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1. Загальні положення

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла

Тичини (далі - Університет) під керівництвом висококваліфікованих викладачів

(далі - науково-педагогічні працівники) педагогічні працівники дошкільних,

загальноосвітніх, позашкільних,  професійно-технічних закладів освіти,

незалежновід підпорядкування, типів і форм власності, спеціальних установ для

дітей, а також педагогічні працівники закладів охорони здоров'я, культури,

соціального захисту, інших закладів та установ, у штаті яких є педагогічні

працівники, мають змогу пройти курси підвищення кваліфікації у сфері

післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (далі - курси).

Завданнямкурсів підвищення кваліфікації є формування методологічноїта
теоретичної компетентності педагогічних працівників, поглиблення їх

соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань, формування вмінь

використання новітніх освітніх та інформаційно-комунікативних технологій в

умовах Новоїукраїнської школи.

Основу нормативно-правового забезпечення курсів становлять такі

документи: Конституція України; Закони України «Про освіту», «Про дошкільну

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову ї

науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про професійний

розвиток працівників», «Про захист персональних даних»; Кодекс законів про

працю України; Державний стандарт початкової освіти, затверджений

постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. Ле 87; Державний

стандарт базовоїта повної загальноїсередньоїосвіти, затверджений постановою

Кабінету Міністрів України від Ле 1392 від 23.11.2011 р. (Із змінами, внесеними

згідно з Постановою КМ ЛЬ 538 від 07.08.2013р.); Державний стандарт

початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами,

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 р. Ме 607;

Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене

наказом Міністерства освіти і науки Ле 930 від 06.10.2010 р. (зі змінами);



Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних

працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України Ло 800 від

21.08.2019 р. (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ Ле 1133 від

21.12.2019р.); наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 року Ме

450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та

переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи

педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів»,

наказ Міністерства освіти і науки України від 19.01.2016 р. Ль34 «Про

документи про підвищення кваліфікації».

2. Організація курсів та формаїх проведення
2.1. Організацію роботи курсів підвищення кваліфікації забезпечує Центр

післядипломної освіти (далі - центр) спільно з факультетами, інститутом.

Проходження курсів є необхідною умовою для атестації педагогічних

працівників з визначенням рівня їх професійної кваліфікації.

2.2. Комплектування груп здійснюється на основі Плану підвищення

кваліфікації закладу освіти на відповідний рік, угод, договорів, укладених з

місцевими органами управління освітою, закладами освіти, іншими установами,

організаціями та фізичними особами.

2.3. Освітня діяльність у сфері підвищення кваліфікації може бути

організована 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.
2.4. Педагогічний працівник може проходити курси за кошти фізичних

та/або юридичних осіб (за попередньою згодою з керівником закладу освіти).

2.5. Для реєстрації навчання на курсах педагогічний працівник заповнює

електронну анкету на сайті Університету або звертається безпосередньо до

центру післядипломної освіти.



2.6. Педагогічні працівники, які відповідно до плану-графіка та угод

проходитимуть курси, подаютьтакі документи:

заяву (Додаток1, 2);

коп! паспорта (1,2 стор.), або ІО-картки, реєстрації місця проживання,

ідентифікаційного коду;
копію свідоцтва (посвідчення) про останню курсову підготовку (для

проходження навчання на курсах тривалістю 180 год, які складають 6 кредитів

ЄКТС; 150 год,які складають 5 кредитів ЄКТС.

копію диплому про вищу освіту.

Обробка персональних даних працівників здійснюється відповідно до

чинного законодавства ( Додаток 3).
2.7. Комплектування груп на курсах здійснюється за наказами ректора

Університету.

2.8. Навчання педагогічних працівників здійснюється за навчальними

програмами (Додаток 4) та планами (Додаток 5-10), що розроблені кафедрами та

ухвалені вченою радою Університету.

2.9. Освітньо-професійні програми розраховані на 180 год, що складають 6

кредитів ЄКТС; 150 год - 5 кредитів ЄКТС;90 год. - З кредити ЄКТС; 60 год.-
2 кредити ЄКТС; 30 год. - 1 кредит ЄКТС; 6 год - 0,2 кредити ЄКТС. Структура

навчальних планів відповідає структурі навчальної програми курсів.

