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1. Загальні положення 

1.1  Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про 

професійний розвиток працівників», постанов Кабінету Міністрів України від 21 

серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників», від 28 березня 2018 р. №302 «Про 

затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку 

фахівців у сфері охорони здоров’я», розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 21.08.2019 № 674-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії 

розвитку медичної освіти в Україні на 2019-2021 роки» та визначає порядок 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 

Львівського медичного інституту. 

1.2 Це Положення визначає процедуру, види, форми, обсяг (тривалість), 

періодичність, умови підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників Львівського медичного інституту. 

1.3 Підвищення кваліфікації є необхідною умовою атестації педагогічних 

працівників та складовою системи внутрішнього забезпечення якості освіти у 

Львівському медичному інституті. 

1.4 Педагогічні і науково-педагогічні працівники зобов’язані постійно 

підвищувати свою кваліфікацію. 

1.5 Метою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі 

освіти та забезпечення якості освіти. 

1.6 Основними завданнями підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних та педагогічних працівників є: 

– удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у 

межах професійної діяльності або галузі знань; 

– 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 (для 

керівників закладу, структурних підрозділів та їх заступників тощо), 

медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо; 

– розвиток та вдосконалення педагогічної майстерності; 

– використання сучасних інформаційних технологій; 

– здійснення неперервної освіти в умовах сучасного розвитку науки, освіти, 

глобального розвитку суспільства 

1.7 Педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть підвищувати 

кваліфікацію в Україні та за кордоном. 



1.8 Педагогічні та науково-педагогічні працівники самостійно обирають 

конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з 

підвищення кваліфікації (далі - суб’єкти підвищення кваліфікації) 

1.9 Підвищення кваліфікації науково-педагогічними (педагогічними) 

працівниками інституту здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації 

інституту , що формується на рік, затверджується і виконується відповідно до 

цього Положення. 

1.10 Педагогічні і науково-педагогічні працівники мають право на підвищення 

кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації інституту на відповідний 

рік згідно з цим Порядком. 

1.11 Участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстеркласах 

можуть бути визнані  Вченою радою інституту як підвищення кваліфікації, якщо 

таке підвищення кваліфікації відбувалося відповідно до затвердженого в 

установленому порядку річного плану підвищення кваліфікації. 

1.12 Обсяг (тривалість) програми підвищення кваліфікації визначається 

відповідно до її фактичної тривалості в годинах без урахування самостійної 

(позааудиторної) роботи. 

1.13 За результатами успішного проходження підвищення кваліфікації 

педагогічним (науково-педагогічним) працівникам видається документ про 

підвищення кваліфікації. 

1.14 Контроль за формуванням і виконанням плану підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних (педагогічних) працівників підпорядкованих кафедр 

забезпечують декани факультетів. 

1.15 Відповідальність за своєчасне підвищення кваліфікації та стажування 

працівників покладається на керівників інституту. 

1.16 Педагогічні працівники підвищують свою кваліфікацію згідно з цим 

Положенням не рідше одного разу на п’ять років. 

 

2. Види, форми та організація навчання працівників 

2.1 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників 

може здійснюватися за різними видами: 

– навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у 

семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, тощо;  

–   стажування. 

2.2 Формами підвищення кваліфікації є: інституційна (очна (денна, вечірня), 

заочна, дистанційна, мережева). 

2.3 Педагогічні та науково-педагогічні працівники Львівського медичного 

інституту самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів 

підвищення кваліфікації. 



2.4 Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути інший заклад освіти, наукова 

установа, інша юридична чи фізична особа, в тому числі фізична особа – 

підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації науково-

педагогічним / педагогічним працівникам. Суб’єкт підвищення кваліфікації може 

організовувати надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації за місцем 

провадження власної освітньої діяльності та/або за місцем роботи педагогічних та 

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

якщо це передбачено договором та відповідною програмою. Науково-педагогічні 

працівники інституту можуть підвищувати кваліфікацію у різних суб’єктів 

підвищення кваліфікації. 

