


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Це положення розроблено відповідно до Законів України «Про 
освіту», «Про вищу освіту», Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і 
науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800, Положення про підвищення 
кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників 
вищих навчальних закладів,  затвердженого  наказом Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України 24.01.2013 № 48, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 26 березня 2013 р. за № 488/23020 і визначає 
порядок підвищення кваліфікації та стажування (далі – навчання) педагогічних 
і науково-педагогічних працівників (далі – працівник) ПЗВО «Київський 
міжнародний університет».  

Працівники навчаються у закладах вищої освіти, відповідних наукових, 
освітньо-наукових установах та організаціях як в Україні, так і за її межами.  

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

   1.3. Для забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників необхідно виконати завдання з: 

− удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей 
у межах професійної діяльності або галузі знань; 

− набуття 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. 

1.4. Університет забезпечує навчання викладачів не рідше ніж один раз на 
п’ять років. 

1.5. Навчання викладачів, які працюють за основним місцем роботи, 
здійснюється в Університеті, відповідно до цього Положення. 

1.6. Навчання викладачів інших навчальних закладів здійснюється на 
підставі договорів, що укладаються між закладом вищої освіти, який є 
замовником та Університетом. 

1.7. Підвищення кваліфікації або стажування викладачів, які працюють в 
Університеті за основним місцем роботи здійснюється в структурних 
підрозділах безкоштовно за рахунок коштів Університету. 

1.8. Фінансування витрат, пов’язаних з навчанням викладачів інших 
закладів вищої освіти здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих 
бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством України, а також за 
рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. 
 

II. ВИДИ, ФОРМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 
 

2.1. Педагогічні і науково-педагогічні працівники можуть підвищувати 
кваліфікацію за різними формами, видами. 
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2.2. Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), 
заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві 
тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись. 

2.3. Основними видами підвищення кваліфікації є: 
− навчання за програмою підвищення кваліфікації; 
− стажування; 
− участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-

класах тощо. 
2.4. Навчання за програмою підвищення кваліфікації спрямоване на 

оволодіння, оновлення та поглиблення викладачами спеціальних фахових, 
науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, 
правових, економічних та управлінських компетенцій і компетентностей у тому 
числі і вивчення кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє 
якісному виконанню ними своїх безпосередніх обов’язків, розширенню зони їх 
компетенції тощо. 

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

2.6. Участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-
класах тощо, являє собою короткострокове підвищення кваліфікації передбачає 
комплексне вивчення сучасних та актуальних наукових проблем галузі освіти, 
зокрема педагогічних, нових актів законодавства, кращого вітчизняного та 
зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійної культури тощо. 

2.7. Вид, форму, програму і термін проходження підвищення кваліфікації 
та стажування викладачів Університету визначає індивідуальний план, який 
розглядають на засіданні кафедри (циклової комісії), погоджують з 
структурним підрозділом (ННінститут/факультет), в якому буде проходити 
підвищення кваліфікації чи стажування викладач і затверджує президент 
Університету. 

2.7.1. Вид, форму, програму і термін проходження підвищення 
кваліфікації та стажування викладачів інших вищих навчальних закладів 
визначає індивідуальний план, який розглядають на засіданні кафедри 
(циклової комісії) у своїх установах, погоджують зі структурним підрозділом 
Університету, в якому буде проходити підвищення кваліфікації чи стажування 
викладач, і затверджує президент. 

2.8. Викладачі, які відповідно до плану-графіка проходитимуть навчання, 
подають до навчального відділу Університету такі документи:  

2.8.1 заяву про направлення на підвищення кваліфікації (стажування) за 
формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення; 

2.8.2 витяг з протоколу засідання засіданні кафедри (циклової комісії) 
щодо навчання; 

2.8.3 направлення на підвищення кваліфікації (стажування) викладача за 
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формою, наведеною в додатку  до цього Положення; 
2.8.4 індивідуальний план підвищення кваліфікації (стажування) за 

формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення, що містить інформацію 
про мету, завдання, строк, зміст навчання, очікувані результати. 

2.9. Направлення на навчання викладачів, які працюють в Університеті за 
основним місцем роботи здійснюється за наказом президента Університету 
відповідно до затвердженого плану-графіка підвищення кваліфікації 
(стажування). 

2.10. Направлення на навчання викладачів з інших вищих навчальних 
закладів на проходження підвищення кваліфікації (стажування) здійснюється за 
наказом керівника установи де вони працюють, на підставі укладеного з 
Університетом договору або інших підстав.  
 2.11. Зарахування на навчання здійснюється за наказом президента 
Університету на підставі направлення на підвищення кваліфікації (стажування) 
викладача. 