2.10. Основними формами реалізації освітнього процесу є: лекції,

семінари, практичні заняття, конференції з обміну досвідом, круглі столи,

тренінги, контрольно-діагностичні заходи, консультації, захисти проектів, ділові

ігри тощо. Форми занять визначаються науково-педагогічними працівниками

залежно від складності навчальних програм, їх мети та змісту з урахуванням

потреб педагогічних працівників.

2.11. Навчально-методичні матеріали: тексти лекцій, презентації, розробки

практичних і семінарських занять, тестових завдань, орієнтовна тематика

випускних робіт укладаються викладачами відповідно до змісту навчальних



планів за напрямами курсів і схвалюються відповідними кафедрами

Університету.

2.12. Відомості про слухачів курсів, облік відвідування, облік навчальної

роботи, виконання навчального навантаження (годин), захист випускної
(контрольної) роботи, реєстрація інструктажів з охорони праці, безпеки

життєдіяльності слухачів курсів підвищення кваліфікації проводяться у Журналі
обліку роботи курсів підвищення кваліфікації (у сфері післядипломної освіти для
осіб з вищою освітою) (Додаток 11-12).

2.13. По завершенню навчання на курсах тривалістю 180 год (6 кредитів
ЄКТС), 150 год (5 кредитів ЄКТС), 90 год. (3 кредити ЄКТС) та виконання всіх

обов'язкових видів робіт слухачам курсів видаються свідоцтва (Додаток 13), які

реєструються у Книзі обліку виданих документів про підвищення кваліфікації
педагогічних працівників (свідоцтва про підвищення кваліфікації) (Додаток 14).

2.14. Після закінчення навчання на курсах тривалістю 60 год. (2 кредити
ЄКТС), 30 год. (1 кредит ЄКТС), 6 год (0,2 кредити ЄКТС) та виконання всіх
обов'язкових видів робіт видається сертифікат (Додаток 15), які реєструються у
Книзі обліку виданих документів про підвищення кваліфікації педагогічних

працівників (сертифікати) (Додаток 16).

2.15. Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації

оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету протягом
15 календарних днів післяїх видачі (Додаток 17).

3. Педагогічний контрольта діагностика
3.1. Основними видами педагогічної діагностики на курсах є вхідне і

вихідне тестування.
3.2. Заключний етап підвищення кваліфікації тривалістю 180 год (6 кредитів
ЄКТС), 150 год (5 кредитів ЄКТС), 90 год (3 кредити ЄКТС) - захист
педагогічними працівниками випускних робіт (проектів), що є підставою для
видачі свідоцтва про підвищення кваліфікації. Педагогічний працівник з метою



забезпечення політики прозорості та інформаційної відкритості надає згоду на

публікацію випускових/гтворчих робіт, персональних розробок уроків/занять,

цифрових освітніх ресурсів (Додаток 18).

3.3. Заключнийетап підвищення кваліфікації тривалістю 60 год (2 кредити

ЄКТС), 30 год (1 кредити ЄКТС), та 6 год (0,2 кредити ЄКТС) - виконання

контрольних робіт, що є підставою для видачі сертифіката про підвищення

кваліфікації.

4. Матеріально-фінансове забезпечення
4.1. Навчання на курсах платне. Розмір оплати встановлюється відповідно

до кошторису витрат. Розрахунок вартості навчання включає видатки за такими

статтями: заробітна плата науково-педагогічних працівників та адміністративно-

обслуговуючого персоналу, нарахування на заробітну плату, комунальні платежі

та інші навчальні витрати. Кошторис витрат затверджується ректором
Університету,

4.2. Адміністративно-обслуговуючий персонал та науково-педагогічні

працівники, які залучені до роботи на курсах, призначаються наказом ректора
Університету.

4.3. Під час проведення курсів залучений адміністративно-обслуговуючий

персонал та науково-педагогічні працівники виконують свої обов'язки
відповідно до цивільно-правових угод.

5. Правовий статус учасників освітнього процесу
5.1. Права та обов'язки науково-педагогічних працівників визначені

чинним законодавством.

Слухачі курсів мають право:
5.2. Користуватися бібліотекою, інформаційними фондами кафедр,

лабораторій.

5.3. Ознайомлюватися з програмами, навчальними та навчально-

тематичними планами курсів.



5.4. Звертатись за консультаціями до науково-педагогічних працівників

щодо інноваційної діяльності в системі освіти за встановленим розкладом або

усною домовленістю.

