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Національної академії педагогічних наук України

У статті проаналізовано нормативно-правову базу щодо професійного розвитку науково-педагогічних 
працівників в Україні. Виявлено й взято для дослідження шість кращих багатогалузевих університетів 
за рейтингом 2017 року. На основі аналізу інформаційних джерел багатогалузевих університетів дослід-
жено практики професійного розвитку їх науково-педагогічних працівників. Виявлено позивний досвід у 
практиках професійного розвитку науково-педагогічних працівників багатопрофільних університетів, що 
можуть бути поширеними на інші заклади вищої освіти України. Окреслено перспективи подальших на-
укових досліджень у цьому напрямі. 
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Постановка проблеми. Сьогодні ні в кого
не викликає заперечення думка, що 

якість підготовки спеціалістів в університеті 
насамперед залежить від рівня фахової квалі-
фікації його науково-педагогічних працівників. 
А це залежить як від якості підготовки фа-
хівців, які у подальшому можуть зайняти по-
сади науково-педагогічних працівників на ма-
гістерському, освітньо-науковому й науковому 
рівнях, а також від постійного професійного 
розвитку науково-педагогічних працівників як 
через самоосвіту й саморозвиток, так і через 
курси підвищення кваліфікації, стажування 
тощо. Тому аналіз практики професійного роз-
витку науково-педагогічних працівників в уні-
верситетах України є актуальним і необхідним 
для визначення шляхів подальшого розвит-
ку системи післядипломної педагогічної освіти 
в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Багато вчених приділяли увагу проблемі під-
вищення рівня професійної компетентності на-
уково-педагогічних працівників закладів вищої 

освіти: Борова Т. аналізувала результат фор-
мування та розвитку професійної діяльності 
науково-педагогічних працівників – систему 
професійних компетентностей науково-педа-
гогічних працівників [1]; Ситянін В. на основі 
аналізу змісту, структури, рівнів сформова-
ності правової компетентності науково-педаго-
гічних працівників визначав шляхи і форми її 
формування у науково-педагогічних працівни-
ків [23]; Федірчик Т. – сутність професіоналіз-
му молодого викладача вищої школи та шляхи 
його розвитку на етапі післядипломної освіти 
як фактора управління якістю освіти у вищому 
навчальному закладі на прикладі Чернівець-
кого національного університету імені Юрія 
Федьковича [27]; Цвєткова Г. розкривала зміст, 
специфіку, етапи, структуру професійного са-
мовдосконалення викладачів вищих навчальних 
закладів [28]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
стаття. Аналіз наукових праць свідчить, що 
питанням професійного розвитку, а особли-



«Young Scientist» • № 7 (59) • July, 2018

П
Е

Д
А

ГО
ГІ

Ч
Н

І 
Н

А
У

К
И

83
во підвищенню їх компетентності приділялася 
значна увага науковців. Проте поза їх увагою 
залишилися питання практики професійно-
го розвитку науково-педагогічних працівників 
у багатопрофільних університетах України. 

Мета статті: проаналізувати практику про-
фесійного розвитку науково-педагогічних пра-
цівників у багатопрофільних університетах 
України та на цій основі виявити позитивний 
досвід, що може бути поширеним на всі закла-
ди вищої освіти України. 

Основні завдання статті: проаналізувати 
нормативно-правову базу України та правові 
акти багатопрофільних університетів України 
з питань професійного розвитку науково-педа-
гогічних працівників; виявити позитивний досвід 
професійного розвитку науково-педагогічних 
працівників у багатопрофільних університетах. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно 
до статті 28 Закону України «Про вищу осві-
ту» університет – це заклад вищої освіти, що 
провадить інноваційну освітню діяльність за 
різними ступенями вищої освіти (у тому числі 
доктора філософії), проводить фундаментальні  
та/або прикладні наукові дослідження, є провід-
ним науковим і методичним центром, має роз-
винуту інфраструктуру навчальних, наукових 
і науково-виробничих підрозділів, сприяє поши-
ренню наукових знань та провадить культур-
но-просвітницьку діяльність [14]. Університети 
країни поділяються на дві групи багатогалузе-
ві (включає класичні й технічні університети) 
та галузеві (до цієї групи відносяться техноло-
гічні, педагогічні, гуманітарні, медичні, еконо-
мічні, юридичні, фармацевтичні, аграрні, мис-
тецькі, культурологічні, військові тощо). 