 2.12. Направлення на навчання викладачів за межі України здійснюється 
відповідно до Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування 
наукових і науково-педагогічних викладачів у провідних вищих навчальних 
закладах та наукових установах за кордоном, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 411, а також фізичними і 
юридичними особами на підставі договорів, укладених з іноземними вищими 
навчальними закладами, науковими та іншими установами.  
 2.13. Науково-методичне забезпечення навчання викладачів здійснюється 
випусковими кафедрами Університету. 
 2.14. Загальний контроль за організацією навчального процесу викладачів 
покладається на проректора з навчально-виховної роботи Університету. 
 2.15. Безпосереднє керівництво навчанням викладачів здійснюється 
науково-педагогічними працівниками випускової кафедри на який 
здійснюється підвищення кваліфікації (стажування). 
 

IІІ. ЗМІСТ НАВЧАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 
 
3.1. Навчання за програмою довгострокового підвищення кваліфікації 

спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення викладачами 
спеціальних фахових, науково-методичних, педагогічних, соціально-
гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських 
компетентностей, у тому числі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, 
що сприяє якісному виконанню ними своїх посадових обов’язків, розширенню 
їх компетенції тощо. 

3.2. Навчання за програмами короткострокового підвищення кваліфікації 
– семінарів, семінарів-практикумів, семінарів-нарад, семінарів-тренінгів, 
тренінгів, вебінарів, «круглих столів» тощо передбачає комплексне вивчення 
сучасних та актуальних наукових проблем галузі освіти, науки, педагогіки, 
відповідних нормативно-правових актів, вітчизняного та зарубіжного досвіду, 
підвищення рівня професійної культури тощо. 

5 
 



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

3.3. 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. 

3.4. Зміст навчальних планів та програм формується з урахуванням 
галузевої специфіки та наукового спрямування викладачів і визначається: 

3.4.1 вимогами суспільства щодо забезпечення вищих навчальних 
закладів висококваліфікованими фахівцями; 

3.4.2. сучасними вимогами щодо форм, методів і засобів професійної 
діяльності викладачів; 

3.4.3 державними та галузевими стандартами вищої освіти; 
3.4.4 досягненнями у напрямах соціальної, психологічної, управлінської, 

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

практичною спрямованістю у вирішенні конкретних завдань і проблем 
розвитку вищих навчальних закладів. 

3.6. Навчальні плани та програми довгострокового підвищення 
кваліфікації розробляються випусковими кафедрами, які здійснюють навчання, 
ухвалюються вченою (педагогічною) радою і затверджуються президентом 
Університету.  

3.7. Навчальний план довгострокового підвищення кваліфікації 
передбачає аудиторні заняття, самостійну навчальну роботу викладачів та 
форми проведення підсумкового контролю. 

3.8. Навчальні плани та програми короткострокового підвищення 
кваліфікації розробляються структурними підрозділами, які здійснюють 
навчання, ухвалюються вченою (педагогічною) радою і затверджуються 
президентом Університету.  

3.9. Стажування здійснюється за індивідуальним навчальним планом, 
що розробляється випусковою кафедрою, яка здійснює навчання і 
затверджується президентом Університету. 

Навчальними планами Університету визначаються форми підсумкового 
контролю за результатами навчання викладачів. 

 
ІV. СТРОК ТА ПЕРІОДИЧНІСТЬ НАВЧАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 

 
4.1. Тривалість навчання працівників  
4.1.1. Тривалість короткострокового підвищення кваліфікації становить 

від одного до двох тижнів або від 45 до 90 годин (1,5 – 3 кредити ECTS). При 
цьому від 33,3 до 50 годин відводиться на аудиторні заняття, решта – на 
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самостійну роботу.  
Тривалість довгострокового підвищення кваліфікації – 4 тижні (6 

кредитів ECTS).  
4.1.2. Тривалість стажування працівників визначається університетом з 

урахуванням обсягу годин навчальної програми, її мети та завдання за 
погодженням з президентом Київського міжнародного університету. 
 

V. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ВИКЛАДАЧІВ 
 

5.1. Завершення навчання викладачів засвідчує підсумковий контроль і 
відповідний документ про післядипломну освіту. 

5.2. Для проведення підсумкового контролю довгострокового підвищення 
кваліфікації наказом президента Університету створюється атестаційна комісія.  