5.5. Брати участь у конференціях, семінарах, семінарах-практикумах,

семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, тренінгах, вебінарах, які проводить
Університет.

Слухачі курсів зобов'язані:
5.6. Дотримуватися чинного законодавства, моральних, етичних норм,

правил внутрішнього розпорядку Університету.
5.1. Відвідувати заняття відповідно згідно з розкладом.
5.8. Опановувати знання, практичні навичкизі спеціальності, підвищувати

свій науковий та загальнокультурний рівень.
5.9. Виконувати індивідуальну, самостійну роботу та різні види контролю

знаньі звітувати прохід виконання у формі, передбаченій навчальним планом.

ПОГОДЖЕНО:

Перший проректор пвх Андрій ГЕДЗИК

Юрисконсульт Анастасія БАРАНЧУК



Додаток 1

Ректору

Уманського державного

педагогічного університету

імені Павла Тичини

професору

Олександру БЕЗЛЮДНОМУ

Заява

Прошу зарахувати мене на курси підвищення кваліфікації (у сфері
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) з по. зі
спеціальності. за
напрямом

тривалістю 150 год (5 кредитів ЄКТС); 180 год (6 кредитів ЄКТС).
(потрібне підкреслити)

До заяви додаю:

1) копії: паспорта (1,2 стор.) або 10-картки, реєстрації місця проживання,

ідентифікаційного коду;
2) копію свідоцтва (посвідчення) про останню курсову підготовку;

3) копію диплому про вищу освіту.

Дата Підпис



Додаток 2

Ректору

Уманського державного

педагогічного університету

імені Павла Тичини

професору

Олександру БЕЗЛЮДНОМУ

Заява

Прошу зарахувати мене на курси підвищення кваліфікації (у сфері
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) 3... по зі
спеціальності за
напрямом
за темою
тривалістю 90 год (3 кредити ЄКТС), 60 год (2 кредити ЄКТС), 30 год (1 кредит
ЄКТС), 6 год (0,2. кредиту ЄКТС).

«(потрібне підкреслити)

До заяви додаю:

1) копії: паспорта (1,2 стор.) або ІЮ-картки, реєстрації місця проживання,

ідентифікаційного коду;

2) копію диплому про вищу освіту.

Дата Підпис



Додаток 3

ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

(народився року. паспорт со ) шляхом підписання цього тексту, налаю згоду Уманському
лержавному педагогічному університету імені Павли Тичини на збір та використання інформації про мене з обмеженим доступом
відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України з мстою забезпечення реалізації трудових відпоснн, відносину сфері
Управління людськими ресурсами, адміністративно-правових відносин, податкових відноснита відносин у офері бухгалтерського обліку

2р
Особу та підпис перевірено

Відповідальна за організацію курсів підвищення кваліфікації не

я. . Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональпих даних «Працівник»
посвідчую, що отримав Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відповідно ло статті 24

повідомлення про включення|Кодексу законів про працю України та з метою забезпечення реалізації трудових відносин, відносин.
інформації про мене до бази У сфері управління людськими ресурсами, аміністративно-правових відносин, полаткових відносин
персональних даних та відносни у сфері бухгалтерського обліку. Для виконання зазначеної мети Ваші дані надаються
«Працівники» з метою особам, що безпосередньо задіяні в процесі оформлення документів при прийомі на роботу та
забезпечення реалізації трудових|централізованій бухгалтерії лля нарахування заробітни

відносин, відносину сфері
й

зормвніши людно, Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних

ресурсами, адміністративно- мас право:

правових відносин, податкових.
відносин та відносин у офері

лати.

1. знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його персональні лані, її призначення
та пайменування, місцезнаходження її вололільця чи розпорядника;

бухгалтерського обліку, а також.
відомості про мої права, 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема
визначені Законом України «Про|інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні. дані, що містяться У базі
захист персональних даних» та|переональних даних;
про осіб, яким моїдані
надаються, для виконання з. на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональні даних;

ЗИ НН Не 4 отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з лня надходження запиту, крім випадків,
- р передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються пого персональні лані у відповіаній базі

персональних даних, а також отримувати зміст його персональні даних, що зберігаються;

5. пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних
органами державної влади, органами місцевого самоврялування при здійсненні їхніх повноважень,
передбачених законом;

6. пред'являти вмотивовану вимогу шоло зміни або знищення своїх персональних даних будь
«Підпис) яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незакопно чи с

