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1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про наукову і науково- 
технічну діяльність», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019р. № 800 
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019, наказу МОН 
від 24.01.2013 № 48 «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та 
стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних 
закладів» і визначає процедуру, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, 
умови підвищення кваліфікації та стажування (далі-навчання) педагогічних 
працівників (далі - працівників), включаючи механізм оплати, умови і процедуру 
визнання результатів навчання працівників ВСП «Рівненський економіко- 
технологічний коледж» НУВГП (далі - Коледж-замовник).

1.2. Працівники можуть підвищувати кваліфікацію в Україні та за кордоном 
(крім держави, що визнана Верховною Радою України державою-агресором чи 
державою-окупантом).

1.3. Педагогічні та науково-педагогічні працівники самостійно обирають 
конкретні форми, види, напрями та суб'єктів надання освітніх послуг з підвищення 
кваліфікації (далі - суб'єкти підвищення кваліфікації).

1.4. 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 працівників.

1.5. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є їх професійний 
розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості 
освіти.

1.6. Основними напрямами підвищення кваліфікації є:
розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових 

методик, технологій);
формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, 

визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту";
психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи 

андрагогіки;
створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості 

(специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в 
освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;

використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в 
освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну 
безпеку,

мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична
компетентність;

формування професійних компетентностей галузевого спрямування, 
опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним 
устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі 
економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації
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працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти);

розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, та їх 
заступників) тощо.

1.7. Коледж-замовник забезпечує навчання працівників щорічно зі збереженням 
середньої заробітної плати згідно з планом підвищення кваліфікації закладу освіти 
на певний рік, що формується, затверджується і виконується відповідно до цього 
Положення.

1.8. У разі навчання з відривом від основного місця роботи працівники мають 
право на гарантії і компенсації, визначені законодавством України.

1.9. Навчання працівників здійснюється на підставі договорів, що укладаються 
між Коледжем-замовником та суб’єктом підвищення кваліфікації.

1.10. Фінансування витрат, пов'язаних з навчанням працівників, здійснюється за 
рахунок коштів державного, місцевого бюджетів, коштів фізичних та/або 
юридичних осіб, інших власних надходжень Коледжа-замовника та/або його 
засновника за наявності відповідних кошторисних призначень, інших джерел, не 
заборонених законодавством України.

2. Види, форми та організація навчання працівників

2.1. Навчання працівників здійснюється за такими видами:
- навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у 

семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо;
- стажування;
- участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, 

здобуття наукового ступеня, вищої освіти.
2.2. Навчання працівників здійснюється відповідно до затвердженого 

директором Коледжу-замовника плану-графіка за інституційною (очна (денна, 
вечірня), заочною, дистанційною, мережевою), дуальною формами навчання, на 
робочому місці, на виробництві. Форми навчання можуть поєднуватись відповідно 
до законодавства України. Працівник має право на навчання поза межами плану 
підвищення кваліфікації.

2.3. Суб'єкт підвищення кваліфікації може організовувати освітню діяльність у 
сфері підвищення кваліфікації за місцем провадження власної освітньої діяльності 
та/або за місцем роботи педагогічних працівників, за іншим місцем (місцями) та/або 
дистанційно, якщо це передбачено договором та/або відповідною програмою.

2.4. Форми навчання встановлюються суб’єктами підвищення кваліфікації 
залежно від складності навчальних програм, їх мети та змісту з урахуванням потреб 
Коледжу-замовника.

2.5. На підставі плану підвищення кваліфікації керівник закладу освіти 
(уповноважена ним особа) забезпечує укладення між закладом освіти та суб'єктом 
(суб'єктами) підвищення кваліфікації договору про надання освітніх послуг з 
підвищення кваліфікації.

На засідання останньої педагогічної ради поточного календарного голови 
циклових комісій готують звіти щодо проходження підвищення кваліфікації та 
стажування членами їх комісій з додаванням копій отриманих документів про
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підвищення кваліфікації відповідно до поданих на розгляд засідань циклових 
комісій звітів.

