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ПОЛОЖЕНЫ
про сертиф|кат учасника захоД1в та порядок його видач!
у Новоград-Волинському промислово-економ1чному техшкум!
1. Загальн! положения
1.1. Положения про сертификат учасника заход1в та порядок його видачг у
Новоград-Волинському промислово-економ1чному техн1кум1 (дал1 - Положения)
визначае документ, який шдтверджуе участь фахЗвця у р1зних формах
професшного розвитку / шдвищення квал1ф1кацн у процес1 неперервно! освгги.
1.2. Це Положения розроблено В1дпов1дно до Закону Украши «Про освггу»
вщ 05.09.2017 року № 2145-УШ, наказу Мшютерства освгти 1 науки Украши «Про
затвердження Положения про шдвищення квал1ф1кацп та стажування педагопчних
1 науково-педагопчних прац1вник1в вищих навчальних закладгв» вщ 24.01.2013
року № 48, наказу Мппстерства освки 1 науки Украши «Про документа про
шдвищення квал1ф1кацп» В1д 19.01.2016 року № 34, «Порядку шдвищення
квал1ф1кацЙ педагопчних 1 науково-педагопчних пращвниюв», затвердженого
постановок» КМУ вщ 21.08.2019 року № 800, з метою належного шдтвердження
участ! фах1вця у р1зних формах професшного розвитку / шдвищення квалгфшацй у
процес1 неперервно! освгги
1.3. Це Положения визначае призначення, порядок оформления, видач1 та
ведения облгку сертифпсатгв, !х реквгзити.
2. Призначення та вимоги до сертификата
2.1. Сертифжат учасника заходгв е документом, що засвщчуе участь фах1вця
та завершения певного етапу професшного розвитку / шдвищення квал1ф1кацй
фах1вця за короткостроковими програмами у процес1 неперервно! освгги. що
реал1зуються у форм1 навчального модуля, спецкурсу, треншгу, семшару,
семШару-трешнгу,
майстер-класу,
«круглого
столу»,
нау ково-практично!
конференцн тощо очно або дистанщйно / заочно.
2.2. Сертиф1кат може використовуватися для шдтвердження щор1чного
шдвищення квал1ф1кацп фах1вця за мюцем його професшно! дгяльносп та / або
шдвищення квал1ф1кащ! за накопичувальною системою з подальшою
перспективою отримання вщповщного свщоцтва.
2.3. Форма сертификата затверджуеться методичною радою НовоградВолинського промислово-економ1чного техюкуму (дал1 - техшкум).
2.4. Форма учасп у короткостроковш програм1 професшного розвитку /
шдвищення квал1ф!кацп засвщчуе актившсть фах1вця, як-от: «учасник» / «слухач» /
«доповщач» / «тези» / «стаття» тощо.
2.5. Сертификат мае мгстити таку шформащю:
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номер документа, дата, форма проведения та тематика заходу, кыьк1сть
академ1чних годин / кредит1в СКСТ, форма участ1 фах1вця, посада, пр1звище та
пищали уповноважено! особи, яка гпдписала документ, н шдпис, засвщчений
печаткою, даш щодо закладу / установи / оргашзацп / шдприемства.
2.6. Сертиф1кат може бути оформлений логотипами заклад1в осв1ти,
оргашзацш, установ та !х структурних шдроздшв - партнер!в, що залучеш до
проведения заходу.
2.7. Сертиф1кат може мати додаток, у якому зазначаеться зм1ст програми
профес1йного розвитку / шдвшцення квал1ф1кацп фах!вця за темами 1з зазначенням
1х обсягу в академ1чних годинах / кредитах СКТС.
2.8. Сертифжат оформлюеться державною мовою. У раз1, якщо
короткострокова програма професшного розвитку / шдвшцення квал1ф1кацп
реал1зуеться сшльно з м1жнародними закладами / установами / орган1зац1ями /
шдприемствами, сертифжат оформлюеться державною та 1ноземною мовами.
2.9. Сертифжат оформлюеться у форм] паперового або електронного
документа вщповщно до цього Положения.
2.10. Сертифжат не шдлягае передач! або продажу шшим учасникам заход!в.
3. Порядок видам! та обяжу сертиф1кат1в
3.1. Сертифжати видаються на шдстав1 наказу директора технжуму про
проведения заходу. Обов’язковим додатком до наказу е список його учасншпв.
3.2. Сертифжати облжовуються в окремш книз1 облжу, в якш мютяться так!
даш:
порядковий номер; реестращйний номер документа; пр1звище, 1м’я та по
батьков1 особи, якш видано документ; назва заходу (програми шдвшцення
квал1фжацп / професшного розвитку); термш проведения; дата видач1 документа;
даш щодо закладу / установи / оргашзацп / шдприемства; шдпис вщповщально!
особи.
3.3. Книга облжу бланков сертифжапв повинна бути прошнурована, аркунп
- пронумерован!. На внутрппньому бощ обкладинки робиться вщмггка про
загальну кыьюсть аркупйв та ставиться шдпис уповноважено! особи, що
засв!дчуеться печаткою.
3.4. Неправильно зроблений запис в книз1 облжу блашпв сертифжапв
закреслюеться, а потр1бне записуеться поряд. Виправлення засвщчуеться
методистом технжуму.
3.5. Сертифжат, оформлений з помилками, виявленими теля вручения,
шдлягае замш! на документ без помилок.
3.6. У раз1 втрати сертификата його дублжат не видаеться.
3.7. Технжум не несе вщповщальност! за несанкщоноване використання
сертифжату.
4. Прикшцев1 положения
4.1. Це положения набирае чинноси з моменту шдписання наказу директора
технжуму щодо введения його в Д1ю.
4.2. Технжум залишае за собою право вносити будь-як! змши та доповнення
до цього Положения в будь-який час у встановленому порядку. 1нформащя про
змши до цього Положения розм!щуеться на сайп закладу. Учасники заход1в
повинш самостшно вщелщковувати змши в Положении

