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шиш »- І2А2-_____ Заклади вищої освіти,
Державна установа «Науково-методичний центр 
вищої та фахової передвищої освіти»На № _________________від

Про формування державного замовлення 
на підвищення кваліфікації педагогічних та 
науково-педагогічних працівників на 2022 рік

Національний університет біоресурсів і природокористування України формує 
замовлення за кошти Держбюджету України на підвищення кваліфікації педагогічних та 
науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти на 
2022 рік і просить Вас розглянути наші пропозиції.

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників ЗВО та 
фахової передвищої освіти здійснюється в університеті його структурним підрозділом -  
Навчально-науковим інститутом неперервної освіти і туризму -  на основі відповідної 
ліцензії.

Навчальні програми та тематика погоджуються із замовниками. Особлива увага 
надається підвищенню кваліфікації фахівців з питань забезпечення якості у ЗВО, 
інноваційних процесів у стимулюванні освітянських змін, інформаційно- комунікаційних 
технологій, охорони праці, методиці проведення практичних та лабораторних занять 
тощо.

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників 
закладів вищої освіти здійснюється в очній формі з відривом від виробництва, а також за 
програмою "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності" в режимі онлайн без 
відриву від виробництва.

У навчальному процесі беруть участь провідні професори кафедр університету, 
академіки НАН та НААН України, відповідальні працівники Міністерства освіти і науки 
України, інших міністерств та відомств.

Обсяг навчання складає від ЗО годин (1 ЄКТС) до 150 годин (5 ЄКТС), можливе в 
формі індивідуального стажування.

Для формування Навчально-науковим інститутом неперервної освіти і туризму 
плану-графіка підвищення кваліфікації керівників і фахівців АПК на 2022 р. за рахунок 
коштів Державного бюджету України та на комерційній основі, просимо Вас надіслати 
до 15 жовтня 2021 р. свої пропозиції на електронну адресу: 
sec edu nni director@nubip.edu.ua та на адресу: НУБіП України, ННІ неперервної освіти 
і туризму, вул. Героїв Оборони, 11, 03041.
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