2.6 3 метою формування плану підвищення кваліфікації на поточний рік 
пропозиції педагогічних та науково-педагогічних працівників (додаток 3 до 
Положення) розглядаються педагогічною радою. За результатами розгляду 
педагогічна рада затверджує план підвищення кваліфікації на відповідний рік в 
межах коштів, затверджених у кошторисі закладу освіти за всіма джерелами 
надходжень на підвищення кваліфікації на відповідний рік (за винятком коштів 
самостійного фінансування підвищення кваліфікації педагогічними та науково- 
педагогічними працівниками).

2.7. Працівники, які відповідно до плану-графіка проходитимуть навчання, 
подають т заяву про направлення на підвищення кваліфікації (стажування) за 
формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення, погоджену з директором 
Коледжу-замовника;

Обробка персональних даних працівників здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про захист персональних даних».

2.8. Направлення на навчання здійснюється за наказом директора Коледжу- 
замовника відповідно до плану-графіка та договору.

2.9. Зарахування на навчання здійснюється за наказом керівника суб’єктом 
підвищення кваліфікації на підставі направлення на навчання працівника.

2.10. Направлення на навчання працівників за межі України здійснюється 
відповідно до чинного законодавства, на підставі договорів, укладених з іноземними 
закладами вищої освіти, науковими та іншими установами.

2.11. Науково-методичне забезпечення навчання працівників здійснюється 
структурними підрозділами суб’єкта підвищення кваліфікації.

2.12. На час навчання працівники забезпечуються гуртожитком. Умови 
проживання зазначаються у договорі про навчання.

У разі відсутності гуртожитку відшкодування витрат, пов'язаних з наймом 
житлового приміщення проводиться у порядку, визначеному законодавством.

2.13. Безпосереднє керівництво навчанням працівників здійснюється фахівцями 
суб’єкта підвищення кваліфікації.

Оплата праці осіб, які залучаються до навчання працівників, визначається 
відповідно до чинного законодавства або договором між Коледжем-замовником або 
фізичною особою - педагогічним працівником Коледжу та суб’єктом підвищення 
кваліфікації.

3. Зміст навчання працівників

3.1. Навчання за програмою підвищення кваліфікації спрямовується на 
оволодіння, оновлення та поглиблення працівниками спеціальних фахових, 
науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, 
правових, економічних та управлінських компетенцій, у тому числі вивчення 
вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню ними своїх 
посадових обов'язків, розширенню їх компетенції тощо.

3.2. 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
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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.

3.3. Суб'єкт підвищення кваліфікації забезпечує відкритість і доступність 
інформації про кожну власну програму підвищення кваліфікації шляхом її 
оприлюднення на своїх веб-сайтах.

3.4. Суб'єкти підвищення кваліфікації можуть розробляти програми підвищення 
кваліфікації на основі типових програм підвищення кваліфікації, що 
затверджуються МОН.

3.5. Стажування здійснюється з метою формування і закріплення на практиці 
професійних компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки, щодо 
виконання завдань і обов'язків на займаній посаді або посаді вищого рівня, 
засвоєння вітчизняного та зарубіжного досвіду, формування особистісних якостей 
для виконання професійних завдань на новому, більш високому якісному рівні в 
межах певної спеціальності.

3.6. Участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, тощо передбачає 
комплексне вивчення актуальних проблем галузі освіти, науки, педагогіки, 
відповідних нормативно-правових актів, вітчизняного та зарубіжного досвіду, 
підвищення рівня професійної культури тощо.

3.7. Зміст навчальних планів та програм формується з урахуванням 
галузевої специфіки працівників і визначається:

• вимогами суспільства щодо забезпечення закладів вищої освіти 
висококваліфікованими фахівцями;

• сучасними вимогами щодо форм, методів і засобів професійної діяльності 
працівників;
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• державними та галузевими стандартами освіти;
• досягненнями у напрямах соціальної, психологічної, управлінської, 

економічної, правової, технологічної підготовки тощо.
3.8. Навчання забезпечує поєднання теоретичного матеріалу з практичною 

спрямованістю у вирішенні конкретних завдань і проблем розвитку закладу освіти.
3.9. Навчальні плани та програми підвищення кваліфікації розробляються 

структурними підрозділами, які здійснюють навчання, ухвалюються педагогічними 
радами і затверджуються керівниками суб’єктів підвищення кваліфікації.

