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1 Загальні положення
1.1 Цей Порядок визначає вимоги щодо форми, видачі та обліку 

документів про підвищення кваліфікації спеціалістів (підвищення кваліфікації 
за акредитованими напрямами (спеціальностями)) (Далі -  Свідоцтво), фізичним 
та/або юридичним особам, які отримали освітню послугу з підвищення 
кваліфікації (Далі -  Слухачі) у Криворізькому національному університеті 
(Далі -  Університет) розроблений відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту», наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження форм 
документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до 
них, зразка академічної довідки» та Статуту Криворізького національного 
університету.

1.2 Зміст документів про післядипломну освіту затверджено Наказом 
Міністерства освіти і науки України «Про документи про підвищення 
кваліфікації» № 34 від 19.01.2016р. та Постановою КМУ «Порядок підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» №800 
від 21.08.2019р.

1.3 Джерелами фінансування підвищення кваліфікації є кошти 
фізичних та/або юридичних осіб або інші джерела, що не заборонені 
законодавством.

1.4 Підставою для видачі Свідоцтва про підвищення кваліфікації є 
наказ про відрахування Слухачів і протоколи засідання екзаменаційної комісії 
за підписами голови та члену ЕК.

1.5 Вартість бланків документів визначається у встановленому 
законодавством порядку на підставі укладеного договору купівлі-продажу.

З Форма, видача та облік документів
3.1 Бланки документів про підвищення кваліфікації мають розмір 

формату А5 (210x148,5 мм) та виготовляються поліграфічним способом на 
папері щільністю не менше 280 г/м-2.

3.2 Дизайн документів про підвищення кваліфікації та (за необхідності) 
його захисна технологія затверджуються Вченою радою Університету.

3.3 Текст розміщується лише з лицьового боку документа та 
відтворюється друкарським способом.



3.4 Бланки документів про підвищення кваліфікації не ламінуються.
3.5 За результатами проходження підвищення кваліфікації Слухачу 

видається Свідоцтво.
3.6 Свідоцтво про підвищення кваліфікації (Додаток 1) повинно 

містити таку інформацію:
- назва документа про післядипломну освіту;
- прізвище, ім’я та по батькові Слухача;
-повне найменування Університету, Центру безперервної освіти із 

зазначенням підпорядкування;
-термін навчання (відповідно до наказів про зарахування та відрахування 

Слухачів);
- назва програми (курсу, спецкурсу, семінару, тренінгу) підвищення 

кваліфікації;
-перелік програмних результатів навчання та обсяги навчального часу в 

годинах або в кредитах ЄКТС - за потреби;
- опис досягнутих результатів навчання - за потреби;
- назва теми випускної роботи з оцінкою (якщо це передбачено навчальним 

планом);
- серія та реєстраційний номер свідоцтва про підвищення кваліфікації, які 

визначаються Університетом (Центром безперервної освіти) за формою 
«СС ХХХХХХХХ/УУУУУУ-гг», де:

СС -  серія документа позначена кириличними літерами;
ХХХХХХХХ -  ідентифікаційний код ЄДРПОУ юридичної особи;
УУУУУУ -  порядковий номер документа в межах даної серії;
ZZ -  останні дві цифри року видачі документа;
наприклад - ПК 37664469/000199 -  20

-посада, підпис, засвідчений гербовою печаткою, прізвище та ініціали 
ректора Університету або уповноваженої особи.

- дата видачі документа.
3.7 Порядок видачі та обліку Свідоцтв визначається Центром 

безперервної освіти.
3.8 Журнал реєстрації та видачі Свідоцтв про підвищення кваліфікації 

(Додаток 2), який прощивається, його сторінки нумеруються, скріплюються 
печаткою загального відділу Університету, та містить такі дані:

- порядковий реєстраційний номер;
- прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видано свідоцтво;
- назва курсів підвищення кваліфікації за програмою;
- дата проведення іспиту (захисту випускної роботи);
- серія та номер свідоцтва, рік видачі;
- дата видачі документа;
- підпис особи, яка видала свідоцтво;
- підпис особи, яка отримала свідоцтво.



3.9 Відповідальність за формування замовлень, видачу та ведення 
журналу реєстрації та видачі Свідоцтв, несе відповідальна особа Центру 
безперервної освіти.

3.10 У разі втрати Свідоцтва про підвищення кваліфікації та/або його 
пошкодження, яке призвело до знищення більшості реквізитів, за заявою 
власника видається дублікат.

3.11 Покриття витрат за повторне виготовлення втраченого та/або 
пошкодженого Свідоцтва несе замовник.

В.о. проректора з науково-педагогічної 
та виховної роботи

В.о. завідувача навчально- 
методичного відділу

Начальник юридичного відділу

Директор Центру безперервної освіти
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. Івашура 

О.М. Барчак 

В.І. Вербицький



Додаток 1 до Порядку щодо форми, видачі та 
обліку документів про післядипломну освіту

Приклад свідоцтва про підвищення кваліфікації



Додаток 2 до Порядку щодо форми, видачі та обліку документів 
про післядипломну освіту

Журнал реєстрації та видачі свідоцтв про підвищення кваліфікації

№
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