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 Курси підвищення кваліфікації 
Форма навчання:                очна, очно-дистанційна або дистанційна 
Наповнюваність групи:     від 20-ти осіб 
Вартість навчання:  

Категорія 
слухачів / 
Тривалість 
навчання 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти 

ЗЗСО ЗПТО ЗФПО ЗВО НУ«ЛП» 

Семінари, майстер класи, тренінги тощо: 

6 год 130 грн.* 130 грн.* 130 грн.* 130 грн.* 130 грн.* 

8 год. 150 грн.* 150 грн.* 150 грн.* 150 грн.* 150 грн.* 

12 год 200 грн.* 200 грн.* 200 грн.* 200 грн.* 200 грн.* 

16 год 200 грн.* 200 грн.* 200 грн.* 200 грн.* 200 грн.* 

24 год 270 грн. * 270 грн.* 270 грн.* 270 грн.* 250 грн.* 

 Курси підвищення кваліфікації 

30 год 330 грн.* 350 грн.* 350 грн.* 350 грн.* 330 грн.* 

60 год 700 грн.* 700 грн.* 700 грн.* 700 грн.* 650 грн.* 

150 год 1820 грн. 1820 грн. 1820 грн. 1820 грн. 1420 грн. 
   

* Вартість навчання може змінюватись. Уточнюйте вартість за телефонами, 
вказаними на останній сторінці. 

Тривалість навчання:       залежить від форми навчання 

Форма 
навчання Очно Очно-дистанційно Дистанційно 

З відривом  
від основної 
роботи 

1–4 дні  2 дні очно + 2 тижні 
дистанційно 

 
5 місяців 

дистанційно + 4 дні 
очно 

1 місяць Без відриву 
від основної 
роботи 

до 2 тижнів  

3 рази на тиждень у 
другій половині дня 



Національний університет «Львівська політехніка» 
Центр  інноваційних освітніх  технологій  

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
вул. Князя Романа, 5, ауд. 105, м. Львів, 79005; тел. (032) 258-30-84, (068) 257-92-55 

E-mail: lipt.psu@lpnu.ua                             Веб-сайт: http://lp.edu.ua/ciot 
 

 

За результатами навчання  

видається сертифікат/свідоцтво 
Національного університету 

«Львівська політехніка»  
про підвищення кваліфікації  

 
з зазначенням кількості навчальних годин 

(кредитів ЄКТС) та інших відомостей  
про навчання  відповідно до   

Постанови Кабінету Міністрів України  
№ 800 від 21.08.2019 р.   

та наказу МОН України № 34  
від 19.01.2016 р. 

 
 

 

ВИКЛАДАЧІ   та   АВТОРИ КУРСІВ 

Для створення якісних курсів Центр співпрацює з найкращими 
українськими фахівцями у галузі педагогічних знань, які є авторами 
ексклюзивних навчальних матеріалів, теоретичних наукових досліджень 
та практичних розробок, що успішно використовуються педагогами всієї 
України. 

Окрім викладачів кафедри педагогіки та інноваційної освіти На-
ціонального університету «Львівська політехніка» з нами співпрацюють 
4 доктори наук, 12  кандидатів наук, 7 педагогів-практиків з різних куточ-
ків України,  зокрема з Запоріжжя, Житомира, Кропивницького, Києва, 

Львова.  

Ми постійно перебуваємо у пошуку достойних 
кандидатів для створення навчальних курсів на за-
мовлення слухачів та освітніх закладів України. Біль-
ше про викладачів та авторів курсів дізнайтесь за по-
силанням http://lp.edu.ua/lipt/vykladachi або QR-кодом. 
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РЕЗУЛЬТАТИ  РОБОТИ 

 Зацікавились навчанням на курсах – понад 8 тис. освітян 

У 2018 році у Центрі інноваційних освітніх технологій Львівської політехніки 
завершили навчання понад 600 педагогів України: 

– 397 педагогів шкіл  за програмами 14 курсів, з них 92 % дистанційно; 
– 79 викладачів ЗВО за програмами 3 курсів, з них 85 % дистанційно. 
– 94 % слухачів успішно завершили навчання та одержали сертифікат. 

 
Понад 35 % слухачів після завершення навчання за програмою одного курсу 
продовжують навчатися на інших та запрошують до навчання своїх колег. 

За результатами підсумкового опитування, понад 60 % слухачів, які 
вперше навчались на курсах за дистанційною формою навчання, завдяки 
супроводу працівників центру та підтримці викладачів не лише позбулись страху 
та невпевненості у своїх силах, але й отримали задоволення від навчання. 89 % – 
рекомендували би курси іншим педагогам. 82 % – відчули себе активним 
учасником навчальної групи навіть більше ніж під час очного навчання. 

Повертаються на навчання у Центр 28 % слухачів; 
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Відгуки слухачів красномовно свідчать про якість та змістову 
наповнюваність курсів. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Приймаємо замовлення 

ü на створення тематичних курсів, тренінгів, майстер-класів, семінарів тощо; 
ü на навчання груп, сформованих у закладах освіти; 
ü на організацію навчання педагогів (у т. ч. організацію літніх та зимових 

шкіл професійного розвитку). 
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