годин навчальної 

програми становить не менше 108 академічних годин (два національних 

кредити або три кредити ECTS): 72 години аудиторних і 36 годин самостійної 

навчальної роботи або в іншому співвідношенні в межах від однієї третини до 

двох третин загального обсягу академічних годин. 

Періодичність довгострокового підвищення кваліфікації встановлюється 

коледжем 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 108 академічних годин (один національний кредит 

або два кредити ECTS) з розподілом загального обсягу годин на аудиторні і 

самостійну навчальну роботу у співвідношеннях, зазначених у пункті 4.2 

цього розділу. 

Періодичність короткострокового підвищення кваліфікації встановлюється 

коледжем. 

4.4. Строк стажування працівників визначається коледжем з урахуванням обсягу 

годин навчальної програми, її мети та завдання за погодженням з керівником 

закладу-виконавця, становить не більше 32 національних кредитів (57,5 

кредитів ЕСТS). 

5. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

5.1. Завершення навчання працівників засвідчує підсумковий контроль і 

відповідний документ про післядипломну освіту (стажування). 

5.2. Підсумковий контроль за результатами довгострокового підвищення 

кваліфікації здійснюється на підставі оцінки рівня професійних 

компетентностей працівників, набутих під час навчання за відповідними 

навчальними планами та програмами (випускна робота). 

5.3. Працівники, які пройшли довгострокове, короткострокове підвищення 

кваліфікації (стажування), отримують від закладу – виконавця відповідний 

документ про післядипломну освіту (свідоцтво, посвідчення, сертифікат, або 

довідка). 



 
 

5.4. Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) заслуховується або 

розглядається на засіданні циклової комісії коледжу, на якому розглядається 

питання про його затвердження або відхилення, даються висновки, відповідні 

рекомендації (за потреби). 

Відповідний запис заноситься до звіту про підвищення кваліфікації 

(стажування) працівника, який підписується працівником, головою циклової 

комісії та затверджується директором коледжу. 

Підвищення кваліфікації (стажування) враховуються при проходженні 

чергової атестації педагогічних працівників. 

5.5. Підвищення кваліфікації є обов’язковою умовою проходження чергової 

атестації педагогічних працівників. 

Ця вимога не поширена на викладачів, які працюють перші п’ять років після: 

 закінчення вищого навчального закладу; 

 здобуття вищої освіти на основі раніше здобутої вищої освіти за певним 

освітньо-кваліфікаційним рівнем за іншою спеціальністю (інша вища освіта); 

 закінчення магістратури, аспірантури або докторантури; 

 захисту дисертації; 

 присудження наукового звання або наукового ступеня. 

Викладачі-спеціалісти, які працювали на підприємствах міста та призначені 

викладачами спеціальних дисциплін коледжу мають право атестуватись згідно 

чинного законодавства і відповідно пройти стажування у вищих навчальних 

закладах. 

5.6. Циклова комісія коледжу вносить пропозиції щодо подальшого використання 

результатів підвищення кваліфікації (стажування) працівників в організації 

навчально-виховного процесу та наукової діяльності коледжу. 

5.7. Копії документів про післядипломну освіту (стажування) зберігаються в 

особовій справі працівника і використовуються для підготовки звіту про 

проведену роботу за результатами календарного року. 

Додаткові підтверджуючі матеріали про підвищення кваліфікації подаються 

до методичного кабінету коледжу, до них належать: 



 
 

 підготовлені за результатами стажування (підвищення кваліфікації) наукові 

статті або інші матеріали, що засвідчують виконання всіх поставлених 

завдань, і становлять практичну цінність для організації навчального процесу; 

 фото або відео-матеріали, що відбивають найбільш яскраві та змістовні 

моменти стажування (підвищення кваліфікації) і можуть використовуватися 

для розробки активних методів навчання, підготовки навчальних стендів, 

газетних статей та інших матеріалів чи оновлення інформаційного змісту 

інтернет-сторінок циклової комісії та коледжу. 

5.8 Методист коледжу здійснює поточний контроль за виконанням планів 

підвищення кваліфікації викладачів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Додаток 1  

 

 

 

Директору ГК ДВНЗ «КНУ» 

Посохову О.І. 

 

__________________________________ 
(прізвище та ініціали, посада педагогічного  працівника)  

 

 

ЗАЯВА 

 

 

Прошу направити мене відповідно до плану-графіка на підвищення 

кваліфікації (стажування) в 

___________________________________________________________________ 
(найменування вищого навчального закладу, наукової, 

____________________________________________________________________ 
навчально-наукової, іншої установи, підприємства, організації) 

з «___»________________20___року до «___»_______________20__року. 

