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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про безперервний професійний розвиток науковців, залучених 

до провадження викладацької діяльності (далі – Положення)  в Інституті 

проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (далі – ІПКіК)  

розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про 

підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 48 від 

24.01.2013р., постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.2021 № 725 

«Про затвердження Положення про систему безперервного професійного 

розвитку медичних та фармацевтичних працівників» та визначає порядок 

підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників 

ІПКіК. 

1.2. Положення спрямоване на реалізацію системи безперервного професійного 

розвитку науково-педагогічних працівників ІПКіК та визначає види, 

форми, зміст, порядок, тривалість, періодичність та результати навчання 

науково-педагогічних працівників. 

1.3. Метою навчання науково-педагогічних працівників ІПКіК є вдосконалення 

професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення їх професійних 

знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання додаткових завдань та 

обов’язків у межах спеціальності, оновлення їх теоретичних і практичних 

знань у зв’язку з підвищенням вимог до рівня кваліфікації та необхідності 

оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань. 

1.4. Основними завданнями навчання науково-педагогічних працівників ІПКіК 

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, методів управління, 

ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та 

перспективами їх розвитку; 

- розроблення конкретних пропозицій щодо удосконалення 

навчально-виховного процесу, впровадження у практику 

навчання кращих досягнень; 

- застосування інноваційних технологій реалізації змісту 

навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, 
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запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних 

технологій навчання. 

1.5. Навчання науково-педагогічних працівників ІПКіК здійснюється згідно зі 

статтями 51 та 52 Закону України «Про вищу освіту», що передбачають 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників не рідше ніж 

один раз на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати. 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Інституту 

здійснюється у відповідності до вимог Ліцензійних умов надання освітніх 

послуг у сфері вищої освіти, затверджених Постановою КМУ № 365 від 

24.03.2021 р. 

1.6. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників ІПКіК включає: 

- підвищення кваліфікації – набуття науково-педагогічним 

працівником здатності виконувати додаткові завдання та 

обов’язки в межах професійної діяльності або наукової 

спеціальності; 

- стажування – набуття науково-педагогічним працівником 

досвіду виконання завдань та обов’язків певної професійної 

діяльності або наукової спеціальності. 

1.7. Науково-педагогічні працівники ІПКіК підвищують кваліфікацію та 

проходять стажування в навчальних закладах, наукових, навчально-

наукових та інших установах, в фармацевтичних, медичних, біологічних 

установах, в організаціях, органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування як в Україні, так і за її межами. 

1.8. Фінансування витрат, пов’язаних з підвищенням кваліфікації та 

стажуванням науково-педагогічних працівників, здійснюється за рахунок 

коштів ІПКіК або коштів фізичних та юридичних осіб, у тому числі на 

підставі договорів, інших джерел, не заборонених законодавством України. 

 

 

2. ФОРМИ, ВИДИ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

2.1. Науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію за 

різними формами: інституційною (очна (денна, вечірня), заочною, 

дистанційною, мережевою), дуальною на робочому місці. Форми 

підвищення кваліфікації можуть поєднуватись. 

2.2. Підвищення кваліфікації може бути організовано в ІПКіК, за адресою 

закладу, який проводить освітню діяльність у сфері підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників та/або дистанційно, якщо це 

передбачено договором та/або відповідною програмою.  

2.3. Основні напрями підвищення кваліфікації:  

- розвиток професійних компетентностей (фахових методик та 

ін.), поглиблення знань із спеціальності, ознайомлення із 

сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і 

тенденціям розвитку відповідних галузей; 
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- мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-

етична компетентність; 

- вивчення форм методичної роботи, особливостей організації 

навчального процесу; 

- опанування основами психології і методики управління 

педагогічними колективами, побудови взаємин з професійним 

середовищем; 

- використання інформаційно-комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому процесі, контролю рівня знань і умінь; 

- розвиток управлінської компетентності (для керівників ІПКіК). 

2.4. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників здійснюється в 

рамках циклів тематичного удосконалення. Також застосовуються інші 

види підвищення кваліфікації, у тому числі шляхом участі у конференціях, 

семінарах, практикумах, тренінгах, майстер-класах тощо. Окремі види 

діяльності науково-педагогічних працівників (участь у програмах 

академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття 

наукового ступеня) визначаються як підвищення кваліфікації.  

2.5. Види науково-педагогічної діяльності, які зараховуються як підвищення 

кваліфікації наведені у Додатку 1. 

2.6. Науково-педагогічні працівники самостійно обирають форми, види, 

напрями та суб’єктів підвищення кваліфікації. 

