
ПРОЄКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

професійного розвитку науково-педагогічних працівників 

Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського 



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Професійний розвиток науково-педагогічних працівників 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

передбачає безперервний процес набуття нових та вдосконалення раніше 

набутих професійних та загальних компетентностей, необхідних для 

професійної діяльності, передбачає постійну самоосвіту та інші види і форми 

професійного зростання і може здійснюватися, шляхом формальної та 

неформальної освіти, стажування, здійснення професійної діяльності тощо.  

Зокрема, професійним розвитком може вважатися здобуття наступного 

ступеня вищої освіти (освітнього, освітньо-професійного, освітньо-

наукового, освітньо-творчого, наукового), у тому числі за іншою 

спеціальністю, спеціалізація, підвищення кваліфікації, стажування та/або 

самоосвіта, виконання нових або більшої складності професійних обов'язків 

тощо, що дає змогу науково-педагогічному працівнику підтримувати 

належний або покращувати рівень професійної кваліфікації і триває 

впродовж усього періоду його професійної діяльності. 

Засади професійного розвитку  науково-педагогічних працівників 

визначено статтею 59 Закону України «Про освіту», статтею 60 Закону 

України «Про вищу освіту», статтею 24 Закону України «Про фахову 

передвищу освіту», Законом України «Про професійний розвиток 

працівників». Процедуру, види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, 

умови підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів 

освіти і установ усіх форм власності та сфер управління, включаючи 

механізм оплати, умови і процедуру визнання результатів підвищення 

кваліфікації визначено Порядком підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників (далі - Порядок), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі 

питання підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників». 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2235/
https://osvita.ua/legislation/law/2235/
https://osvita.ua/legislation/law/65307/
https://osvita.ua/legislation/law/65307/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/65634/


Професійний розвиток науково-педагогічних працівників має 

враховувати відповідний професійний стандарт (за наявності) і конкретні 

посадові обов'язки та/або перспективи їх розширення. Крім зазначеного, 

беруться до уваги особисті професійні інтереси науково-педагогічних 

працівників, набутий досвід, рівень виконання професійних (посадових) 

обов'язків. 

Планування професійного розвитку науково-педагогічних працівників 

та узгодження графіку відповідних заходів здійснюється на рівні базового 

структурного підрозділу Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. 

Заходи професійного розвитку науково-педагогічних працівників 

можуть здійснюватися як в Україні, так і за кордоном. 

Основними складовими професійного розвитку науково-педагогічних 

працівників є підвищення кваліфікації та стажування. 



І. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

1.1. Загальна інформація 

Для кваліфікації НПП Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського є обов'язковою складовою системи 

забезпечення якості освіти. 

Окремі види діяльності науково-педагогічних працівників (участь у 

програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, 

здобуття наукового ступеня, вищої освіти) можуть бути визнані як 

підвищення кваліфікації. 

Науково-педагогічні працівники самостійно обирають форми, види, 

напрями та суб'єктів підвищення кваліфікації. 

1.2. Періодичність та обсяги підвищення кваліфікації 

Науково-педагогічні працівники Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського зобов'язані підвищувати свою 

кваліфікацію щорічно, а загальна кількість академічних годин для 

підвищення кваліфікації упродовж п'яти років не може бути меншою за 180 

годин, з яких певна кількість годин обов'язково має бути спрямована на 

вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у роботі із студентами з 

особливими освітніми потребами та дорослими студентами.  

1.3. Суб'єкти підвищення кваліфікації 

Суб'єкт підвищення кваліфікації це заклад освіти (його структурний 

підрозділ), наукова установа, інша юридична або фізична особа, у тому числі 

фізична особа - підприємець, що провадить освітню діяльність у сфері 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. 

Науково-педагогічні працівники вільні у виборі суб'єктів підвищення 

кваліфікації. 