5.2.1. До складу атестаційної комісії входять голова та члени – 
представники закладу-замовника, Університету, роботодавців відповідної 
галузі господарства, педагогічні і науково-педагогічні та наукові викладачі 
інших закладів вищої освіти, наукових установ тощо. 

5.2.2. Президент Університету забезпечує діяльність атестаційної комісії.  
5.3. Підсумковий контроль за результатами довгострокового підвищення 

кваліфікації здійснюється на підставі оцінки рівня професійних 
компетентностей викладачів, набутих під час навчання за відповідними 
навчальними планами та програмами. 

5.4. На підставі рішення атестаційної комісії Університет видає 
викладачам, які пройшли підсумковий контроль, документ про післядипломну 
освіту. 

5.5. При незадовільних результатах підсумкового контролю викладач не 
раніше ніж через місяць має право на повторне проходження підсумкового 
контролю за результатами довгострокового підвищення кваліфікації. 

5.6. При стажуванні форми підсумкового контролю відповідно до 
навчальної програми стажування визначаються закладом-виконавцем. 

5.7. Викладачам, які пройшли стажування, короткострокове підвищення 
кваліфікації, видається відповідний документ про післядипломну освіту. 

5.8. Викладачі, які пройшли довгострокове підвищення кваліфікації 
(стажування), протягом двох тижнів складають звіт про підвищення 
кваліфікації (стажування) за формою, наведеною у додатку 4 до цього 
Положення. 

5.9. Звіт про підвищення кваліфікації (стажування) заслуховується або 
розглядається на засіданні структурного підрозділу закладу-замовника, на 
якому розглядається питання про його затвердження або відхилення, даються 
висновки, відповідні рекомендації (за потреби).  

5.10. Відповідний запис заноситься до звіту про підвищення кваліфікації 
(стажування) викладача, який ним підписується, керівником структурного 
підрозділу та затверджується керівником закладу-замовника. 

5.11. Результати підвищення кваліфікації (стажування) враховуються при 
проходженні чергової атестації педагогічних, науково-педагогічних викладачів.  
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5.12. Структурний підрозділ закладу-замовника, що здійснює організацію 
та координацію навчання викладачів, вносить пропозиції керівнику щодо 
подальшого використання результатів підвищення кваліфікації (стажування) 
викладачів в організації освітнього процесу та наукової діяльності закладу-
замовника. 

 5.13. Копії документів про післядипломну освіту зберігаються в 
предметних(циклових) комісіях, на кафедрах, в інших структурних підрозділах 
закладів-замовників та в особовій справі викладача і використовуються для 
підготовки звіту про проведену роботу за результатами календарного року. 
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Процедура оформлення документів 
для проходження стажування 

   
1. За 14 днів до початку стажування, працівник подає до навчального 

відділу (далі НВ):  
1) витяг з протоколу засідання кафедри (циклової комісії) про 

направлення на підвищення кваліфікації (стажування) (додаток 1).  
2) заяву на ім'я президента Університету (якщо стажування проходить в 

КиМУ) або керівника установи, де буде проходить стажування,  з проханням 
надати дозвіл для проходження стажування (додаток 2);  

2. На підставі цих документів готується наказ про підвищення 
кваліфікації (стажування). 

3. Підвищення кваліфікації та стажування працівників відбувається за 
індивідуальними програмами (планами) (додаток 3) 

Індивідуальна програма стажування розробляється викладачем, 
затверджується на засіданні кафедри, на якій він працює.  

4. Зарахування викладачів на стажування здійснюється наказами 
керівників вищих навчальних закладів, наукових та науково-дослідних установ, 
де відбуватиметься стажування.  

5. Затвердження результатів стажування здійснюється на засіданні 
кафедри (на якій працює викладач) з урахуванням їх теоретичної та практичної 
значущості.  

Кафедра приймає рішення про затвердження або відхилення звіту про 
стажування (за необхідністю про його доопрацювання), а також дає 
рекомендації щодо використання результатів стажування.  

 6. Після завершення стажування, упродовж 3 днів, стажист повинен 
подати до НВ:  

1) Програму стажування (або Індивідуальний план)  (оригінал). Програма 
завіряється печаткою та підписом керівника установи, в якій проходили 
стажування;  

2) Офіційний документ (довідка, копія наказу, сертифікат тощо) з 
установи, де викладач проходив стажування. Цей документ засвідчує факт 
проходження стажування.  

