


- структурний підрозділ, який забезпечує і реалізує освітні

програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників з

метою збагачення їх професійних знань, які відповідатимуть

вимогам сучасної освіти





Місія:  
планування, організація, моніторинг якості та ефективності освітньої 

діяльності відповідно до вимог законодавства та стандартів вищої освіти, 

професійних та/або міжнародних стандартів, а також потреб замовників 

освітніх послуг. 



Візія:  

професіоналізм та інноваційність, якісна організація освітнього 

процесу для підготовки успішних фахівців, налагодження довготривалих 

ділових стосунків та встановлення партнерських відносин з обласними 

навчально-методичними кабінетами та навчально-виробничими 

комбінатами, роботодавцями і ключовими  стейкголдерами. 



                  

Цінності: 

 взаємодія для спільного успіху; 

 партнерство і довіра; 

 творчий потенціал та ефективність;  

 компетентність;  

 доступність вищої освіти; 

 відповідальність і порядність; 

 якість освіти та освітніх послуг відповідно до умов провадження освітньої діяльності 

та результатів навчання вимогам законодавства і стандартам вищої освіти; 

 максималізація ступеня задоволення споживача освітніх послуг. 

  



ОСНОВНИМ ЗАВДАННЯМ ВІДДІЛУ є планування і 

організація навчальної діяльності, формування розкладу, 

контроль якості навчального процесу, а також ведення обліку та 

звітності навчальної роботи

НАУКОВА ІНФРАСТРУКТУРА: обласні навчально-

методичні центри професійної освіти, навчально-методичні 

кабінети, заклади професійної освіти України, заклади 

фахової передвищої освіти, навчально-виробничі комбінати



Відповідно до плану-графіка в 2022 році заплановано 3 

категорії слухачів

• майстри виробничого навчання; 

• викладачі професійно-теоретичної підготовки; 

• старші майстри ЗПО

За державним замовленням в обсязі 2000 осіб, за кошти 

фізичних та юридичних осіб – 2750 слухачів



СПІВПРАЦЮЄМО З НМЦ ТА НМК 17 ОБЛАСТЕЙ ТА М. КИЄВА
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Підвищення кваліфікації здійснюється за навчальними модулями: 

• Трудові відносини та охорона праці в закладі професійної освіти

• Педагогічний менеджмент і психологія професійної діяльності

• Дидактика професійної освіти

• Освітні інновації в професійній діяльності педагога професійної 

освіти

• Інноваційні технології в закладах професійної освіти




