Питання професійного розвитку та сертифікації
викладачів закладів вищої освіти
у законодавстві України
Аналіз законодавства України засвідчує, що питання професійного розвитку
та сертифікації науково-педагогічних працівників (викладачів) закладів вищої
освіти унормовані лише у певній частині. Зокрема у базовому законодавчому акті
для закладів вищої освіти - Законі України «Про вищу освіту» регламентовані такі
норми:
 робочий час науково-педагогічних працівників;
 права науково-педагогічних працівників;
 обов’язки науково-педагогічних працівників;
 гарантії науково-педагогічним працівникам;
 врахування результатів підвищення кваліфікації та проходження
стажування.
Робочий час науково-педагогічних працівників визначається частиною
другою статті 56 і включає час виконання ним навчальної, методичної,
наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.
Науково-педагогічники працівники відповідно до пункту дев’ятого
частини першої статті 57 мають право на підвищення кваліфікації та
стажування не рідше одного разу на п’ять років.
Науково-педагогічники працівники відповідно до пункту першого і
другого частини першої статті 58 зобов’язані забезпечувати викладання на
високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін
відповідної освітньої програми за спеціальністю, провадити наукову
діяльність та підвищувати свій професійний рівень.
Науково-педагогічним працівникам відповідно до пункту першого
частини першої статті 59 гарантується створення належних умов для
підвищення кваліфікації. Виконання цієї норми відповідно до частини четвертої
статті 60 покладається на заклад вищої освіти, який повинен забезпечити
підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників не
рідше одного разу на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати.
Результати підвищення кваліфікації та проходження стажування
науково-педагогічних працівників відповідно до пункту другого частини четвертої
статті 60 враховуються під час їх обрання на посаду за конкурсом чи
укладення з ними трудового договору.
Окрім того, наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства № 610 від 23.03.2021р. затверджено професійний стандарт на групу
професій «Викладачі закладів вищої освіти», який фактично є інструментом для
систематизації вмінь і навичок викладачів, підготовки молодих фахівців,
самооцінювання та оцінювання діяльності викладачів закладів вищої освіти,
підвищення кваліфікації та професійного розвитку.
Питання сертифікації викладачів закладів вищої освіти у чинному
законодавстві України не представлені.
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