
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ

Н А К А З

від 05 жовтня 2022 р.                   № 21                                 м. Харків

Наказ про надання відомостей щодо
підвищення фахової та 
педагогічної кваліфікації
науково-педагогічних працівників

З  метою  планування  заходів  з  підвищення  кваліфікації  науково-
педагогічних працівників ІПКіК НАН України та відповідно до «Положення
про  безперервний  професійний  розвиток  науковців,  залучених  до
провадження  викладацької  діяльності  в  Інституті  проблем  кріобіології  і
кріомедицини НАН України» 

НАКАЗУЮ:
науково-педагогічним  працівникам,  які  задіяні  в  освітньому  процесі,

надати  інформацію  щодо  їх  особистих  заходів  з  підвищення  фахової  та
педагогічної кваліфікації за період з січня 2018 р. по 2022 р. включно

Наступним працівникам:
д.мед.н., с.н.с. Бабійчуку В.Г.
д.б.н., проф. Бабійчук Л.О.
д.б.н., с.н.с. Божок Г.А.
к.мед.н., с.н.с. Висеканцеву І.П.
к.б.н., с.н.с. Волковій Н.О.
PhD Гладких Ф.В.
PhD Глобі В.Ю.
академіку НАН України Гольцеву А.М.
д. фіз.-мат.н., проф. Гордієнко О.І.
к.мед.н., с.н.с. Ковальову Г.О.
д.мед.н, проф. Компанієць А.М.
д.б.н., с.н.с. Кулєшовій Л.Г.
д.мед.н, проф. Легачу Є.І.
к.мед.н., с.н.с. Ломакіну І.І.
д.б.н., проф. Нардіду О.А.
д. фіз.-мат.н., проф. Осецькому О.М.
к.б.н., ст. досл. Пахомову О.В.



д.б.н., проф. Петренку О.Ю.
д.б.н., проф. Петрушко М.П.
к.мед.н., с.н.с. Прокопюку В.Ю.
д.мед.н, проф. Прокопюк О.С.
д.б.н., с.н.с. Сукачу О.М.
к.б.н. Тихвинській О.О.
к.мед.н., ст. досл. Чижу М.О.
к.б.н., ст. досл. Шевченко Н.О.
к.б.н., с.н.с. Шило О.В.
д.б.н., с.н.с. Шпаковій Н.М.

надати  інформацію  Шевченко  М.В.  на  електронну  адресу
mariia_shevchenko1981@ukr.net  до 15 жовтня 2022 р.  відповідно до  форми,
яка  наведена  у  Додатку  1.  Підрахунок  особистих  показників  підвищення
фахової та педагогічної кваліфікації (у кредитах ЄКТС) здійснити відповідно
критеріїв, наведених у Додатку 2.

 

Директор інституту
д.б.н., професор                                    О.Ю. Петренко

mailto:mariia_shevchenko1981@ukr.net


Додаток 1
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

Примітка: нормативний показник підвищення фахової кваліфікації не менше 3 кредитів ЄКТС за 
5 років; 1 кредит ЄКТС = 30 годин.

ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

№ Захід
Кількість 
кредитів

1

2

3

Загальна кількість кредитів

Примітка: нормативний  показник  підвищення  педагогічної  кваліфікації  не  менше  3  кредитів
ЄКТС за 5 років; 1 кредит ЄКТС = 30 годин.

Дата                       

Підпис працівника______________________



Додаток 2

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
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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