
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

до питання: 

“Основні напрями підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників Університету з врахуванням рішень КМУ України та МОН України” 

 

від 21 лиcтопада 2019 р. 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з наукової роботи                     

проф. Семака Б. Б. щодо основних напрямів підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників Університету з врахуванням рішень КМУ України та 

МОН України вчена рада зазначає, що підвищення кваліфікації та стажування 

розглядаються як невід’ємна складова навчально-наукової роботи та ключовий елемент 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти в Університеті.  

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету 

здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” від 

21.08.2019 р. № 800, згідно зі Законами України “Про вищу освіту”, “Про освіту”, “Про 

наукову і науково-технічну діяльність”. 

Метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету 

є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та 

забезпечення якості освіти.  

Основними завданнями забезпечення підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників Університету є: 

− удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у 

межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного 

професійного стандарту (у разі його наявності); 

− набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у 

межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади; 

− формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, 

медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо. 
Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, 

дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Форми 

підвищення кваліфікації можуть поєднуватись. Основними видами підвищення 

кваліфікації є: 

− навчання за програмою підвищення кваліфікації; 

− стажування; 

− участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах 

тощо. 

Недавно прийняті нормативні документи КМУ України та МОН України 

визначають такі нові особливості підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників: 

1. Науково-педагогічні працівники Університету можуть підвищувати свою 

кваліфікацію в Університеті, тобто за основним місцем роботи. Результати підвищення 

кваліфікації не потребують визнання вченою радою. 



2. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету 

відбувається раз у п’ять років, а його обсяг не може бути меншим ніж шість кредитів 

ЄКТС. 

3. Ректор, проректори, директори інститутів, декани факультетів, завідувачі 

кафедр та керівники аспірантури і докторантури, котрі вперше призначені на відповідну 

посаду, проходять підвищення кваліфікації відповідно до займаної посади протягом 

двох перших років роботи. 

4. Результатом підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Університету 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. Результати інформальної освіти (самоосвіти) науково-педагогічних 

працівників Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене, почесне звання, 

можуть бути визнані вченою радою Університету як підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників. 

6. Окремі види діяльності науково-педагогічних працівників Університету 

(участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття 

наукового ступеня, вищої освіти, а також участь у семінарах, практикумах, тренінгах, 

вебінарах, майстер-класах тощо), що провадилися поза межами планів підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників, за рішенням вченої ради Університету 

можуть бути визнані як підвищення кваліфікації. 

 

З метою виконання нових вимог нормативних документів КМУ України та МОН 

України та врахування особливостей проходження процедури підвищення кваліфікації і 

стажування науково-педагогічними працівниками Університету 

 

вчена рада у х в а л и л а: 

 

1. Інформацію проректора з наукової роботи проф. Семака Б.Б. прийняти до 

відома. 

2. З врахуванням змін у вітчизняному законодавстві,  прийняття нових 

нормативних документів, а також доповнень до існуючих документів КМУ України та 

МОН України, рішенням вченої ради Університету затвердити нове Положення про 

підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників Університету 

та викласти його на офіційному сайті Університету. 

3. За результатами прийнятої вченою радою ухвали у термін до 01 грудня 

2019 року розробити відповідний наказ ректора про запровадження нового Положення 

про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників 

Університету. 

4. Усім науково-педагогічним працівникам Університету, котрі з 01 січня 

2020 року у плановому порядку  проходитимуть процедуру підвищення кваліфікації та 

стажування, здійснювати його згідно вимог нового Положення. 

5. Контроль за виконання даної ухвали покладається на проректора з наукової 

роботи проф. Семака Б.Б. 


