
 
  



1. Загальні положення 

Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145- 

VІІІ, «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 і визначає 

порядок підвищення кваліфікації та стажування (далі – навчання) наукових і 

науково-педагогічних працівників (далі – працівник) ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» (далі – Інститут). 

Наукові і науково-педагогічні працівники Інституту зобов’язані постійно 

підвищувати свою кваліфікацію. Навчаються у вищих навчальних закладах, 

відповідних наукових, освітньо-наукових установах та організаціях як в 

Україні, так і за її межами (далі – заклад-виконавець). 

Метою навчання працівників Інституту є їх професійний розвиток 

відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти,  

вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення їх 

професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання додаткових 

завдань та обов’язків у межах спеціальності. 

Наукові і науково-педагогічні працівники Інституту можуть підвищувати 

кваліфікацію в Україні та за кордоном (крім держави, що визнана Верховною 

Радою України державою-агресором чи державою-окупантом). 

Інститут забезпечує навчання працівників 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. 

Навчання працівників здійснюється на підставі договорів, що 

укладаються між Інститутом та закладом-виконавцем. 

Фінансування витрат, пов’язаних з навчанням працівників Інституту, 

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 

Працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, 

видами. 

Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), 

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

тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись. 

Основними видами підвищення кваліфікації є: 
- навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у 

семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо; 

- стажування. 

Наукові та науково-педагогічні працівники самостійно обирають 

конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з 

підвищення кваліфікації (далі – суб’єкти підвищення кваліфікації). 

Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації працівників установлюється в 

годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
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системи (далі – ЄКТС, (один кредит ЄКТС становить 30 годин) за 

накопичувальною системою. 

Підвищення кваліфікації працівниками здійснюється згідно з планом 

підвищення кваліфікації закладу освіти на певний рік, що формується, 

затверджується і виконується відповідно до цього Положення. 

Педагогічні і науково-педагогічні працівники мають право на підвищення 

кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти на 

відповідний рік згідно з цим Положенням. 

Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його 

структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у 

тому числі фізична особа - підприємець, що провадить освітню діяльність у 

сфері підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних 

працівників. 

Суб’єкт підвищення кваліфікації може організовувати освітню діяльність 

у сфері підвищення кваліфікації за місцем провадження власної освітньої 

діяльності та/або за місцем роботи педагогічних та/або науково-педагогічних 

працівників, за іншим місцем (місцями) та/або дистанційно, якщо це 

передбачено договором та/або відповідною програмою. 

Наукові та науково-педагогічні працівники можуть підвищувати 

кваліфікацію у різних суб’єктів підвищення кваліфікації. 

Програма підвищення кваліфікації затверджується суб’єктом підвищення 

кваліфікації та повинна містити інформацію про її розробника (розробників), 

найменування, мету, напрям, зміст, обсяг (тривалість), що встановлюється в 

годинах та/або в кредитах ЄКТС, форму (форми) підвищення кваліфікації, 

перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні, 

фахові тощо). 
Програма також може містити інформацію про: 

- розподіл годин за видами діяльності (консультація; аудиторна, практична, 

самостійна і контрольна робота тощо); 

- особу (осіб), які виконують програму (рівень вищої освіти, категорія, 
науковий ступінь, педагогічне/вчене звання, місце та/або досвід роботи тощо); 

- строки виконання програми; 

- місце виконання програми (за місцезнаходженням суб’єкта підвищення 

кваліфікації та/або за місцезнаходженням замовника тощо), очікувані 

результати навчання; 

- вартість (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання 

освітньої послуги; 

- графік освітнього процесу; 

- мінімальну та максимальну кількість осіб в групі; 

- академічні, професійні можливості за результатами опанування програми; 

- можливість надання подальшої підтримки чи супроводу; 

- додаткові послуги (організація трансферу, забезпечення проживання і 

харчування, перелік можливих послуг для осіб з інвалідністю тощо); 

- документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації тощо. 
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. 

Суб’єкти підвищення кваліфікації можуть розробляти програми 

підвищення кваліфікації на основі типових програм підвищення кваліфікації, 

що затверджуються МОН. 

Суб’єкти підвищення кваліфікації забезпечують відкритість і доступність 

інформації про кожну власну програму підвищення кваліфікації шляхом її 

оприлюднення на своїх веб-сайтах. 

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 Інститутом, працівник (працівники) якого проходить (проходять) 

стажування, та суб’єктом підвищення кваліфікації укладається договір, що 

передбачає стажування одного чи декількох працівників. У такому випадку 

індивідуальна (індивідуальні) програма (програми) є невід’ємним 

(невід’ємними) додатком (додатками) до договору. 

За пропозицією однієї із сторін договору, до нього можуть вноситися 

зміни (уточнення) шляхом укладення відповідної додаткової угоди (додатка до 

угоди). 

Стажування наукових і науково-педагогічних працівників може 
здійснюватися в закладах освіти, установах, організаціях та на підприємствах. 

Стажування працівників Інституту може здійснюватися за місцем роботи 

працівника, іншому закладі освіти або науковій установі. Керівником такого 

стажування призначається науково-педагогічний чи науковий працівник, який 

працює у суб’єкта підвищення кваліфікації за основним місцем роботи, має 

науковий ступінь та/або вчене звання і не менше десяти років досвіду роботи на 

посадах науково-педагогічних чи наукових працівників. 

Стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників у інших 

суб’єктів підвищення кваліфікації здійснюється під керівництвом працівника, 

який має відповідний досвід роботи та кваліфікацію (далі - керівник 

стажування). 

За результатами проходження підвищення кваліфікації науковим та 

науково-педагогічним працівникам видається документ про підвищення 

кваліфікації, технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та 

обліку якого визначається відповідним суб’єктом підвищення кваліфікації. 

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації зазвичай 

оприлюднюється на веб-сайті суб’єкта підвищення кваліфікації протягом 15 

календарних днів після їх видачі та містить таку інформацію: 

прізвище та ініціали (ініціал імені) педагогічного або науково- 

педагогічного працівника, який пройшов підвищення кваліфікації; 

форму, вид, тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації та 
його обсяг (тривалість) в годинах або кредитах ЄКТС; 

дату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації. 

У документі про підвищення кваліфікації повинні бути зазначені: 

повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних 



осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка  

надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково - 

педагогічним працівникам (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – 

підприємців); 

тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації 

у годинах та/або кредитах ЄКТС; 

прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка підвищила 

кваліфікацію; 

опис досягнутих результатів навчання; 

дата видачі та обліковий запис документа; 

найменування посади (у разі наявності), прізвище, ініціали (ініціал імені) 

особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її 

підпис. 

Документи про підвищення кваліфікації (сертифікати, свідоцтва тощо), 

що були видані за результатами проходження підвищення кваліфікації у 

суб’єктів підвищення кваліфікації – нерезидентів України, можуть містити 

іншу інформацію, ніж визначено цим Положенням. 
 

3. Прикінцеві положення 

Зміни і доповнення до даного положення проводяться у разі потреби за 
наказом директора за рішенням Вченої ради Інституту. 

Положення   затверджується   наказом директора та вступає в силу з 

моменту підписання наказу. 

Дія Положення скасовується наказом директора за рішенням Вченої ради 

Інституту. 
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