Суб'єкт підвищення кваліфікації може організовувати освітню 

діяльність у сфері підвищення кваліфікації за місцем провадження власної 

освітньої діяльності та/або за місцем роботи науково-педагогічних 

працівників, за іншим місцем (місцями) та/або дистанційно, якщо це 

передбачено договором та/або відповідною програмою. 

Підвищення кваліфікації може здійснюватися у різних суб'єктів, що 

надають такі освітні послуги. 

1.4. Форми та напрями підвищення кваліфікації 

Науково-педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію за 

різними формами: інституційною (очна (денна, вечірня), заочною, 

дистанційною, мережевою), дуальною, на робочому місці, на виробництві 

тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись. 

Підвищення кваліфікації може бути організовано за місцем роботи 

науково-педагогічних працівників, за іншим місцем (місцями) та/або 

дистанційно, якщо це передбачено договором та/або відповідною програмою. 

Основними напрямами підвищення кваліфікації можуть бути: 

 розвиток професійних компетентностей (фахових методик, 

технологій тощо); 

 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 працівників за відповідними 

професіями, які розкривають інноваційні форми та методи навчання та 

викладання; 

 розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів 

освіти, науково-методичних установ та їх заступників) тощо. 

 

1.5. Організація підвищення кваліфікації 

Вчена рада Кременчуцького національного університету імені Михайла 

Остроградського самостійно визначає організаційні питання планування та 

проведення підвищення науково-педагогічних працівників, які працюють у 

таких закладах за основним місцем роботи. 

Обов'язковою складовою організації підвищення кваліфікації є його 

планування. 

План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

формується на відповідний навчальний рік на основі пропозицій, наданих 

науково-педагогічними працівниками.  



ІІ. СТАЖУВАННЯ 

2.1. Загальні положення 

Стажування є основним складником професійного розвитку науково-

педагогічних працівників Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. 

Відповідно до частини шостої статті 18 Закону України «Про 

освіту» стажування - це набуття особою практичного досвіду виконання 

завдань та обов'язків у певній професійній діяльності або галузі знань. 

Стажування науково-педагогічних працівників може здійснюватися в 

закладах освіти, установах, організаціях та на підприємствах, а також в 

закладі освіти за місцем роботи науково-педагогічного працівника (за 

виключенням структурного підрозділу, в якому працює науково-

педагогічний працівник, тобто безпосереднього місця роботи). Керівником 

такого стажування призначається науково-педагогічний чи науковий 

працівник, який працює у суб'єкта підвищення кваліфікації за основним 

місцем роботи, має науковий ступінь та/або вчене звання і не менше десяти 

років досвіду роботи на посадах науково-педагогічних чи наукових 

працівників. 

Стажування  науково-педагогічних працівників у інших суб'єктів 

підвищення кваліфікації здійснюється під керівництвом працівника, який має 

відповідний досвід роботи та кваліфікацію. 

Між закладом освіти, науково-педагогічний працівник (працівники) 

якого проходить (проходять) стажування, та суб'єктом підвищення 

кваліфікації укладається договір, що передбачає стажування одного чи 

декількох науково-педагогічних працівників. 

За пропозицією однієї із сторін договору, до нього можуть вноситися 

зміни (уточнення) шляхом укладення відповідної додаткової угоди (додатка 

до угоди). 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2231/


Оплата праці керівника стажування у інших суб'єктів підвищення 

кваліфікації визначається такими суб'єктами підвищення кваліфікації 

самостійно або на підставі укладених договорів про стажування науково-

педагогічних працівників. 

2.2. Програма стажування 

Стажування здійснюється за індивідуальною програмою, що 

розробляється і затверджується суб'єктом підвищення кваліфікації та 

повинна містити інформацію щодо: 

 обсягу (тривалості) програми; 

 очікувані результати навчання. 

Індивідуальна програма стажування може містити також іншу 

інформацію, що стосується проходження стажування науково-педагогічним 

працівником. 

У випадку укладання договору індивідуальна (індивідуальні) програма 

(програми) є невід'ємним (невід'ємними) додатком (додатками) до договору. 

 