недостовірними:

7. ма захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати,
знищення, пошкодження у зв'язку З умисним приховуванням, ненаданням чи несвосчасним їх
наданням, а також на захист від надання відомостей, що с педостовірними чи ганьблять честь;
тідність та ділову репутацію фізичної особи;

в. звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, ло повноважень яких належить здійснення захисту
персональних даних;

5. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист
персональних даних



Додаток 4

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
на засіданні Вченої ради
Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини

Голова Вченої ради, ректор
Олександр БЕЗЛЮДНИЙ

«» 202р.
ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Розробник (розробники);|Тема (найменування),
Мета
Напрям.
Зміст
Обсяг (тривалість)
Форма (форми підвищення кваліфікації)
Перелік компетентностей, що | Загальні

вдосконалюватимуться/набуватимуться Фахові.
Розподіл годин за видами діяльності (консультація;
аудиторна, практична, самостійна і контрольна робота
тощо).
Особа (особи), 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.
Графік освітнього процесу
Мінімальна та максимальна кількість осіб вгрупі
Академічні, професійні можливості за результатами
опанування програми
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу 1

Додаткові послуги (організація трансферу, забезпечення
роживання і харчування, перелік можливих послуг для

осіб з інвалідністю).
Документ, що видається за результатами підвищення
кваліфікації

Декан факультет

СХВАЛЕНО
Науково-методичною комі

Й

факультету
Голова науково-метоличної
комісії. фу

"я ПРІЗВИЩЕ)
Протокол від



Додаток 5

Міністерство освіти і науки України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
на засіданні Вченої ради
Уманського державного Спеціальність

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (у
сфері післядипломної освіти для осіб з вищою
освітою)

педагогічного університету Кваліфікації:
імені Павла Тичини »

2
Голова Вченої ради, ректор Напрям:

Олександр БЕЗЛЮДНИЙ
202 р.

Навчальний план.
ж Кредити|Всього|Аудиторнітодини | Самоє |
з/п Назва змістового молулю ЄКТС|годин|лекції|практичні|тійна

робота
1. Соціально - гуманітарна підготовка

т
12.

Разом:
Всього: 1 зо

ТІ. Професійна підготовка
"Нормативна частина

21
35

Разом:
Варіативна частина

й "Разом. Г- й

Всього: 1 120
Блок
їв,
24.

Разом:
Всього: 1 зо1. Діагностико - аналітичний молуль.

3.1.|Захист випускної роботи.
32.|Фахове тестування

Її 3
180

Декан факультету

СХВАЛЕНО
Науково-методичною комісією

- факультету
Голова науково-метоличної
комісії. овлу

«ім'я ПРІЗВИЩЕ),
Протокол Ле



Додаток 6

Міністерство освіти і науки України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

«ЗАТВЕРДЖЕНО» Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (у
на засіданні Вченої ради сфері післядипломної освіти для осіб з вищою
"Уманського державного Спеціальність освітою)
педагогічного університету Кваліфікації:
імені Павла Тичини »

2
Голова Вченої ради, ректор Напря

Олександр БЕЗЛЮДНИЙ

ох 202р.
Навчальний план

м Кредити|Всього| Аудиторнітодини|Самос
зп Назва змістового модулю ЄКТС годин|лекції|практичні|тійна

робота
1. Соціально - гуманітарна підготовка

т.
12

Разом;
Всьогог/ 1 з

ТІ. Професійна підготовка
"Нормативна частина

2 щТИ-32,
Разом:

в Варіативна частина І"Блок
ЕЕ
24.

Разом:
Всьогог/ 3 90.

в Разом:
Всьогог/ 3 90.

ТІ. Діагностико - аналітичний молуль.
3.1.|Захист випускної роботи (проекту).
32. | Фахове тестування

Всьогої| 1 30
Загальна кількістьтолин: 5 150.

Декан факультету

СХВАЛЕНО
Науково-методичною комісією

факультету

комісії

Протокол



Додаток 7

Міністерство освіти і науки України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

«ЗАТВЕРДЖЕНО» Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (у
на засіданні Вченої ради сфері післядипломної освіти для осіб з вищою.Уманського державного Спеціальність освітою)
педагогічного університету Кваліфікації:
імені Павла Тичини »

2Голова Вченої ради, ректор Напрям:
Олександр БЕЗЛЮДНИЙ5 202р.