 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

3.1. Науково-педагогічні працівники направляються на підвищення 

кваліфікації згідно з планом підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників ІПКіК, який затверджується директором. План підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників інституту складається на 

навчальний рік на підставі планів підвищення кваліфікації, а також 

договорів з підприємствами, організаціями, науковими установами та 

навчальними закладами, де буде здійснюватися підвищення кваліфікації. 

3.2. Перелік напрямів, за якими здійснюється підвищення кваліфікації та 

стажування, встановлюється відповідно до спеціальностей (напрямів 

підготовки), за якими здійснюється підготовка фахівців в ІПКіК. 

3.3. Працівники, які відповідно до плану графіка проходитимуть навчання 

оформляють такі документи: 

- заяву про направлення на підвищення кваліфікації (стажування); 

- витяг з протоколу засідання закладу замовника щодо навчання; 

- направлення на підвищення кваліфікації (стажування) науково-

педагогічних працівників. 

3.4. Організація та координація підвищення кваліфікації та стажування 

науково педагогічних працівників здійснюється відділом кадрів. 

3.4.1. Відділ кадрів: 



6 

- завчасно інформує науково-педагогічних працівників, про 

установи, в яких планується проходження підвищення кваліфікації 

та стажування та програми підвищення кваліфікації; 

- веде облік науково-педагогічних працівників, які проходитимуть 

підвищення кваліфікації або стажування; 

- розробляє план графік підвищення кваліфікації та стажування на 

навчальний рік; 

- оформляє та здійснює облік відповідних документів щодо 

підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників. 

- готує накази про направлення на підвищення кваліфікації, 

стажування науково-педагогічних працівників; 

- узгоджує та здійснює інші організаційні заходи щодо підвищення 

кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників. 

3.5. Зарахування слухачів на підвищення кваліфікації та стажування до 

установи здійснюється за наказом директора відповідно до плану графіка 

після укладення договору, погодження навчального плану і програми на 

підвищення кваліфікації або стажування науково-педагогічних працівників.  

3.6. Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників в інших країнах здійснюється за міждержавними угодами, а 

також згідно з договорами інституту з відповідними установами за 

кордоном та за рішенням директора ІПКіК. 

 

4. ТЕРМІН ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ ІПКІК 

 

4.1. Строк навчання працівників визначається навчальними планами та 

програмами, обсягом (тривалістю) навчального часу (в академічних 

годинах та кредитах ECTS) і встановлюється закладом виконавцем 

відповідно до вимог законодавства за погодженням із закладом замовником 

залежно від форм та видів навчання.  

4.2. Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників ІПКіК протягом п’яти років має бути не меншим ніж шість  

кредитів ЄКТС, з яких не менше трьох кредитів має бути відведено на 

підвищення педагогічної кваліфікації.  

4.3. Обсяги підвищення кваліфікації науково-педагогічним працівником 

визначаються будь коли впродовж міжатестаційного періоду.  

4.4. Строк навчання працівників за межами України встановлюється відповідно 

до вимог законодавства та на підставі договорів, укладених з іноземними 

вищими навчальними закладами, науковими, освітньо-науковими та 

іншими установами. 
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5. ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА 

СТАЖУВАННЯ  НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

5.1. Завершення підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників на окремому етапі засвідчує підсумковий контроль знань і 

відповідний документ про освіту. 

5.2. Для проведення підсумкового контролю підвищення кваліфікації наказом 

керівника закладу виконавця створюється екзаменаційна (або атестаційна) 

комісія. 

5.3. До складу атестаційної комісії входять голова та члени-представники 

закладу замовника, закладу виконавця, роботодавців відповідної галузі 

господарства, науково педагогічні та наукові працівники інших навчальних 

закладів, наукових установ тощо. 

5.4. Керівник закладу виконавця забезпечує діяльність атестаційної комісії. 

5.5. Підсумковий контроль за результатами підвищення кваліфікації 

здійснюється на підставі оцінки рівня професійних компетентностей 

працівників, набутих під час навчання за відповідними навчальними 

планами та програмами. 

5.6. На підставі рішення атестаційної комісії заклад виконавець видає 

працівникам, які пройшли підсумковий контроль, документ про 

післядипломну освіту. 

5.7. Установа, в якій здійснювалось довгострокове підвищення кваліфікації, 

видає науково-педагогічним працівникам, які успішно завершили навчання, 

свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка. 

5.8. У разі невиконання науково-педагогічним працівником покладених на 

нього обов’язків під час підвищення кваліфікації, стажування, керівник 

установи, в якій здійснювалось навчання, має право звільнити його від 

подальшого проходження навчання, про що повідомляє директора. 

