
 1 

Додаток 1 

                                                       Ректору 

Кіровоградсього 

Національного технічного університету 

___________М.І. Черноволу 

ЗАЯВА  

про направлення на підвищення кваліфікації (стажування) 

Прошу направити  мене  відповідно  до  плану-графіка на підвищення 

кваліфікації (стажування) 

в______________________________________________________________  

(найменування    вищого    навчального    закладу, наукової, навчально-наукової, 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 іншої установи, підприємства, організації) 

з " ___ " _________ 20_ року по " ___ " ________ 20_ року. 

Мета підвищення кваліфікації (стажування) 

До заяви 
додаються: 

витяг з протоколу засідання предметної (циклової) 

комісії (кафедри, іншого структурного підрозділу). 

20 року 

Погоджено: 

Перший проректор                                                В.М. Кропівний 

Головний бухгалтер                                               А.І. Сорокіна 
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                                Додаток 2 

НАПРАВЛЕННЯ 

 на підвищення кваліфікації (стажування) педагогічного (науково-

педагогічного) працівника 

Прізвище, ім'я, по батькові 

який/яка працює в (на) 

                                             (найменування структурного підрозділу) 

(найменування вищого навчального закладу) Науковий 

ступінь ______________________________________________ 

Вчене 

звання      

Посада 

Перелік навчальних дисциплін, що викладає педагогічний 

(науково-педагогічний) працівник 

Загальний стаж роботи 

Педагогічний (науково-педагогічний) стаж 

Аспірантура (докторантура) 

(найменування вищого навчального закладу, рік закінчення)  

Інформація щодо попереднього підвищення кваліфікації (стажування) 

Місце проживання, телефон 

Просимо зарахувати на підвищення кваліфікації (стажування) 

 з «      «    20 року по      «     «  __________ 20__ року, 

Ректор (директор) 
(підпис) (прізвище, ініціали) 
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                                  Додаток З 

 

Виконання завдань індивідуального плану роботи 

 

 

 
 Виконання завдань індивідуального плану роботи 

№ 

з/п 

Зміст завдання Очікувані результати 

виконання завдання 

   

   

Завдання індивідуального плану розглянуто на засіданні 
______________________________________________________
(найменування предметної  (циклової) комісії, кафедри, іншого 

структурного підрозділу) 

 
" " 20 року, протокол № _______ . 

Педагогічний (науково-
педагогічний) працівник 

Голова предметної (циклової) комісії (завідувач кафедри, керівник іншого 
структурного підрозділу) 

(підпис)                                                        (прізвище та ініціали) 

 

 

(підпис) (прізвище та ініціали) 
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                          Додаток 4 

ЗВІТ 

про підвищення кваліфікації (стажування) 

Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________ 

Науковий ступінь _________________________________________ 

Вчене 

звання _________________________________________________ 

Посада _________________________________________________ 

Предметна (циклова) комісія (кафедра, інший структурний підрозділ) 
________________________________________________ 

Мета підвищення кваліфікації 
(стажування)______________ 

Найменування закладу (установи), в якій здійснювалось підвищення 

кваліфікації 
(стажування)_____________________________________________Строк 
підвищення кваліфікації (стажування) 

з " ____ " __________ 20___ року по " __ " _______ 20__ року 

відповідно до наказу від " _ " _________ 20 року № ___ . 
Відомості про виконання навчальної програми підвищення кваліфікації 
(стажування) 
________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________Результати підвищення 
кваліфікації (стажування) 

________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Документ, що підтверджує підвищення кваліфікації (стажування) 

________________________________________________________ 

(назва, серія, номер, дата видачі документа, найменування закладу, що видав документ) 

Працівник  ----- — ----- г ---   --- -—: -------------- — ----  
(підпис) (прізвище та ініціали) 

Розглянуто і затверджено на засіданні 
_________________________________________________________ 

(найменування предметної (циклової) комісії, кафедри, 

іншого структурного підрозділу) 

 

" __ " ____________ 20 _ року, протокол № ____ . 
Висновки та рекомендації щодо використання результатів підвищення кваліфікації 
(стажування) 

Пропозиції щодо використання результатів підвищення кваліфікації 

(стажування) 

Голова предметної (циклової) 

комісії 

(завідувач кафедри, керівник іншого 

структурного підрозділу) 
(підпис) (прізвище та 

ініціали) 

 