3) Звіт, затверджений на засіданні кафедри (додаток 4)  
Копії Програми стажування та звіту стажист подає на кафедру, де він 

працює.  
7. Оригінали звітної документації зберігаються в НВ.  
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https://drive.google.com/file/d/0B2lQxtcUXMZ0djZlN21CRURURVU/view?usp=sharing


Додаток 1 
 

Витяг з протоколу №___ 
засідання кафедри _____________________________________________ 

 
 
Присутні: 

_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

Слухали: 
 

 
Про направлення ________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові) 
на  стажування відповідно до плану-графіка на кафедру (циклову комісію)   
_________________________________________________________________ 
Київського міжнародного університету.  

 
 

Ухвалили: 
 

 
Погодити направлення ___________________________________________  

                                             (прізвище, ім’я, по батькові) 
на  стажування відповідно до плану-графіка на кафедрі (цикловій комісії) 
____________________________________________________________________ 
Київського міжнародного університету з “__” ______20__ р. до “__” ____20__ р.  
 
 
 
 
 
Завідувач кафедри                    ________________  ____________________ 
                                                                                                            (підпис)                (прізвище, ініціали) 

 
Секретар        _________________  _____________________ 
                                                                                                           (підпис)                (прізвище, ініціали) 
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Додаток 2 
 

Президентові Київського міжнародного університету 

проф. Х.В. Хачатуряну 

________________________________________________

________________________________________________ 
(прізвище та ініціали, посада науково-педагогічного працівника) 

 

 

 

З А Я В А 

 

Прошу Вашого дозволу на проходження стажування відповідно до плану-

графіка на кафедрі (цикловій комісії) ____________________________________  

__________________________________________________________________  

Київського міжнародного університету   з “__”___ 20___  р. до “__” _____20__р. 
 

Мета стажування – вивчення проблематики _________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 

До заяви додається витяг з протоколу засідання кафедри ______________ 
________________________________________________________________. 
  
 

 

 

“___” _________20__ року      ________________ 
      (підпис) 
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Додаток 3 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Президент Київського міжнародного університету      

____________________  проф. Х. В. Хачатурян  

                                                 “____” ________________  20____   року 
 

Індивідуальний план 
стажування 

____________________________________________________________________ 
(прізвище та ініціали працівника) 

____________________________________________________________________ 
(посада, найменування циклової комісії, іншого структурного підрозділу)  

_____________________________________________________________________________________________________________ 

(науковий ступінь, вчене звання) 
____________________________________________________________________ 

(найменування вищого навчального закладу, в якому працює педагогічний працівник) 

в ___________________________________________________________________ 
(найменування установи, в якій здійснюватиметься стажування) 

Строк стажування з “__”  __________201__ р.  до “___” _________   201__ р. 
Мета стажування __________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Виконання завдань індивідуального плану роботи 
№ 
з/п Зміст завдання Очікувані результати 

виконання завдання 
   
   
 
Завдання індивідуального плану розглянуто на засіданні ___________________ 

                                                                                                                                                       
____________________________________________________________________ 
                                                           (найменування кафедри (циклової комісії)) 
“___” ______________20__ року, протокол № _____ . 
 
 
 Працівник __________        _________________ 

      (підпис)         (ініціали та прізвище) 

 

 
Завідувач кафедри  
/ голова циклової комісії  
 
 

__________        _________________ 
      (підпис)         (ініціали та прізвище) 
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Додаток 4 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Президент Київського міжнародного університету 

____________________  проф. Х. В. Хачатурян  

                                              “____” ________________  20__   року 
 

Звіт 
про стажування 

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________ 
Науковий ступінь ___________________________________________________ 
Вчене звання_______________________________________________________ 
Посада ____________________________________________________________ 
Кафедра / Циклова комісія ___________________________________________ 
Мета стажування____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Найменування закладу (установи), в якій здійснювалось стажування _________ 
____________________________________________________________________ 
Строк стажування  
з “_____” ___________20____ року     до “___” _________20__ року  
відповідно до наказу від “___” __________20__ року № ___. 
 
Відомості про виконання навчальної програми стажування 
____________________________________________________________________ 
 
Результати стажування ________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Документ, що підтверджує стажування __________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(назва, серія, номер, дата видачі документа, найменування закладу, що видав документ) 

Працівник  ______________                   ___________________ 
                                                                  (підпис)                                       (ініціали та прізвище) 

Розглянуто і затверджено на засіданні ___________________________________ 
                                                                                              (найменування циклової комісії) 

___________________________________________________________________________________________________________ 
“___” ______________20____ року, протокол № _____ . 
Висновки та рекомендації щодо використання результатів стажування  
____________________________________________________________________ 
Пропозиції щодо використання результатів стажування  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Завідувач кафедри  
/ голова циклової комісії 

__________        _________________ 
      (підпис)         (ініціали та прізвище) 
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