На основі даних порталу Освіта.ua для на-
шого дослідження візьмемо по три кращих уні-
верситети за 2017 рік на кожну із груп для ба-
гатогалузевих університетів [19]: 

класичні університети: Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка; 
Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна; Львівський національний універ-
ситет імені Івана Франка; 

технічні університети: Національний тех-
нічний університет України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; 
Національний технічний університет «Харків-
ський політехнічний інститут»; Національний 
університет «Львівська політехніка». 

У нашому дослідженні ми будемо досліджу-
вати практики професійного розвитку науко-
во-педагогічних працівників перелічених вище 
багатопрофільних університетах (флагманах 
української вищої освіти і науки) із метою ви-
ділення найкращих зразків побудови моделей 
професійного розвитку науково-педагогічних 
працівників. 

Нормативно-правовими актами у цілому 
окреслено модель професійного розвитку (під-
вищення рівня професійної компетентності) на-
уково-педагогічних працівників. Терміни під-
готовки науково-педагогічних працівників, їх 
підвищення кваліфікації та стажування визна-
чено у нормативних документах [13; 14; 16; 17], 
послідовність процесу підготовки, підвищення 
кваліфікації чи стажування, форми підготовки 

чи підвищення кваліфікації – у [13; 16], оціню-
вання рівня професійної компетентності [13; 20]. 

Слід також зауважити, що відповідно до [15] 
визначено головні складові компетентності на-
уково-педагогічного працівника, а саме: 

– професійна компетентність (передбачає
здатність ефективно вирішувати професійно-
педагогічні проблеми і типові професійні зав-
дання, що виникають у реальних ситуаціях на-
уково-педагогічної діяльності); 

– інформаційна компетентність (здатність
роботи з інформацією (пошук, структурування, 
адаптація до цілей навчальної роботи), засто-
совувати ІТ технології у навчальному процесі); 

– комунікативна компетентність (здатність
до взаємодії з людьми, переконувати, ствер-
джувати свою позицію, використовувати у на-
вчальному процесі державну мову, володіння 
ораторським мистецтвом та професійним ети-
кетом, навичками публічної презентації ре-
зультатів роботи, вміннями обирати відповідні 
форми і методи презентації); 

– правова компетентність (здатність ефек-
тивно використовувати у професійній діяльнос-
ті законодавчі та інші нормативні документи 
органів державної влади для вирішення відпо-
відних професійних завдань). 

Отож, професійний розвиток (підвищення 
компетентності) науково-педагогічних праців-
ників в ідеалі передбачає рівномірне удоско-
налення всіх цих чотирьох основних складових 
компетентності. 

Професійний розвиток, відповідно до Зако-
ну України «Про вищу освіту», здійснюється 
науково-педагогічними працівниками шляхом 
реалізації прав (на академічну мобільність для 
провадження професійної діяльності, на підви-
щення свого професійного рівня, на підвищен-
ня кваліфікації та стажування не рідше одно-
го разу на п’ять років) та виконання обов’язків 
(забезпечувати викладання на високому науко-
во-теоретичному і методичному рівні навчаль-
них дисциплін відповідної освітньої програми 
за спеціальністю, розробляти матеріали на-
вчально-методичного забезпечення навчального 
процесу, провадити наукову діяльність; підви-
щувати професійний рівень, педагогічну май-
стерність, наукову кваліфікацію) [14]. 

Професійне зростання науково-педагогічних 
працівників передбачає: підготовку на освітньо-
науковому та науковому рівнях; підвищення 
кваліфікації (стажування); присвоєння вчених 
звань; підготовку й видання монографій, під-
ручників, навчальних посібників. 