Навчальний план» Кредити|Всього|Аудиторні толини|Самосзлі Назва змістового молулю ЄКТС|годин|лекції|практичні|тійна
робота

1. Соціально- гуманітарна підготовка.т
12. но

Разом:
с Всьою:| 130ТІ. Професійна підготовка. Ї

Нормативна частина7 с й22.

Разом: Ї

Варіативна частина.
Блок ї
23.
24. вії

Разом:
Всьогог/ 3 зо

Блок?
- -2.3. с24.

Разом:
ноВсього:/3 зТИ. Діагностико - аналітичний молуль

Захист випускної роботи (проекту),
Фахове тестування.

Всьогог| 1 зо
Ї Загальна кількість один: 3 90.

Декан факультету

СХВАЛЕНО
Науково-методичною комісією

факультету
олова науково-методичної

комісії флу
ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПротоколЛе від/



Додаток 8

Міністерство освіти і науки України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
на засіданні Вченої ради
"Уманського державного
педагогічного університету
імені Павла Тичини

Спеціальність

Голова Вченої ради, ректор.
Олександр БЕЗЛЮДНИЙ

202р.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (у
сфері післядипломної освіти для осіб з вишою.
освітою)
Напрям:
Тема:

Навчальний план

Назва змістового молулю
Самос
лійна
робота

Кредити
єктс

Всього
тодин

Аудиторні голини.
лекції|практичні

1. Професійна підготовка
"Нормативна частина.т

12.
13.
14.
15.
1.6.

12
18.

І. Діагностико - аналітичний модуль
Контрольна робота
Фахове тестування.

ількістьтодині| 2 во ТУ
Декан факультету

СХВАЛЕНО
Науково-метоличною комісією

Факультету
Голова науково-методичної
комісі флум'я ПРІЗВИЩЕ)

відПротокол



Додаток 9

Міністерство освіти і науки України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
на засіданні Вченої ради
Уманського державного
педагогічного університету
імені Павла Тичини

Спеціальність

Голова Вченої ради, ректор
Олександр БЕЗЛЮДНИЙ

202р.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (у
сфері післядипломної освіти для осіб з вищою.
освітою)
Напрям:
Тема:

Навчальний план.т Кредити|Всього|Аудиторні години|Самос
з/п Назва змістового молулю ЄКТС|годин|лекції | практичні|тійна

робота

1. Професійна підготовка
Нормативна частина

Ї

Ї

ТІ. Діагностико - аналітичний молуль н с2.1.|Контрольна робота. Ї 7223.|Фахове тестування. Ї |

/Загальна кількість один:| з
Декан факультету

СХВАЛЕНО
Науково-методичною ко»

4 факультету
Голова науково-методичної
комісії фу

(ім'я ПРІЗВИЩЕ)
Протокол Мевід

ією



Мі

Додаток 10

стерство освіти і науки України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
на засіданні Вченої ради
Уманського державного
пелагогічного університету
імені Павла Тичини

Спеціальність

Голова Вченої ради, ректор
--/ Олександр БЕЗЛЮДНИЙ

2 202 р.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (у
сфері післядипломної освіти для осіб з вищою
освітою)
Напрям:
Тема

Навчальний планм Кредити|Всього|Аудиторні годинизл Назва змістового молулю ЄКТС|годин|лекції|практичні.

1. Професійна підготовка.

ве Нормативна частина.т.
12.
13.

І. Діагностико - аналітичний модуль.
2.1.|Фахове тестування

с Загальна кількість годині! 02 6 ЇДекан факультету

СХВАЛЕНО
Науково-методичною комісією- Факультету

Голова науково-методичної
комісії фу

«ім'я ПРІЗВИЩЕ)



Додаток І1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

Факультет.

Кафедра

ЖУРНАЛ
обліку роботи курсів підвищення кваліфікації

(у сфері післядипломноїосвіти
для осіб з вищою освітою)

(назва спеціальності),

з по

202р.



ВІДОМОСТІ ПРО

зл Прізвище, ім'я, по батькові. рік

Який
навчальний

заклад
закінчив

Фахза
освітою.

Згода

на

обробку

та.

використання.

переональних

даних

10

ПІ

п

13

14

15



СЛУХАЧІВ КУРСІВ

Педагогічний

стяж

категорія

Місцероботи

Місто, район, громада, область Навчальний заклад

10

їй

й

13

14



ВІДОМОСТІ ПРО

Який Е
Е :

м шо|навчальний|Фахза|ЕЕзт Е заклад світою|523закінчив
і і .

