
 

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

навчальний модуль, спецкурс, семінар, семінар-

практикум, тренінг тощо) 

спецкурс 

Назва програми підвищення кваліфікації 
(тема, напрям) 

Професійна культура майбутніх фахівців у контексті розвитку суспільства знань 

Автор(-и) / розробник(-и) Петренко Л.М., д.п.н., професор, професор кафедри 

Категорія(-ї) слухачів Для керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти; керівників закладів 

фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів); науково-педагогічних працівників закладів 

фахової передвищої та вищої освіти. 

Мета програми Основна мета: ознайомлення керівників закладів освіти, педагогів, науково-педагогічних 

працівників з основними вимогами суспільства знань і сучасного ринку праці до професійної 

культури майбутніх фахівців, визначити теоретичні основи її розвитку, навчити 

проектуванню впродовж усього життя задля успішної кар’єри.  
Коротка анотація змісту програми Спеціальний курс підготовлений для слухачів курсів підвищення кваліфікації з метою 

ознайомлення керівників закладів освіти, педагогів та науково-педагогічних працівників з 

основними компонентами професійної культури майбутніх фахівців, інноваційними 

підходами до їх розвитку в інформаційному суспільстві – суспільстві знань.  

Завданням спецкурсу є аналіз чинників впливу на модернізацію професій, розвиток 

професійних якостей майбутніх фахівців; моделювання професійної культури майбутніх 

фахівців та використання складових професійної культури для планування професійної 

підготовки майбутніх фахівців; застосування найкращих методик формування мотиваційної 

готовності майбутніх фахівців до розвитку професійної культури впродовж життя; 

проектування освітнього процесу в закладі освіти з орієнтацією на підготовку майбутніх 

фахівців до розвитку професійної культури. 

Обсяг програми (год. / кредитів ЄКТС) Зміст спецкурсу розрахований на 12 годин навчальних занять, 1 год. з яких реалізуються у 

формі лекції, ще 1 год. – у формі тематичної дискусії й практичних занять на очному етапі 

навчання, 4 год. – практичні заняття, а 6 год. – через самостійну роботу на дистанційному 

етапі. 

Форма(-и) підвищення кваліфікації (очна, 

очно-дистанційна, дистанційна, дуальна) 

Очно-дистанційна, дистанційна 

Перелік компетентностей, які передбачені 

програмою щодо розвитку / формування 

Інтегральна компетентність. Загальні компетентності: освітологічна. Спеціальні (фахові, 

предметні, посадово-функціональні) компетентності: соціальна, управлінська, науково-

методична; інформаційно-аналітична, інноваційно-дослідницька. 



Документ про підвищення кваліфікації, 

передбачений програмою (свідоцтво, 

сертифікат) 

Сертифікат 

 

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