Згідно Закону України «Про вищу освіту» 
багатопрофільні університети, а саме їх ка-
федри, здійснюють підготовку на освітньо-на-
уковому та науковому рівнях вищої освіти, а 
функції з організації, планування та контролю 
за підготовкою на цих рівнях покладаються на 
структурні підрозділи університетів – відділи 
аспірантури і докторантури. На сьогодні, в уні-
верситетах здобуття наукового ступеня зара-
ховується науково-педагогічним працівникам 
як підвищення рівня професійного розвитку 
(підвищення кваліфікації), й до цього процесу 
прикута особлива увага. Так, наприклад, у На-
ціональному технічному університеті України 
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«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» науково-інноваційний рівень ро-
боти кафедри має підтверджуватися захистом 
не менше однієї докторської дисертації кожні 
сім років та не менше п’яти дисертацій доктора 
філософії кожні п’ять років [25]. 

Відповідно до Закону України «Про вищу осві-
ту», наказу Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України від 24.01.2013 № 48 багатопро-
фільні університети забезпечують підвищення 
кваліфікації (стажування) науково-педагогіч-
них працівників не рідше одного разу на п’ять 
років на підприємствах, в установах, організа-
ціях, а також у закладах вищої освіти України 
та за кордоном. 

Кафедри університетів, як основні струк-
турні одиниці, сприяють процесам формуван-
ня висококваліфікованого персоналу організації 
та підвищення кваліфікації науково-педагогіч-
них працівників відповідно до напрямку сво-
єї діяльності. Завідувачі кафедр зобов’язані: 
«планувати роботу з підвищення кваліфікації 
працівників кафедри; узагальнювати та поши-
рювати досвід роботи кращих викладачів кафе-
дри, надавати допомогу молодим викладачам 
щодо вдосконалення педагогічної майстерності, 
сприяти зростанню їхнього наукового рівня; ор-
ганізовувати проведення науково-методологіч-
них і наукових семінарів із науково-педагогіч-
ними працівниками кафедри» [11]. 

Згідно з [16] університети функції з органі-
зації, планування та контролю за підвищенням 
кваліфікації та стажуванням науково-педаго-
гічних працівників, забезпечення виконання 
планів-графіків підвищення кваліфікації (ста-
жування) науково-педагогічних працівників 
університетів покладають на різні підрозділи. 
Наприклад, у Львівському національному уні-
верситеті імені Івана Франка – на навчально-
методичний відділ; у Національному універси-
теті «Львівська політехніка» – на відділ кадрів; 
у Харківському національному університеті 
імені В.Н. Каразіна – на Центр післядипломної 
освіти та навчально-методичний відділ підви-
щення кваліфікації та андрагогіки Інституту 
післядипломної освіти та заочного (дистанцій-
ного) навчання; в Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка – на Ін-
ститут післядипломної освіти. Організація ста-
жування науково-педагогічних працівників за 
кордоном покладається на відділи міжнародних 
відносин університетів. 

Аналіз інтернет-ресурсів свідчить, що пере-
важно процес підвищення кваліфікації науко-
во-педагогічних працівників у багатопрофіль-
них університетах здійснюється безпосередньо 
в університеті, а саме у їх спеціалізованих 
підрозділах – Інституті післядипломної осві-
ти (Київський національний університет іме-
ні Тараса Шевченка), Інституті післядиплом-
ної освіти і заочного (дистанційного) навчання 
(Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна), Інституті післядипломної освіти 
та доуніверситетської підготовки (Львівський 
національний університет імені Івана Франка), 
Навчально-методичному комплексі «Інститут 
післядипломної освіти» (Національний техніч-
ний університет України «Київський політех-

нічний інститут імені Ігоря Сікорського»), Між-
галузевому інституті післядипломної освіти 
(Національний технічний університет «Харків-
ський політехнічний інститут»), Деканаті піс-
лядипломної освіти (Національний університет 
«Львівська політехніка»), – або на кафедрах. 
Підвищення кваліфікації та стажування за 
межами університетів здійснюється на підставі 
договорів, що укладаються між університетами 
та установою (організацією, закладом) виконав-
цем. Наприклад, із 2013 по 2017 роки Націо-
нальний університет «Львівська політехніка» 
уклав 500 таких договорів [7, с. 48]. Стажуван-
ня науково-педагогічні працівники проходять 
у наукових установах, закладах вищої освіти, 
на підприємствах, в установах і організаціях. 
Також науково-педагогічні працівники можуть 
проходити стажування в зарубіжних універси-
тетах, із якими були підписані угоди про спів-
робітництво. 