16

17

18

19

20

21

2
І

13

р.

25

26

2
28

29

30



СЛУХАЧІВ КУРСІВ

Місце роботи І

І
ційна

м
з/п

Педагогічний. стаж Кваліфіка

Місто, район, громада, область Навчальний заклад

16

17

18

19

20

"
22

23

4
25

16

й
28

29

зо



ОБЛІК ВІДВІДУВАННЯ

Прізвище та ініціали
слухачів



ОБЛІК ВІДВІДУВАННЯ

м
з/п



ОБЛІК РОБОТИ КУРСІВ

Дата

Хе

пари Назва теми
Прізвище,

ініціали та посада
викладача

коь
годин.

лісуп
Підпис

викладача



ОБЛІК РОБОТИ КУРСІВ

Дата

Хе

пари Назва теми
Прізвище,
іали та посада
викладача

Підпис
викладача



ОБЛІК РОБОТИ КУРСІВ

. Прізвище, коть
ШиЕ Е Назва теми ініціали та посада|Годин ще

а викладача
Е викладача ГТС

1

2

3

4



ОБЛІК РОБОТИ КУРСІВ

Дата

М

пари

Назва теми.
Прізвище,

ініціали та посада.
викладача

Коль
тодин

лІс п

Підпис
викладача



ОБЛІК РОБОТИ КУРСІВ

Дата

ле

пари Назва теми.
викладача

К-ть
годин

ліс
Підпис

викладача



ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
(годин)

м
з/п.

Прізвище та ініціали виклалача Всього Лекції Семінарські практичні Захист. випускної поботи. Діагност. слухачів

10

"п

п
13

14

15

16

17

19

20



ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

« » 20.

Приймали--«Н---(|(6,56ЖЖЩ-
(6

 Ж«'4ЯЯШ .д...
Присутні чол.

00
Нез'явились чол.

Ге
зуп. Прізвище та ініціали слухачів Тема випускної роботи Результат

10

"п

п

13

14

15



ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ РОБОТИ

« ». 20. р.

Приймали

Присутні зол.

0/0
Нез'явились чол.

м
зп, Прізвищета ініціали слухачів. Тема випускної роботи Результат

16

17

18

19

20

ВІ

2

23

24

25 !

26

"
28

29

КТ



РЕЄСТРАЦІЯ

інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності слухачів курсів підвищення кваліфікації.

ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ ТНСТРУКТАЖІИТНШІ |
Назв інструктажу та підпис

Прізвище,ім'я, по
пЕДлИся особи, яку інструктували

батькові особи, яка
проводила
інструктаж

Прізвище, ім'я,
по батькові особи, яку

інструктують

м Е

;
ЕВ

з/п І5
проводила



ДОПОВІДНА

Підпис. Прізвище та ініціали



Додаток 12

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

Факультет,

Кафедра

ЖУРНАЛ
обліку роботи курсів підвищення кваліфікації

(у сфері післядипломної освіти
для осіб з вищою освітою)

(назва спеціальності)

З по.

202р.



ВІДОМОСТІ ПРО

м Прізвище, ім'я, по батькові. Рік

Який
навчальний

заклад
закінчив.

Фахза
освітою

Згода

на

обробку

та

використання

переональних

ляних

10

п

п

13

14

15



СЛУХАЧІВ КУРСІВ

Місце роботи

й Місто, район, громада, область Навчальний заклад
з/п

Педагогічний

стаж

Кваліфікаційна категорія

10

"п

п

13

14

15.



ВІДОМОСТІ ПРО

ЩА
Який ЖІ:м навчальний|Фах за ЕЕваше їм; і : ЗБЕз/п

ріккслв пи ор біси, Е заклад освітою ЗЕ
закінчив зКЕ

16

"
18

19

20

"
2
23

24

28

26

2
28

29

з



СЛУХАЧІВ КУРСІВ

Місце роботи

Педагогічний. стаж ційна

З
ж Місто, район, громада, область» Навчальний заклад

з/п

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

"и

28

29

30



ОБЛІК ВІДВІДУВАННЯ

м
зл



ОБЛІК РОБОТИ КУРСІВ

ж
Прізвище, ть

Е шоЕ Е Назва теми ініціали та годин. Підписях посада анаїх викладача лсп

1

й

з

4

й

6

7



ОБЛІК РОБОТИ КУРСІВ

-
Прізвище, Кль |

ЕІ хх назві ініціали та годин. Підпис| посада викладачаж викладача (ЛІСІ



ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

(годин)

