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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок визнання результатів підвищення кваліфікації науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками вченими радами факультетів та 
педагогічними радами коледжів в Уманському національному університеті 
садівництва розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу 
освіту», Постанови КМУ від 21.08.2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», Положення про 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Уманського НУС 
(протокол №4 від 19.12.2019 р.), рішення Вченої ради Уманського 
національного університету садівництва про делегування повноважень Вченим 
радам факультетів та Педагогічним радам ВСП Уманського НУС щодо 
визнання результатів підвищення кваліфікації науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками.

1.2. Порядок регламентує порядок визнання результатів підвищення 
кваліфікації науково-педагогічними та педагогічними працівниками, які 
отримані за окремими видами діяльності науково-педагогічних та педагогічним 
працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, 
самоосвіта, здобуття наукового ступеня, рівня вищої освіти, а також участь у 
семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах).

2. ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕ ДАГОГІЧНИМИ ТА 

ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМ

2.1. Науково-педагогічний або педагогічний працівник звертається 
з заявою до голови вченої ради факультету або голови педагогічної ради 
коледжу з проханням про перезарахування результатів підвищення 
кваліфікації.

2.2. До заяви додаються підтверджуючі документи, які 
підтверджують проходження науково-педагогічним або педагогічними 
працівником підвищення кваліфікації.

2.3. Головою вченої ради факультету або головою педагогічної 
ради коледжу створюється постійно діюча комісія у складі 5 осіб. 
Персональним склад комісіє визначається головою вченої ради факультету 
або головою педагогічної ради коледжу. Г олосуванням серед членів комісії 
призначається її голова та секретар.

2.4. Засідання комісії відбувається за необхідності.
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2.5. Засідання комісії вважається правомочним, якщо присутні не
менше 3 членів комісії.

2.6. Рішення комісії оформляється протоколом.
2.7. Комісія рекомендує вченій раді факультету або педагогічній

раді коледжу підтримати визнання результатів підвищення кваліфікації 
науково-педагогічними та педагогічними працівниками. Позитивна 
рекомендація досягається при голосуванні простою більшістю голосів 
членів комісії, що присутні на засіданні.

2.8. У рішенні комісії обов’язково прописується кількість годин та 
кредитів ЄКТС, які рекомендується визнати.

2.9. При розгляді заяви комісія враховує те, що:
- обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації НІ 111 шляхом їх участі у 

семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах 
здійснюється відповідно до річного плану підвищення кваліфікації 
університету та визначається відповідно до його фактичної тривалості в 
годинах (без урахування самостійної (позааудиторної) роботи) або в 
кредитах ЄКТС (з урахуванням самостійної (позааудиторної) роботи), але 
не більше ніж 30 годин або 1,5 кредиту ЄКТС на рік;

- один день стажування оцінюється у 6 годин або 0,3 кредиту ЄКТС;
- обсяг підвищення кваліфікації шляхом участі НІ 111 у програмі академічної 

мобільності зараховується в межах визнаних результатів навчання, але не 
більше ніж 30 годин або один кредит ЄКТС на рік;

- обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) 
зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 
30 годин або одного кредиту ЄКТС на рік;

- один тиждень наукового стажування науково-педагогічних працівників 
закладів вищої та післядипломної освіти зараховується як підвищення 
кваліфікації в обсязі 30 годин або одного кредиту ЄКТС;

- обсяг підвищення кваліфікації шляхом здобуття наукового ступеня, рівня 
вищої освіти зараховується відповідно до встановленого обсягу освітньо- 
професійної (освітньо-наукової, освітньо-творчої) програми у годинах або 
кредитах ЄКТС, за винятком визнаних (зарахованих) результатів навчання 
з попередньо здобутих рівнів освіти.

2.10. Рішення комісії розглядається на найближчому засіданні вченої 
ради факультету або педагогічної ради коледжу.

2.11. Визнання результатів підвищення кваліфікації науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками вченими радами 
факультетів та педагогічними радами коледжів досягається простою 
більшістю голосів.



2.12. Науково-педагогічному або педагогічному працівнику протягом 
5 робочих днів після засідання у разі позитивного рішення видається витяг 
з протоколу для подачі за місцем вимоги.