 Мета підвищення кваліфікації (стажування) - ________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

До заяви додаються:  витяг з проколу засідання (кафедри, іншого структурного підрозділу). 

 

 

 

 

«____»________________20___року     _____________ 
                                   (підпис) 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник директора  

з навчальної роботи  

  

 

 

 



 
 

Додаток 2  

До Положення про підвищення кваліфікації та стажування  

                                                                  ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

 
 

НАПРАВЛЕННЯ  

на підвищення кваліфікації (стажування) педагогічного  

працівника 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________ 

який/яка працює в (на)__________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(найменування структурного підрозділу) 

______________________________________________________________________ 
(найменування вищого навчального закладу) 

Кваліфікаційна категорія _________________________________________________ 

Посада ________________________________________________________________ 

Перелік навчальних дисциплін, що викладає педагогічний працівник 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Педагогічний стаж  ______________________________________________________ 

Інформація щодо попереднього підвищення кваліфікації (стажування)  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Місце проживання, телефон _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Просимо зарахувати на підвищення кваліфікації (стажування)  

 з «___»____________20__рокудо «___»______________20__року. 

  

Директор    коледжу                       О.І. Посохов
 

 

 

 



 
 

Додаток 3 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ГІРНИЧИЙ КОЛЕДЖ  

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

Керівник                                                                                  Заступник директора з НР 

_____________________                                                       _________Т.Є. Абрамова 

«__» ____________20__ р.                                                    «__» ___________20__ р. 

 

 

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ТА ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ  

(СТАЖУВАННЯ)  

 

Прізвище, ім’я, по батькові стажиста_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Посада ________________________________________________________________ 

Циклова комісія   _______________________________________________________ 

Кваліфікаційна категорія__________________________________________________ 

Місце підвищення кваліфікації (стажування) _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
                                                   (ВНЗ, організація, підприємство) 

Термін_________________________________________________________________ 

Консультант від ВНЗ, організації, підприємства ______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  



 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ГІРНИЧИЙ КОЛЕДЖ  

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ    ЗАВДАННЯ 

 
 

Викладачу _____________________________________________________ 
П.І.Б.

 

під час стажування _______________________________________________ 
                                                                                                  назва  ВНЗ,  підприємства, організації

 

   на кафедрі  ____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

ТЕМА  СТАЖУВАННЯ 

 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 



 
 

І. ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) 

ТА ЇЇ ВИКОНАННЯ 

 

Зміст тем за етапами 

підвищення кваліфікації 

(стажування) 

Звітність 

(реферат, 

стаття, 

навчально-

методичні 

матеріали 

тощо) 

Термін 

виконання 

Підпис 

керівника 

стажування 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

План підвищення кваліфікації (стажування) затверджено на засіданні циклової комісії 

_______________________________________________________________________ 
(назва циклової комісії) 

Протокол № ___________ від «__» __________________________________ 20 __ р. 

Голова циклової комісії_____________________________________________ П. І. Б. 

(підпис) 

Стажист ______________________________________________________________ 

(підпис) 



 
 

II. ПРАКТИЧНІ ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ СТАЖИСТА 

Зміст рекомендацій Термін виконання 

 

Відмітка про виконання 

 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 



 
 

ІІI. ВІДГУК 

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПРО РОБОТУ СТАЖИСТА 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Консультант _________________________________________________________________ 

 

Керівник ВНЗ, організації, підприємства __________________________________________ 

 

IV. ОЦІНКА  ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Протокол № _________ від «__» ________________________________________20 __ р. 

 

Голова циклової комісії    _______________________________________________П. І. Б. 

    (підпис) 



 
 

Д О В І Д К А 
про підсумки стажування викладача 

__________________________________________________________________ 
назва   навчального   закладу

 

_________________________________________________________________ 
П.І.Б. викладача

 

_________________________________________________________________ 
спеціальність  за  дипломом

 

__________________________________________________________________ 
назва  дисципліни, яку  викладає

 

   в період з «_____» ____________ до «______»______________ 201 __р. 

   

 у ____________________________________________________________________ 
                    назва ВНЗ,  підприємства, організації,  де  проводилося  стажування 

План стажування 
Відгук ВНЗ (підприємства, організації), де 

здійснювалося стажування 

  

  

  

  

  

  

  

  

Підпис керівника                                          Підпис керівника 

___________________________                  стажування _____________________ 

 
Виписка з протоколу засідання циклової 

комісії по звіту викладача, який пройшов 

стажування 

Практичні заходи, які рекомендовані 

стажером для поліпшення теоретичного і 

практичного навчання студентів 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Підпис:                     Директор коледжу                 ____________  (_________) 

                                  Голова циклової  комісії       _____________(_________) 

                                  Викладач                                 _____________(_________) 

   