Якщо навчання здійснюється в організаціях та на підприємствах, навчальні 
плани та програми підвищення кваліфікації визначаються договором між Коледжем- 
замовником або фізичною особою - педагогічним працівником Коледжу і суб’єктом 
підвищення кваліфікації.

3.10. Стажування здійснюється за індивідуальною програмою, що 
розробляється і затверджується суб'єктом підвищення кваліфікації.

3.11. 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 працівником.

3.12. Навчальні програми семінарів, тренінгів, вебінарів спрямовані на 
формування, розвиток та вдосконалення особистісних професійних компетенцій 
(організаторських, творчих, лідерських, комунікативних тощо), підвищення 
ефективності професійної діяльності в галузі освіти.

3.13. Навчальними планами суб'єкта підвищення кваліфікації визначаються 
форми підсумкового контролю за результатами навчання працівників.

4. Строк та періодичність навчання працівників

4.1. Строк навчання працівників визначається навчальними планами та 
програмами, обсягом навчального часу в годинах та/або кредитах Європейської 
кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі - ЄКТС, (один кредит ЄКТС 
становить ЗО годин) за накопичувальною системою і встановлюється суб'єктом 
підвищення кваліфікації відповідно до вимог законодавства за погодженням із 
Коледжем-замовником залежно від форм та видів навчання.

4.2. Строк навчання за обсягом годин навчальної програми становить не менше 
120 академічних годин (чотири кредити ЄКТС) впродовж міжатестаційного періоду 
(п’яти років).

4.4. Щорічний обсяг (кількість годин) навчання визначається працівником та 
має бути відображений у відповідному плані підвищення кваліфікації. При цьому, 
облік годин підвищення кваліфікації працівників здійснюється за накопичувальною 
системою. Якщо обсяг підвищення кваліфікації визначається в кредитах 
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, то 1 кредит дорівнює 
ЗО годин..

4.5. У разі, якщо працівник викладає декілька предметів (дисциплін), протягом 
міжатестаційного періоду він повинен пройти навчання з кожного предмету 
(дисципліни), який викладає, в межах 120 годин на 5 років. При цьому підвищення 
кваліфікації в міжатестаційний період повинно також включати в себе такі напрями
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як набуття мовленнєвої цифрової, інклюзивної та емоційно-етичної 
компетентністей.

4.6. Строк стажування працівників визначається Коледжем-замовником з 
урахуванням обсягу годин навчальної програми, її мети та завдання за погодженням 
з керівником суб’єкту підвищення кваліфікації і оцінюється у 6 годин або 0,2 
кредиту ЄКТС за 1 день стажування.

4.7. Обсяг підвищення кваліфікації шляхом участі працівника у програмі 
академічної мобільності зараховується в межах визнаних результатів навчання, але 
не більше ніж ЗО годин або один кредит ЄКТС на рік.

4.8. Обсяг навчання шляхом інформальної освіти (самоосвіти) зараховується 
відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше ЗО годин на одного 
кредиту ЄКТС на рік.

4.9. Обсяг навчання шляхом здобуття наукового ступеня, рівня вищої освіти 
зараховується відповідно до встановленого обсягу освітньо-професійної (освітньо- 
наукової, освітньо-творчої) програми у годинах або кредитах ЄКТС.

4.10. Строк навчання працівників за межами України встановлюється 
відповідно до вимог законодавства та на підставі договорів, укладених з іноземними 
закладами вищої освіти, науковими, освітньо-науковими та іншими установами.

5. Визнання результатів підвищення кваліфікації працівників

5.1. Результати навчання у суб'єктів підвищення кваліфікації, що мають 
ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за
акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи
підтвердження.

5.2. Результати навчання у інших суб'єктів підвищення кваліфікації визнаються 
рішенням педагогічної ради.

5.3. Порядок визнання результатів навчання працівників встановлюється даним 
Положенням педагогічною радою.