Підвищення кваліфікації науково-педаго-
гічних працівників зазначені вище підрозділи 
здійснюють відповідно до схвалених ректората-
ми (або вченими радами) і затверджених рек-
торами університетів планів. Плани підвищення 
кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 
працівників університетів формують на підста-
ві планів підвищення кваліфікації (стажування) 
науково-педагогічних працівників кафедр на 
відповідний період. Плани охоплюють від одно-
го до п’яти років, як наприклад, затверджений 
у Харківському національному університеті 
імені В.Н. Каразіна 21 березня 2016 року «План 
підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників університету на 2016–2020 рр.» 
[10]. Згідно цього плану у 2016/2017 навчально-
му році із 1665 науково-педагогічних працівни-
ків [21] їх п’ята частина, а саме 340 осіб (20,4%), 
підвищили кваліфікацію [5]. 

Контроль за виконанням планів-графіків підви-
щення кваліфікації науково-педагогічних праців-
ників здійснюється на загальноуніверситетському 
рівні [10], а контроль за навчанням за коротко-
строковими програмами підвищення кваліфіка-
ції – на рівні кафедр університетів [18, с. 29]. 

Контроль підготовки на освітньо-науковому 
та науковому рівнях вищої освіти здійснюєть-
ся шляхом: моніторингу своєчасності та якості 
виконання аспірантами і докторантами індиві-
дуальних планів; контролю результативності 
наукового керівництва; оптимізації освітньої 
і наукової складових при підготовці докторів 
філософії і докторів наук; посилення вимогли-
вості на кафедрах університету при атестації 
аспірантів і докторантів [4, с. 145]. 

Крім того, контроль професійного рівня нау-
ково-педагогічних працівників здійснюється но-
воствореними системами внутрішнього забезпе-
чення якості (для забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти), що перед-
бачає систематичне оцінювання ефективності 
роботи науково-педагогічних працівників при 
реалізації освітніх програм (щорічне оцінюван-
ня науково-педагогічних працівників універси-
тету; забезпечення підвищення кваліфікації на-
уково-педагогічних працівників тощо) [24]. 

Внутрішня інституційна система забезпе-
чення якості освіти базується на Стандартах 
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і рекомендаціях із забезпечення якості в єв-
ропейському просторі вищої освіти (Standards 
and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area, ESG) у редак-
ції 2015 року. Ці стандарти містять вимоги до 
викладацького складу університету, та наслід-
ки їх застосування (як позитивні так і негатив-
ні) у залежності від зовнішніх чи внутрішніх 
чинників [3, с. 20]. 

Окрім контролю, запроваджуються практики 
мотивації науково-педагогічних працівників до 
професійного зростання. Наприклад, у Львів-
ському національному університеті імені Івана 
Франка із 2014 року існує практика формуван-
ня планів захистів дисертацій у спеціалізова-
них вчених радах університету, а за виконання 
плану – виплата грошової винагороди науковим 
керівникам, науковим консультантам, докто-
рантам, аспірантам. Так, у 2016 році, відповідно 
до «Положення про преміювання працівників, 
докторантів, аспірантів і студентів університе-
ту за наукові здобутки» премійовано за вчас-
ний захист кандидатських дисертацій – 19 на-
укових керівників аспірантів, п’ятьох наукових 
консультантів здобувачів і шістьох здобувачів, 
які захистили докторські дисертації [2, с. 57]; 
у 2017 році – наукових керівників шістнадцяти 
аспірантів, які вчасно захистили кандидатські 
дисертації [3, с. 86]. 

