
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету  

з питання: 

“Основні напрями підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників Університету” 
 

від “28” жовтня 2020 р. 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з наукової роботи                    

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 далі 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”. 

Формами підвищення кваліфікації в Університеті є інституційна (очна, заочна, 

дистанційна), на робочому місці, на виробництві тощо. Основними видами 

підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації; 

стажування; участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах 

тощо. 

План підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників 

Університету за 2019-2020 навчальний рік загалом виконано. Частина отриманих 

науково-педагогічними працівниками підтверджувальних документів (довідок, 

сертифікатів) не містить інформації про фактичний обсяг підвищення кваліфікації чи 

стажування у годинах і кредитах ЄКТС. Ряд науково-педагогічних працівників у 

минулому навчальному році пройшли позапланове підвищення кваліфікації та 

стажування, про що подали у науковий відділ Університету підтверджувальні 

документи.  

Відповідно до вимог Положення про підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників ЛТЕУ, такі документи потребують визнання та 

затвердження вченою радою Університету.  

З метою виконання 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. При складанні щорічних планів підвищення кваліфікації та стажування, 

науково-педагогічним працівникам Університету враховувати обов’язковість 

наявності мінімально необхідного обсягу у 180 годин, що становить 6,0 кредитів 

ЄКТС, впродовж останніх 5 років. 

2. Формування плану підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників Університету на наступний навчальний рік завершувати до 



31 серпня, а доповнення інформації та складання плану на наступний календарний рік 

завершується до 31 грудня.  

3. Надати право вченій раді Інституту ЕФ і вченим радам факультетів 

Університету приймати до розгляду від науково-педагогічних працівників документи 

про проходження підвищення кваліфікації та стажування, котрі згідно вимог 

Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників потребують визнання або визначення обсягів у годинах і кредитах ЄКТС. 

Результати визнання у формі протоколів подавати на затвердження вченої ради 

Університету, з подальшим оформленням науковим відділом внутрішніх сертифікатів 

встановленого зразка.  

4. Обсяг проходження підвищення кваліфікації чи стажування науково-

педагогічним працівником Університету у формі вебінару, семінару, практикуму, 

тренінгу або майстер-класу не може перевищувати 30 годин або 1,0 кредит ЄКТС 

протягом одного календарного року. 

5. Вченим радам Інституту економіки та фінансів та факультетів Університету 

розглянути на своїх засіданнях усі підтверджувальні документи науково-педагогічних 

працівників, котрі були їм видані у 2018, 2019 та 2020 календарних роках і згідно 

вимог Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників ЛТЕУ потребують визнання. Результати розгляду подати на затвердження 

вченої ради Університету до 01.12.2020 року. 

6. Проректору з наукової роботи проф. Семаку Б. Б. у термін до 30.10.2020 року 

за результатами ухвали підготувати проєкт наказу. 


