
ІНФОРМАЦІЯ  

про програми підвищення кваліфікації  

кафедри професійної і вищої освіти  
(назва кафедри) 

Центрального інституту післядипломної освіти 

 
Вид програми підвищення кваліфікації 
(освітня, освітньо-професійна, професійна, 

навчальний модуль, спецкурс, семінар, семінар-

практикум, тренінг тощо) 

Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації  

Назва програми підвищення кваліфікації 
(тема, напрям) 

Напрям: педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники закладів освіти 

Галузь знань: 01 Освіта 

 

Автор(-и) / розробник(-и) Петренко Лариса Михайлівна – докторка педагогічних наук, професорка, професорка 

кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти»; 

Романова Ганна Миколаївна – докторка педагогічних наук, професорка, професорка 

кафедри професійної і вищої освіти Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» 

 

Категорія(-ї) слухачів Керівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)    

      

Мета програми Розвиток посадово-функціональної компетентності директорів та заступників директорів  

закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів), на основі їхньої фахової освіти, 

професійного та життєвого досвіду, особистісних інтересів, соціальних запитів та потреб 

держави для ефективного виконання професійних обов’язків  

 

Коротка анотація змісту програми Програма орієнтована на формування у слухачів нового бачення щодо ефективного 

управління закладом фахової передвищої освіти (коледжем, технікумом) з урахуванням 

основних напрямів державної політики у галузі освіти, нормативних вимог і запитів 

громадянського суспільства; розширення знань з освітнього, економічного і фінансового 

менеджменту, управління проєктами, роботи з персоналом, формування управлінської 

команди; поглиблення знань з психологічної складової управлінської діяльності керівника 



закладу фахової передвищої освіти, питань запобігання та вирішення конфліктів; також 

програма орієнтована мотивувати директорів та заступників закладів фахової передвищої 

освіти (коледжів, технікумів) до постійного професійного розвитку шляхом неперервної 

освіти та самоосвіти. 

Обсяг програми (год. / кредитів ЄКТС) 120 год. / 4 кред. ЄКТС  

 

Форма(-и) підвищення кваліфікації (очна, 

очно-дистанційна, дистанційна, дуальна) 
очна, очно-дистанційна 

Перелік компетентностей, які передбачені 

програмою щодо розвитку / формування 

Інтегральна компетентність – здатність вирішувати складні завдання та практичні проблеми 

у сфері управління або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження, 

застосування теорій і методів управління у практиці професійної діяльності, яка 

характеризується комплексністю й невизначеністю. 

Загальні компетентності: освітологічна, нормативно-правова. 

Спеціальні (фахові, предметні, посадово-функціональні) компетентності: управлінська, 

соціально-психологічна, науково-методична, інноваційно-дослідницька, інформаційно-

комунікаційна, компетентність з інформальної освіти та професійно-особистісного 

розвитку. 

 

Документ про підвищення кваліфікації, 

передбачений програмою (свідоцтво, 

сертифікат) 

Свідоцтво  

 

                                                        
Завідувачка кафедри _________________________________       (Сергеєва Л.М.)  
      (підпис)     (прізвище, ініціали) 