Навчальні програми з підвищення кваліфі-
кації університетів різняться тематикою, три-
валістю навчання та документом, що засвідчує 
успішне закінчення навчання. Наприклад, у На-
ціональному технічному університеті України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» для своїх науково-педагогічних 
працівників у 2017–2018 навчальному році про-
понувалися програми підвищення кваліфікації 
за напрямами: забезпечення якості продукції 
та послуг на базі міжнародних стандартів; ін-
новації в підприємництві; написання, подання 
й виконання міжнародних проектів; викорис-
тання інформаційно-комунікаційних технологій 
у навчальному процесі; застосування у процесі 
навчання технічних засобів; оцінювання якості 
тестування; комерціалізація наукових розро-
бок; розвиток комунікативних компетентнос-
тей; сучасні освітні технології [9; 26]. У Націо-
нальному університеті «Львівська політехніка» 
проводяться курси підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників університе-
ту за програмою, що передбачає формування 
умінь створювати відеолекції для проведення 
дистанційних занять студентам заочної форми 
навчання [6; 7, с. 39]. 

Як показав аналіз, найбільше уваги зараз 
багатопрофільні університети приділяють фа-
ховому підвищенню кваліфікації науково-педа-
гогічних працівників з англійської мови. Напри-
клад, у Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут» без-
коштовно проводиться навчання з англійської 
мови для молодих викладачів. Для науково- 
педагогічних працівників, які не входять до цієї 
категорії, навчання з англійської мови платне, 
проте запроваджено корпоративну знижку на 
навчання. Крім того, науково-педагогічні пра-
цівники можуть вивчати англійську мову за 

Програмою Британської Ради з дистанційного 
вивчення англійської мови [5]. 

У Національному технічному університеті 
України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» з метою підготовки науково-
педагогічних працівників університету до викла-
дання навчальних дисциплін іноземним студен-
там англійською мовою здійснюється навчання 
за платними навчальними програмами для ви-
кладачів, які володіють англійською мовою на 
рівні не нижче рівня B1 за шкалою CEFR. У ре-
зультаті навчання науково-педагогічні працівни-
ки мають володіти англійською мовою на рівні 
не нижче рівня В2 за шкалою CEFR. Навчання 
проводиться за двома варіантами: за замовлен-
ням та за рахунок факультетів / інститутів; за 
власний рахунок слухачів [9]. 

Слід зауважити, що багатопрофільні уні-
верситети у навчанні магістрів, кандидатів 
наук (докторів філософії) приділяють недо-
статньо уваги їх педагогічній підготовці. Педа-
гогічну підготовку здобувають лише студенти, 
які навчаються у магістратурі за педагогічною 
спеціалізацією («Педагогіка вищої школи», 
«Управління вищим навчальним закладом» 
тощо). Навіть по завершенні аспірантури дея-
кі науково-педагогічні працівники мають брак 
знань із організації та здійснення педагогічної 
роботи у закладах вищої освіти й потребують 
підвищення компетентності у цьому напрямі. 
Для цього організовуються, наприклад, у Хар-
ківському національному університеті імені 
В.Н. Каразіна курси підвищення кваліфікації – 
Школа педагогічної майстерності (для науково-
педагогічних працівників свого закладу курси 
безкоштовні). На заняттях акцентується увага 
слухачів на: організаційних формах спільної 
діяльності викладача і студента у навчально-
му процесі; психологічних закономірностях ви-
кладання; особливостях роботи як з колекти-
вом, так і з окремою особою; методах вирішення 
конфліктів; нових технологіях психології кон-
такту; психологічних причинах низької успіш-
ності студентів; удосконаленні ораторського 
мистецтва викладача [29]; у Національному 
університеті «Львівська політехніка» кафедра 
педагогіки та соціального управління пропонує 
для науково-педагогічних працівників навчан-
ня за платною професійною програмою підви-
щення кваліфікації для педагогічних та науко-
во-педагогічних працівників. Програма включає 
напрями: інформаційно-комунікаційні техноло-
гії в освіті; юридично-правові аспекти діяль-
ності викладача; психолого-педагогічні основи 
діяльності викладача; педагогічна майстерність 
викладача; організаційно-методичні аспек-
ти діяльності керівника навчального закладу 
[8]; у Національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут» діє Між-
народна методична Школа-семінар «Сучасні 
педагогічні технології в освіті» під час роботи 
якої проводяться майстер-класи та педагогічні 
майстерні [5]. 

