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Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації
Напрям: Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти
Галузь знань: 01 «Освіта».
Москальов Максим Володимирович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри
психології управління Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет
менеджменту освіти»
науково-педагогічні і педагогічні працівники
Мета навчання за освітньо-професійною програмою полягає у вдосконаленні загальних та
посадово-функціональних компетентностей науково-педагогічних працівників за питань
психологічного забезпечення якості освіти
Освітньо-професійна програма (ОПП) підвищення кваліфікації підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників за тематичними курсами «Психологічне забезпечення
якості освіти» базується на компетентнісному підході, поділяє філософію визначення
вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному Проекті
Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational
Structures in Europe, TUNING).
ОПП є нормативним документом для організації освітнього процесу для зазначеної
категорії слухачів в Університеті, що встановлює:
 профілі загальних і спеціальних компетентностей науково-педагогічних
працівників за проблемою «Психологічне забезпечення якості освіти»;
 вимоги до змісту підвищення кваліфікації цього напряму слухачів на
компетентнісній основі;
 нормативний зміст підвищення кваліфікації слухачів, сформульований у термінах
результатів навчання, досягнення яких передбачає оновлення, вдосконалення, розвиток
системи цінностей, знань, практичних умінь і навичок, які здобуті за 7 і 8 (в окремих
випадках за індивідуальним запитом за 9) кваліфікаційними рівнями вищої освіти
Національної рамки кваліфікацій (НРК).
 вимоги до вибіркової складової підвищення кваліфікації;
 нормативні терміни навчання за очною та очно-дистанційною формою;
 форми атестації слухачів підвищення кваліфікації;

Обсяг програми (години / кредити ЄКТС)
Форма(-и) підвищення кваліфікації
Перелік компетентностей, які передбачені
програмою щодо розвитку / формування

 вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості підвищення
кваліфікації в умовах післядипломної педагогічної освіти тощо.
180 год. / 6 кред. ЄКТС
Очна, очно-дистанційна
Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у сфері освітньо-професійної діяльності (навчальної, методичної,
наукової та організаційної роботи), яка сприятиме забезпеченню якості освітнього процесу
Загальні компетентності.
Освітологічна: здатність інтегрувати знання з сучасної філософії та соціології освіти,
культурології, освітньої політики й економіки освіти, у тому числі, з питань забезпечення
якості освітньої діяльності та розвитку конкурентоздатності особистості в цілісну
стратегію професійної діяльності на засадах еколюдиноцентризму, демонструвати
відповідні цінності у професійній діяльності викладачів закладів вищої освіти.
Нормативно-правова: здатність організовувати власну професійну діяльність на основі
чинного законодавство щодо діяльності науково-педагогічних працівників у системі освіти
та інших нормативно-правових актів, які пов’язані з їх діяльністю; забезпечувати захист
конституційних прав і статусу, законних інтересів здобувачів освіти, безпеку освітнього
середовища; забезпечувати якість вищої освіти в цілому.
Спеціальні (фахові, предметні, посадові) компетентності.
Управлінська: планувати, організовувати та контролювати освітню діяльність суб’єктів та
її якість, у тому числі, власну професійну діяльність відповідно до сучасних вимог;
володіти управлінськими технологіями супроводу освітнього процесу та забезпечення його
якості; здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу до
цілеспрямованого руху до спільної мети, координувати діяльність суб`єктів освітніх
установ, адаптувати особливості організації професійної діяльності до запитів різних сфер
суспільної практики, визначати зону власної фахової компетенції при вирішенні висунутих
установою задач.
Соціально-психологічна: здатність забезпечувати оптимальні соціально-психологічні
умови професійної діяльності; сприяти взаємодії та згуртованості фахівців системи освіти,
конструктивно розв’язувати професійні конфлікти, налагоджувати їх взаємодію з іншими
освітніми організаціями, їх керівниками, іншими організаціями, що причетні до освітнього
процесу; володіти формами та методами підтримки й розвитку всіх його суб’єктів,
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будувати ефективну комунікацію, з метою підкріплення мотивації якісної освіти суб’єктів
діяльності.
Науково-методична: здатність упроваджувати сучасні форми, методи, технології освіти у
професійній діяльності; конструктивно оцінювати зміст освіти, якість надання освітніх
послуг, здійснювати відповідний моніторинг, рецензувати та готувати до видання науковометодичні матеріали з питань професійної діяльності та її вдосконалення, реалізувати
процеси саморефлексії у професійній діяльності у контексті якості освітньої діяльності.
Інноваційно-дослідницька: здатність інноваційно вирішувати наукові / практичні
професійні завдання; планувати, організовувати та здійснювати експериментальні
дослідження щодо визначення психологічних умов забезпечення якості освітнього
процесу; розвитку його суб’єктів освітнього процесу; обирати інноваційні технології, що
забезпечують якість освітнього процесу, формувати психологічно безпечне освітнє
середовище як основу якісного освітнього процесу.
Компетентність з інформальної освіти та професійно-особистісного розвитку: здатність
здійснювати освітню (самоосвітню) діяльність з метою оновлення, вдосконалення,
розвитку посадово-функціональних компететностей; мотивувати себе та інших до
професійного й особистісного зростання; розвивати (саморозвивати) та вдосконалювати
(самовдосконалювати) професійно важливі якості особистості фахівців системи освіти
(громадянськість, відповідальність, рефлексивність, толерантність, здатність до діалогічної
взаємодії та ін.); ціннісні орієнтації, що ґрунтуються на людиноцентризмі як базисному
принципі забезпечення якісної освіти.
Інформаційно-комунікаційна: здатність використовувати сучасні цифрові технології,
платформи для дистанційного навчання, електронні бібліотечні ресурси та технології,
мультимедійне обладнання; комп’ютерні програми статистичної обробки та візуалізації
даних моніторингу, результатів експериментального дослідження, що дозволяють
забезпечити якісну освіту, досягати цілей професійної діяльності та професійноособистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу в умовах цифрового освітнього
простору.
Свідоцтво

