
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

НАКАЗ  
 

15.12.2021 Миколаїв № 519 

 
Про навчання за програмами 

підвищення кваліфікації педагогічних 

і науково-педагогічних працівників  

 

Відповідно до п. 1.6.1 «Положення про підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників МНУ імені 

В. О. Сухомлинського», затвердженого наказом від 26.02.2020 р. № 90; п. 6.4 

«Положення про визначення системи та процедури внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти в МНУ імені В. О. Сухомлинського», затвердженого наказом 

від 16.06.2016 р. № 280; вимог Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти (Критерій 6); постанови Кабінету Міністрів України від 

21.08.2019 р. № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників», із метою професійного розвитку педагогічних і 

науково-педагогічних працівників університету та на виконання рішення 

ректорату від 13.12.2021 р. (протокол № 4) 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести навчання за програмами підвищення кваліфікації всіх педагогічних 

і науково-педагогічних працівників університету (додаток 1) у період 

із 11.01.2022 р. по 31.01.2022 р. згідно з індивідуальною програмою 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників за 

місцем роботи. 

2. Контроль виконання наказу покласти на проректора з науково-педагогічної 

роботи Кузнецову О. А. 

 

Ректор         Валерій БУДАК
 
 

Проєкт наказу вносить: 

В. о. керівника відділу ліцензування та 
акредитації ___________ Н. В. Данік 

 

 

 
 

 

 

 
 

ПОГОДЖЕНО: 

Перший проректор 
___________ А. В. Овчаренко 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

___________ О. А. Кузнецова 

Керівник навчального відділу 
___________О. С. Трофимишина  

Юрисконсульт 

___________ О. Ю. Тимошенко



 

 

Додаток 1 до наказу 

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 15.12.2021 № 519 

 

 

Програма підвищення кваліфікації 

педагогічних, науково-педагогічних працівників 

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

 
№ Тема  Кількість 

годин 

Відповідальні Дата 

1 Якість вищої освіти: 

вдосконалення змісту та 

організації практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

5 год. Навчальний відділ 

(керівник навчальної 

практики 

Копитіна І. В.). 

11.01.2022 р. 

10:00 

2 Забезпечення якості вищої освіти: 

підвищення ефективності 

використання інформаційних 

технологій у здійсненні 

освітнього процесу у змішаній 

та/або дистанційній формах 

5 год. Кафедра 

інформаційних 

технологій  

(Зосімов В. В.).  

13.01.2022 р. 

10:00 

3 Академічна доброчесність як 

фактор забезпечення якості вищої 

освіти 

5 год. Наукова бібліотека  

Рускуліс Л. В. 

 

18.01.2022 р. 

10:00 

4 Підвищення якості освітніх 

програм – удосконалення 

механізму проведення 

моніторингу та періодичного 

перегляду освітніх програм 

5 год. Відділ ліцензування 

та акредитації 

(Данік Н. В.). 

20.01.2022 р. 

10:00 

5 Сучасні підходи до роботи з 

особами з особливими освітніми 

потребами 

5 год. Кафедра педагогіки, 

психології та 

інклюзивної освіти 

(Шапочка К. А.) 

25.01.2022 р. 

10:00 

6 Розробка та впровадження в 

освітній процес силабусів – 

методика розробки 

5 год. Мироненко Т. П.  

Навчальний відділ 

Відділ ліцензування 

та акредитації. 

27.01.2022 р. 

10:00 

  30 годин/ 

1 кредит 

ECTS 

  

 

 

Проректор 

із науково-педагогічної роботи     Олена КУЗНЕЦОВА 