Крім того, університети проводять коротко-
строкові курси підвищення кваліфікації у фор-
мі семінарів і тренінгів у рамках яких слуха-
чі підвищують рівень свого професіоналізму. 
Нав чальні короткострокові програми розробле-
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ні з урахуванням попиту ринку праці у таких 
освітніх послугах та потреб фахівців у певних 
компетенціях. Спрямованість занять практич-
на, тому навчання здійснюється викладачами 
та фахівцями-практиками із використанням 
тренінгових технологій. 

Стажування науково-педагогічні працівники 
університетів можуть проходити безкоштовно 
або на умовах контракту як у своєму, так і в ін-
ших закладах вищої освіти, наукових устано-
вах інших організаціях України із якими підпи-
сано договори про співпрацю. Аналіз свідчить, 
що науково-педагогічні працівники класичних 
університетів проходять стажування пере-
важно в наукових установах. Для технічних 
університетів характерним є значний відсоток 
науково-педагогічних працівників, які прохо-
дять підвищення кваліфікації (стажування) на 
виробництві. Наприклад, за період із 2015 по 
2017 роки пройшли підвищення кваліфікації 
(стажування) 1800 науково-педагогічних пра-
цівників Національного університету «Львів-
ська політехніка», із них у закладах вищої осві-
ти і наукових закладах – 1305 осіб (72,5%), на 
виробництві – 495 осіб (27,5%) [6, с. 50; 7, с. 48]. 

Науково-педагогічні працівники багатопро-
фільних університетів проходять підвищення 
кваліфікації чи стажування за кордоном у за-
кладах вищої освіти або наукових установах, із 
якими підписано договори про співпрацю. Упро-
довж 2017 року науково-педагогічні працівники 
підвищували свою кваліфікацію (стажувалися) 
у Австрії, Бельгії, Великій Британії, Естонії, 
Іспанії, Італії, Литві, Нідерландах, Німеччині, 
Об’єднаних Арабських Еміратах, Південній Ко-
реї, Польщі, Словаччині, Словенії, США, Ту-
реччині, Угорщині, Фінляндії, Хорватії, Чеській 
Республіці [3, с. 166; 7, с. 49; 22]. 

Університети також беруть участь у програ-
мах міжнародних академічних обмінів Європей-
ського Союзу «Еразмус Мундус», наприклад, 
за програмою Erasmus Mundus Action 2 –  
Partnerships, Lot 7/8/5. Програма повністю фі-
нансується Європейським Союзом. Участь у цій 
програмі дає можливість аспірантам готувати 
дисертації в університеті-партнері протягом 
10-30 місяців, а науково-педагогічним праців-
никам проходити стажування або виконува-
ти науковий чи методичний проект упродовж 
1-10 місяців [2, с. 133]. 

За успішного завершення програми підви-
щення кваліфікації чи стажування слухачам 
видається свідоцтво, сертифікат або інший 
документ про підвищення кваліфікації (ста-
жування). Згідно з [16] науково-педагогічний 
працівник також має у своєму університеті 
представити звіт про підвищення кваліфікації 
(стажування). 

Окрім такого звіту, наприклад, у Національ-
ному університеті «Львівська політехніка» ви-
магається від науково-педагогічних працівників 
обов’язково використовувати одержані резуль-
тати підвищення кваліфікації (стажування) 
«для написання підручників, навчальних по-
сібників, конспектів лекцій, формування на-
вчально-методичного забезпечення дисциплін, 
що читає науково-педагогічний працівник, здій-
снення наукової роботи та підготовки наукових 

праць за темою дисертації чи напрямами на-
укових досліджень кафедри, формування нор-
мативних документів, виконання інших профе-
сійних обов’язків» [12, с. 6]. 

За результатом підвищення кваліфікації 
(стажування) науково-педагогічних працівни-
ків здійснюється оцінювання: при проходжен-
ні науково-педагогічним працівником конкурсу 
на посаду; при реалізації системи рейтингового 
оцінювання діяльності викладачів. 

