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Підвищення кваліфікації: ВИДИ

СТАЖУВАННЯНАВЧАННЯ

Короткострокове: 
тривалість від 4 до 72 годин
сертифікат

Довгострокове: 
тривалість від 72 годин
іспит (залік)
свідоцтво



Підвищення кваліфікації : ПРОГРАМИ
для різних категорій співробітників Університету 

та інших ЗВО
Категорії 

співробітників Програма Рік
Чисель-

ність

Науково-педагогічні 

працівники

Діяльність педагогічних працівників в умовах

втілення Угоди про асоціацію України з ЄС
2014-

2018

109

Заступники деканів Діяльність ЗВО в умовах єдиного європейського

освітнього простору
2017 47

Співробітники

підготовчого

відділення

Підвищення кваліфікації співробітників

підготовчого відділення, які працюють з

іноземними громадянами

2018 21

Науково-педагогічні 

працівники Інституту 

біології та медицини

Науково-педагогічні працівники як активні

учасники внутрішньої системи забезпечення

якості освіти

2019 50

Науково-педагогічні 

працівники Фінансово-

правового коледжу

Діяльність педагогічних працівників в світлі

запровадження внутрішньої системи

забезпечення якості освіти

2019 12

Гаранти освітніх 

програм 
Особливості процедур акредитації

2019 76



Підвищення кваліфікації : ПРОГРАМИ

для різних категорій співробітників Університету та студентів

Категорії співробітників Програма Рік Чисельність 

слухачів

Члени студентського 

парламенту

Формування навчальних програм та

участь студентів у цьому процесі

(тренінг із забезпечення якості

освіти )

2018 15

Навчально-допоміжний 

персонал

Підвищення кваліфікації

співробітників навчально-

допоміжного персоналу

2018 508

Персонал науково-

дослідної частини

Підвищення кваліфікації персоналу

науково-дослідної частини
2018 79

Співробітники служби 

експлуатації корпусів

Підвищення кваліфікації

співробітників служби експлуатації

корпусів 2018 119



Динаміка чисельності слухачів підвищення 

кваліфікації (2014-2019 р.р.) 

Джерело фінансування – за рахунок коштів Університету.

24 50 25 47

727

138

2014 р 2015 р 2016 р 2017 р 2018 р 2019 р

Слухачі, осіб



Підвищення кваліфікації: ФОРМИ

З відривом від роботи:

щоденне навчання

Без відриву від роботи:

модулі

Лекції

Семінари

Тренінги

Практичні заняття

Дискусії



Потужний лекторський склад за напрямками 

функціонування ключових служб Університету

Проректори: Бугров В.А., Мартинюк В.С. 

Науково-методичний центр: директор Гожик А.П., 

провідні фахівці центру сертифіковані експерти з 

Щеглюк Д.В., Хруцька О.В., Жихорська О.В., 

начальник юридичного відділу Саленко І.В., 

головний бухгалтер Денисенко В.П. та фахівці 

бухгалтерії, начальник планово-фінансового відділу 

Білявська О.Б. та фахівці відділу,

керівник НДЧ Толстанова Г.М. 



Потужний лекторський склад 

за напрямками функціонування ключових 

служб Університету

Начальник ІВЦ Бойко Ю.В., 

директор центру комунікацій Добржанська О.Л., 

директор НКЦ Караульна Н.В., 

начальник міжнародного відділу Кравченко А.О., 

начальник відділу кадрів Іванченко О.Г. 

Провідні професори і тренери 



Підвищення кваліфікації: 
ОЦІНКА 

Залік

ТЕСТИ КЕЙСИ
ТВОРЧА 
РОБОТА



За результатами анкетування 



Підвищення кваліфікації: 
ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК

Орієнтація змісту 

програм на поліпшення:

Знань

Вмінь

Комунікаційних здатностей

Відповідальності

Здатності до автономної роботи

Поліпшення критеріїв 

оцінювання результатів

Оцінка приросту знань

Оцінка нових вмінь

Оцінка приросту здатностей



Підвищення кваліфікації: 
ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК

Організація навчання  

за принципом blended 

learning) – поєднання 

інтернет-можливостей 

та класичних підходів у 

навчанні.

Електронна база даних 

працівників, що 

підвищували 

кваліфікації 



Пропозиції:

1. Проводити планові навчання співробітників Університету за
категоріями, формувати групи з урахуванням специфіки та
змістовності видів та напрямків діяльності підрозділів Університету.

2. Враховувати результати підвищення кваліфікації співробітників

Університету при їх черговій атестації, обранні за конкурсом,

присвоєнні вчених звань та при розгляді пропозицій щодо

преміювання.

3. Підготувати модифікацію навчального плану підвищення
кваліфікації співробітників Університету за рахунок включення
електронної компоненти, що забезпечить економію коштів, часу,
аудиторного фонду за рахунок скорочення аудиторних годин
навчання на користь самостійної підготовки за онлайн ресурсами.



Дякую за увагу!


