Положення
про підвищення кваліфікації фахівців
1. Загальні положення.
1.1 Підвищення кваліфікації фахівців – це вдосконалення професійної підготовки особи
шляхом поглиблення і розширення її професійних знань, умінь і навичок, набуття особою
досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності.
1.2. Організацію підвищення кваліфікації фахівців у Національному транспортному
університеті (надалі НТУ) проводять відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність, а також інших нормативних документів
Міністерства освіти і науки України в Центрі підвищення кваліфікації, перепідготовки,
удосконалення керівних працівників і спеціалістів (надалі ЦПК ППС).
1.3 Основними завданнями навчання фахівців є:

в

оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей

психолого-педагогічній,

науково-дослідній,

організаційно-управлінській,

виробничій

діяльності;


засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;



набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його цільового

спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, досвіду практичної роботи та
професійної діяльності, їх інтересів і потреб;


вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів управління,

ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та перспективами їх розвитку;


ознайомлення із специфікою умов, станом і тенденціями розвитку підприємств,

організацій та установ транспортної,

дорожньо-будівельної галузей, вимогами до рівня

кваліфікації працівників за відповідними професіями та посадами;

що

застосування інноваційних технологій реалізації змісту підвищення кваліфікації,

передбачає

його

диференціацію,

індивідуалізацію,

запровадження

дистанційних,

інформаційно-комунікаційних технологій навчання.
1.4. Підвищення кваліфікації фахівців здійснюється не рідше одного разу на 5 років і є
обов’язковою умовою чергової атестації.
У разі навчання з відривом від основного місця роботи фахівці мають право на гарантії і
компенсації, передбачені законодавством України.
Навчання фахівців може здійснюватись також на підприємстві, в організації, установі, на
фірмі, у вищому навчальному закладі, у яких вони працюють відповідно до цього Положення.

1.5. Навчання фахівців здійснюється на підставі договорів, що укладаються між установою замовником та установою – виконавцем.
1.6. Фінансування витрат, пов’язаних з навчанням фахівців, здійснюється за рахунок коштів
державного та місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством України, а
також за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
2. Організація навчального процесу.
2.1. Підвищення кваліфікації фахівців здійснюється за такими видами:


довгострокове підвищення кваліфікації;



короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, майстер-класи, семінари-

практикуми, семінари-наради, семінари-тренінги, вебінари, «круглі столи» тощо);


стажування.