Висновки і перспективи. Аналіз засвідчив, 
що багатопрофільні університети забезпечують 
професійний розвиток науково-педагогічних 
працівників відповідно до нормативно-правових 
актів України. Ними також розроблено власні 
положення про підвищення кваліфікації та ста-
жування науково-педагогічних працівників. 

Практики професійного розвитку науково-
педагогічних працівників у багатопрофільних 
університетів мають певні недоліки, а саме: 
відсутність уваги університетів до розвитку 
правової компетентності науково-педагогіч-
них працівників через підвищення кваліфікації 
чи стажування; часто формальне проходжен-
ня науково-педагогічними працівниками кур-
сів підвищення кваліфікації (стажування); не 
розробленість механізмів належного контролю 
за результативністю підвищення кваліфікації 
(стажування); відсутність у класичних універ-
ситетах організації стажування своїх науко-
во-педагогічних працівників в організаціях чи 
установах, для яких готують своїх випускників. 

За результатами дослідження можна ви-
ділити наступний позитивний досвід практик 
професійного розвитку науково-педагогічних 
працівників: 

– підвищення комунікативної складової ком-
петентності науково-педагогічних працівників, 
а саме іншомовної компетентності, що дозво-
лить науково-педагогічним працівникам вільно 
спілкуватися із закордонними колегами, публі-
кувати свої праці у зарубіжних наукових ви-
даннях та, відповідно, підвищувати свою конку-
рентоспроможність на ринку праці; 

– підвищення інформаційної компетентності 
науково-педагогічних працівників через курси 
підвищення кваліфікації або семінари із вико-
ристання сучасних інформаційно-комунікацій-
них технологій для підвищення ефективності 
процесу навчання й викладання; 

– підвищення професійної компетентності 
шляхом навчання науково-педагогічних праців-
ників за програмами педагогічного спрямуван-
ня, а також їх стажування в установах чи ор-
ганізаціях для яких університети готують своїх 
випускників; 

– використання результатів підвищення 
кваліфікації (стажування) при написанні під-
ручників, навчальних посібників, конспектів 
лекцій, формуванні навчально-методичного за-
безпечення дисциплін тощо; 

– фінансової мотивації науково-педагогічних 
працівників до професійного розвитку. 

Подальшими напрямами досліджень є: прак-
тика професійного розвитку науково-педагогічних 
працівників у галузевих університетах, організа-
ція професійного розвитку науково-педагогічних 
працівників у зарубіжних університетах. 
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РАБОТНИКОВ В МНОГООТРАСЛЕВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ УКРАИНЫ 

Аннотация
В статье проанализирована нормативно-правовая база, регулирующая профессиональное развитие на-
учно-педагогических работников в Украине. Выявлены и взяты для исследования шесть лучших много-
отраслевых университетов по рейтингу 2017 года. На основе анализа информационных источников много-
отраслевых университетов исследовано практики профессионального развития их научно-педагогических 
работников. Выявлен позитивный опыт в практиках профессионального развития научно-педагогических 
работников многоотраслевых университетов, который может быть реализован в других высших учебных 
заведениях Украины. Определены перспективы дальнейших научных исследований в этом направлении. 
Ключевые слова: научно-педагогические работники, профессиональное развитие, профессиональная компе-
тентность, повышение уровня профессиональной компетентности, повышение квалификации, стажировка. 
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PRACTICE OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL 
EMPLOYEES IN MULTI-BRANCHED UNIVERSITIES OF UKRAINE 

Summary
In the article the regulatory framework about professional development of scientific-pedagogical em-
ployees in Ukraine was analyzed. Six the best multi-branched universities of the 2017 rating was re-
vealed and selected for research. Based on the analysis of information sources of multi-branched univer-
sities, the practice of professional development of their scientific-pedagogical employees has been studied.  
It was revealed the positive experience in the practice of professional development of scientific-pedago-

gical employees of multi-branched universities, which can be realized in other higher educational institu-
tions of Ukraine. Prospects for further scientific research in this direction have been determined. 
Keywords: scientific-pedagogical employees, professional development, professional competence, raising 
the level of professional competence, raising of the qualification, work on probation. 