 

3. Планування підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних та педагогічних працівників 

 

3.1 Планування  підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

та педагогічних працівників інституту формується на календарний рік в такому 

порядку: 

– завідувачі кафедр до 01 жовтня поточного року подають у відділ кадрів 

щорічні (щороку) та перспективні (1 раз на 5 років) плани підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (додатки 1, 

2); 

– відділ кадрів, на підставі наданих зведених щорічних і перспективних на 

п’ять років планів підвищення кваліфікації та стажування (інформації) 

науково-педагогічних та педагогічних працівників, щорічно складає план-

графік навчання педагогічних і науково-педагогічних працівників та до 1 

листопада поточного року подає його на затвердження ректору ЛМІ  

(додаток 3, 4); 

3.2 Стажування – набуття особою практичного досвіду виконання завдань та 

обов’язків у певній професійній діяльності або галузі знань. Стажування 

здійснюється за індивідуальною програмою, що розробляється та затверджується 

суб’єктом підвищення кваліфікації. 

3.3 Відділ кадрів забезпечує облік та врахування результатів підвищення 

кваліфікації під час укладення трудового договору з науково-педагогічними 

працівниками інституту. 

 

4.Фінансування підвищення кваліфікації 

 

4.1 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників 

інституту здійснюється не рідше одного разу у п’ять років. 



4.2 Джерелами фінансування підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 
педагогічних працівників можуть бути кошти науково-педагогічних та 
педагогічних працівників та інші джерела, не заборонені законодавством.
4.3 На час підвищення кваліфікації з відривом від освітнього процесу в обсязі, 
визначеному законодавством, за науково-педагогічним та педагогічним 
працівником зберігається місце роботи (посада) із збереженням середньої 
заробітної плати.
4.4 Особи, які працюють на посадах педагогічних працівників у більш ніж 
одному закладі освіти, мають право на оплату підвищення кваліфікації виключно 
закладом освіти за його основним місцем роботи.

5. Прикінцеві положення

5.1 Це Положення схвалюється Вченою радою Львівського медичного 
інституту та вводиться в дію наказом ректора.
5.2 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження 
нової редакції Положення.
5.3 Після затвердження Положення в новій редакції попереднє Положення 
втрачає юридичну силу.

ПОГОДЖЕНО:

О.М. Гуменюк

Н.Є. Косован

А.Б. Романець

Проректор з навчальної роботи

Начальник навчального відділу

Юрисконсульт



Додаток 1 

 

 Начальнику відділу кадрів           _______________  

                                                                                                              Схвалено на засіданні кафедри ________________ 

                                                                                                      Протокол № __________ від _________ 

 

 

ПЛАН  

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників  

кафедри ___________________________________  

на 20___ рік 

 

№ 

з/п 

П.І.Б. 

Посада 

Терміни Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Вид навчання Тема (напрям, 

найменування) 

      

      

      

 

 

Завідувач кафедри ______________________            _____________________________  

                                                                                                (підпис, П.І.Б ) 

«___»_____________ 20___ року 

 

 

 



Додаток 2 

 

Начальнику відділу кадрів          _______________  

Схвалено на засіданні кафедри ________________ 

Протокол № __________ від _________ 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників  

кафедри ___________________________________  

на 20___ - 20___ роки 

 

№ з/п П.І.Б. 

Посада 

Терміни Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Вид навчання Тема (напрям, 

найменування) 

      

      

      

 

 

Завідувач кафедри ______________________            _____________________________  

                                                                                                (підпис, П.І.Б ) 

«___»_____________ 20___ року 

 

 

 



Додаток 3 

 

 

 

 

 

ПЛАН - ГРАФІК 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників  

  кафедр факультету ___________________________________  

на 20___ - 20___ роки 

 

№ з/п Кафедра Кількість осіб Терміни Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Вид навчання 

      

      

      

 

 

Начальник відділу кафрів ___________            _________________  

                                                                                 (підпис, П.І.Б ) 

«___»_____________ 20___ року 

 

 

 

 



Додаток 4 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН- ГРАФІК 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників  

  кафедр факультету ___________________________________  

на 20___ - 20___ роки 

 

№ з/п Кафедра Кількість осіб Терміни Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Вид навчання 

      

      

      

 

 

Начальник відділу  кадрів___________            _________________  

                                                                                 (підпис, П.І.Б ) 

«___»_____________ 20___ року 

 

 

 