5.4. Підвищення кваліфікації працівників шляхом їх участі у семінарах, 
практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо здійснюється відповідно до 
річного плану підвищення кваліфікації та потребує визнання його педагогічною 
радою.

5.5. Педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення навчання 
подає до педагогічної ради коледжу клопотання (додаток 6 до Положення) про 
визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження 
підвищення кваліфікації.

5.6. У разі навчання шляхом інформальної освіти (самоосвіти) замість 
документа про підвищення кваліфікації подається звіт (додаток 7 до Положення) 
про результати підвищення кваліфікації або творча робота, персональне 
розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в процесі (за 
результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднені на веб-сайті закладу освіти 
та/або в електронному портфоліо педагогічного або науково-педагогічного 
працівника (у разі наявності).

5.7. У разі невизнання результатів навчання педагогічна рада може надати 
рекомендації працівнику щодо повторного навчання у інших суб'єктів підвищення
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кваліфікації та/або прийняти рішення щодо неможливості подальшого включення 
такого суб'єкта підвищення кваліфікації до плану підвищення кваліфікації коледжу 
до вжиття ним дієвих заходів з підвищення якості надання освітніх послуг.

5.8. Результатом навчання працівників у суб'єктів підвищення кваліфікації, що 
мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за 
акредитованою освітньою програмою, може бути присвоєння їм повних та/або 
часткових професійних та/або освітніх кваліфікацій у встановленому 
законодавством порядку.

5.9. Окремі види діяльності працівників (участь у програмах академічної 
мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої 
освіти можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього 
Положення, (додаток 10 до Положення)

5.10. Процедура зарахування окремих видів діяльності, їх результатів та обсяг 
підвищення кваліфікації працівників визначаються педагогічною радою.

5.11. Участь працівників у програмах академічної мобільності на засадах, 
визначених Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про фахову 
передвищу освіту”, Положенням «Про порядок реалізації права на академічну 
мобільність», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 
2015 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 66, ст. 2183), та іншими актами 
законодавства, визнається педагогічною радою як підвищення кваліфікації 
працівників.

5.12. Результати інформальної освіти (самоосвіти) педагогічних або науково- 
педагогічних працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене, почесне чи 
педагогічне звання (крім звання "старший вчитель"), можуть бути визнані 
педагогічною радою коледжу як підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

5.13. Здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої 
освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового рівня 
вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності 
або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації працівників згідно програми 
здобуття вищої освіти.

6. Фінансування підвищення кваліфікації

6.1. Джерелами фінансування навчання працівників є кошти державного, 
місцевих бюджетів, кошти фізичних та/або юридичних осіб, інші власні 
надходження закладу освіти та/або його засновника за наявності відповідних 
кошторисних призначень, інші джерела, не заборонені законодавством..

6.2. Самостійне фінансування навчання здійснюється:
працівниками коледжу, які працюють за основним місцем роботи і проходять 

підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації;
іншими особами, які працюють у коледжі на посадах педагогічних працівників 

за суміщенням або сумісництвом.
6.3. На час навчання працівником відповідно до затвердженого плану з 

відривом від виробництва (освітнього процесу) в обсязі, визначеному 
законодавством, за працівником зберігається місце роботи (посада) із збереженням 
середньої заробітної плати.
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6.4. Витрати, пов'язані з навчанням, відшкодовуються у порядку, визначеному 

законодавством за умови наявності відповідного КПКВК у ЗУ «Про Державний 
бюджет України на 2020рік» або відповідних законах на наступні бюджетні періоди, 
відповідного КЕВК у Паспорті бюджетної програми на 2020 рік або Паспортах 
бюджетних програм на наступні бюджетні періоди, відповідних кошторисних 
призначень у кошторисі Коледжу.

6.5. Факт навчання працівника підтверджується актом про надання послуги з 
підвищення кваліфікації, який складається в установленому законодавством 
порядку, підписується директором Коледжа-замовника або уповноваженою ним 
особою та суб'єктом підвищення кваліфікації. Такий акт є підставою для оплати 
послуг суб'єкта підвищення кваліфікації згідно з укладеною угодою щодо навчання.
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ДОДАТОК 1
Директорові ВСП «Рівненський економіко-технологічний 
фаховий коледж НУВГП»
Дем’янюку В. В.