м
зп

випускноїПрізвище таініціали викладача Всього Лекції. Семінарські практичні. Захист поботи. Діагност. слухачів

10

п
п
13

14

15

16

17

18

19

20



КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Прізвище та ініціали слухачів Результат

10

"п

12

13

14

15



КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Прізвище та ініціали слухачів. Результат

16

17

18

19

20

2

2

23

24

25

26

її

28

29

з



РЕЄСТРАЦІЯ

кваліфікаціїінструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності слухачів курсів підвище

Ї

7 ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ
пІДПИСИ

ІНСТРУКТАЖІ ІНШІ.
"Назва інструктажу та підпис

Е Прізвище, ім'я, по особи. яку інструктували.

Проба; БЖ батьковіособнияка|5по батькові особи, яку Е проводила НІ
інструктують ЕЕ пня ХЕ

7 Є ВА,

зо|сю

а
|ох

сл

(ю|ю



ДОПОВІДНА

Підпис. Прізвище та ініціали слухачів,



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ | НАУКИ України,
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ.

СВІДОЦТВО
про підвищення кваліфікації

ТІК мжео2125639/000001-2

Видане
терни

іжто банної
проте, що з 20 року"о 720року

Додаток ІЗ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ.
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

СВІДОЦТВО
про підвищення кваліфікації

ІЩЕ 4

ппранюнян (ла) такі мелуа

"Таннчальний чає
превнти ЄКТО

жести,
57 Дюкпаління
нснаки проужани:

Захистивіла) випускну роботу (проект) на тему:

Ректор упінсрентсту о. Бехіюитний
мл.

Дата видані, 110 року

Рестрашійннйм



Додаток 14

Книга обліку виданих документів про підвищення кваліфікації педагогічних
працівників (свідоцтва про підвищення кваліфікації)

Порядковий|Прізвище, Номерта|Дата видачі Підпис Підпис
реєстраційний |ім'я та по| серія документа|особи,яка|особи, яка

номер|батькові документа видала|отримала
особи, якій документ|документ
видано
документ

1 7 З Ї 4 5 6



Додаток 15

Міністерство осоіти | науки України
Ужанський державний педагогічний університет

імені Павла Тичини

СЕРТИФІКАТ
ПК Мер2125639/000001-2-...

Тпрізеня

тя
по батькові

проте щоз --20 рокуло--- - 20 року
він (вона) підвищив(ла) кваліфікацію зі спеціальності:

за напрямом:

атому

т "Форма навчання:пі

зи



Додаток 16

Книга обліку виданих документів про підвищення кваліфікації педагогічних
працівників (сертифікати),

Порядковий|Прізвище, Номерта|Дата видачі | Спеціальність|Напрям
реєстраційний |ім'я та по| серія документа підвищення

номер|батькові документа кваліфікації
особи, якій
видано
документ

Ї 1 р Ї 3 4 5 Ї 6
1

Тема Оцінка Форма Підписособи,|Підпис особи,
підвищення навчання яка видала яка отримала.кваліфікації документ документ

7
Ї 8 9 10 "п



Додаток 17

Інформація
для оприлюднення на веб-сайті Університету про видачу локументів про

підвищення кваліфікації

1. Прізвище, ім'я та по батькові особи, якій видано документ
2... Форма, вид навчання

3... Напрям підвищення кваліфікації
4. Тема підвищення кваліфікації
5 - Обсяг (тривалість) в годинах або кредитах ЄКТС
6. Номер 'та серія документа
7. Дата видачі та обліковий запис документа
8. Спеціальність

9. Оцінка

10. Найменування посади, прізвище та ініціали особи, яка
підписала документ.



Додаток 18

ЗГОДА
на оприлюднення результатів підвищення квалі

» шляхом
підписання цього тексту, надаю (не надаю) згоду Уманському державному

(потрібне підкреслити)

педагогічному університету ені Павла Тичини на публікацію
випускових/творчих робіт, персональних розробок уроків/занять, цифрових
освітніх ресурсів, відповідно до п. 3.10 Концепції розвитку педагогічноїосвіти з
метою забезпечення політики прозорості та інформаційної відкритості закладів
освіти.

«»