5.9. Науково-педагогічним працівникам, які пройшли стажування або 

короткострокове підвищення кваліфікації видається відповідний документ. 

5.10. Упродовж двох тижнів після завершення довгострокового підвищення 

кваліфікації або стажування науково-педагогічний працівник подає копію 

відповідного документа, отриманого за результатами підвищення 

кваліфікації до відділу кадрів. 

5.11. Обсяги підвищення фахової та педагогічної кваліфікації визначаються 

особисто науково-педагогічним працівником щорічно (Додаток 2) та 

передаються у відділ кадрів не пізніше 15 вересня для формування графіка 

проходження підвищення кваліфікації на наступний рік.   

5.12. За науково-педагогічними працівниками, направленим на підвищення 

кваліфікації або стажування, зберігається заробітна плата за основним 

місцем роботи. 
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Додаток 1 

 

Види діяльності з підвищення кваліфікації 

Види 
Кількість 

кредитів 

Документ на 

підтвердження 

Навчання за програмою підвищення педагогічної 

кваліфікації, в т.ч. первинної 

Згідно з 

відповідним 

документом 

Копія 

сертифіката 

Проходження тематичних курсів за п     рофілем 

дисципліни, що викладається 

Згідно з 

відповідним 

документом 

Копія 

сертифіката 

Публікація статей науково- 

методичного спрямування у виданнях, включених до 

бази Scopus, Web of Science 

 

0,5 кредиту  

 

Копія 

статті з журналу 

Публікація статей наукового спрямування у виданнях,  

включених до бази Scopus, Web of Science 

 

0,5 кредиту 

 

Копія 

статті з журналу 

Публікація наукових статей у   

фахових наукових журналах 

0,3 кредиту Копія 

 статті з журналу 

Патент на винахід  0,5 кредиту Копія 

 патенту 

Деклараційний патент на винахід чи корисну модель 0,3 кредиту Копія 

 патенту 

Участь у роботі міжнародної науково-методичної 

конференції (за   кордоном, за наявності сертифіката) 

0,2 кредиту за 

кожен день 

роботи 

конференції 

Копія 

програми або 

сертифіката 

Участь у роботі міжнародної  наукової конференції 0,2 кредиту за 

кожний день 

роботи 

конференції 

Копія 

 програми або 

сертифіката 

Участь у роботі всеукраїнської науково-методичної 

конференції     (за наявності сертифіката) 

Згідно з 

відповідним 

документом 

Копія 

 програми або 

сертифіката 

Участь у роботі всеукраїнської наукової конференції (за 

наявності сертифіката) 

Згідно з 

відповідним 

документом 

Копія 

програми або 

сертифіката 

Видання:   

підручника (у тому числі        

електронного);  

монографії,  

навчально-методичного посібника  (у тому числі 

електронного) 

 

1,0 кредит 

 

1,0 кредит 

 

0,5 кредиту 

 

Наявність видання 

 

Наявність видання  

 

Наявність видання 
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Отримання сертифіката з англійської мови рівня В2 і 

вище 

Згідно з 

відповідним 

документом 

Копія 

 сертифіката 

Академічна мобільність Згідно з 

відповідним 

документом 

Відповідний 

документ 

Проведення навчальних занять (у закладах ВО) із 

спеціальних дисциплін в обсязі не менше 50 аудиторних 

годин на навчальний рік 

1,.0 кредит Довідка  

з місця роботи  

Інші види підвищення 

кваліфікації (самоосвіта, семінари, методичні семінари, 

практикуми, тренінги, вебінари, майстер-класи 

методичного, професійного та 

наукового спрямування) тощо 

Згідно з 

відповідним 

документом 

Відповідний 

документ 

Стажування 

Планове наукове стажування, в т.ч. за кордоном у 

рамках реалізації мобільності викладачів

 (Горизонт,     Еразмус+) 

1,0 кредит 

 

Копія 

 сертифіката 

Стажування в іншому закладі вищої  

освіти або науковій установі 

0,5 кредиту 

 

Копія   

сертифіката 
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 Додаток 2 

ОСОБИСТЕ ОСВІТНЄ ПОРТФОЛІО  

З РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОХОДЖЕННЯ   

ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА 

 

з____________ р. по ____________р. 

 

Прізвище, ім'я, по батькові   

 

Структурний підрозділ _ 
 

ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

№ Захід 
Кількість 

кредитів 

1   

2   

3   

 

Загальна кількість кредитів  

 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

№ Захід 
Кількість 

кредитів 

1   

2   

3   

 

Загальна кількість кредитів  

 

 

 

Дата    

Підпис працівника______________________ 

Наведені вище дані підтверджую___________________________________________ 
                                            (ПІП завідуючого структурним підрозділом, підпис) 
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