(посада, прізвище, ім’я та по батькові педагогічного працівника)

Пропозиція до орієнтовного/річного плану підвищення кваліфікації
Тема (напрям, найменування) Суб’єкт підвищення 

кваліфікації
Обсяг 

(тривалість), 
год/кредити 

ЄКТС

Вид Форма Строки

(дата) (підпис) (ініціали імені та прізвище педагогічного 
працівника)
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ДОДАТОК 2

Голові педагогічної ради ВСП «Рівненський

економіко-техно логічний фаховий коледж

НУВГП»

Дем’янюку В. В.

(посада, прізвище, ім’я та по батькові педагогічного 

працівника)

КЛОПОТАННЯ

Про зарахування підвищення кваліфікації

Прошу зарахувати підвищення кваліфікації за напрямом (тематикою)

« »
обсягом годин або кредитів ЄКТС.

Додаток: копія документа про підвищення кваліфікації на арк.

(дата) (підпис) (ініціали імені та прізвище 
педагогічного працівника)
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ДОДАТОК З

Директорові ВСП «Рівненський економіко- 

технологічний фаховий коледж НУВГП» 

Дем’янюку В. В.

(посада, прізвище, ім’я та по батькові педагогічного 

працівника)

ЗАЯВА 
про направлення на підвищення кваліфікації (стажування)

Прошу направити мене відповідно до плану-графіка на підвищення кваліфікації 
(стажування) в__________________________________________________________

(найменування закладу вищої освіти, наукової, навчально-наукової,

іншої установи, підприємства, організації)

з “”20 року по “”20 року.

Мета підвищення кваліфікації (стажування) -

'20 року
(підпис)
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ДОДАТОК 4

Форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
ВСП «Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж НУВГП»

№ 
п/п Форма підвищення кваліфікації

Обсяг (кількість) 
підвищення 
кваліфікації

годин
кредиті 

в 
ЄКТС

1 Інформальна освіта: творча робота (або звіт 
про результати підвищення кваліфікації), ЗО 1,0

2 Наявність вченого звання (рік просвоєння) ЗО 1,0
3 Наявність почесного звання (рік присвоєння) ЗО 1,0
4 Наявність педагогічного звання (рік 

присвоєння) 15 0,5

5 Наявність наукового ступеню (рік присвоєння) ЗО 1,0
6 Здобуття вищої освіти (рік отримання 

диплому) ЗО 1,0

7 Підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників шляхом їх участі у конференціях 2 0,06

8 Підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників шляхом участі 
у конференціях та наявності публікацій у 
збірнику коференції, публікацій у фахових 
виданнях

10 0,3

9 Підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників шляхом їх 
участі у конфенціях та наявності публікації у 
збірнику коференції, 
рекомендованого МОН або публікацій у 
закордонному або фаховому науковому 
виданні, включенному до переліку наукових 
фахових видань України та/або включеному до 
наукометричних баз, 
зокрема Зсориз АУЕВ оГ 8сіепсе Соге Соїіесііоп

15 0,5

10 Здійснення керівництво щодо підготовки 
студента(тів) для участі в обласних та 
Всеукраїнських конференціях, творчих 
конкурсах, спортивних змаганнях.

10 0,3
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Підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників шляхом здійснення керівництва 
студентом, який зайняв призове місце II етапу 
Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних 
предметів, є учасником II етапу 
Всеукраїнського конкурсу -захисту науково- 
дослідницьких робіт членів Національного 
центру «Мала академія наук України»

15 0,5

11 Підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників шляхом здійснення керівництва 
студентом, який зайняв призове місце III - IV 
етапу Всеукраїнських олімпіад з базових 
навчальних предметів, II -III етапу 
Всеукраїнського конкурсу -захисту науково- 
дослідницьких робіт членів Національного 
центру «Мала академія наук України»

ЗО 1,0


