
Вид програми підвищення 

кваліфікації  

Освітньо-професійна програма 

Назва програми підвищення 

кваліфікації  

Освітньо-професійну програму підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів) 

Автор(-и) / розробник(-и) Рябова Зоя Вікторівна, докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри менеджменту 

освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Супрун В’ячеслав Васильович, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту 

освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Пугач Вікторія Геннадіївна, кандидатка політичних наук, доцентка, доцентка кафедри менеджменту 

освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Категорія(-ї) слухачів Науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої освіти (університетів, академій, 

інститутів) 

Мета програми Мета навчання за освітньо-професійною програмою –  оновлення знань професійних знань й розвиток  

здатності розв’язувати складні спеціалізовані практичні завдання професійної діяльності науково-

педагогічних та педагогічних працівників університетів, академій, інститутів 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 

Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 

працівників закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів) базується на компетентнісному 

підході. 

Зміст програми включає п’ять модулів, які розкривають актуальні питання розвитку системи вищої 

освіти України та оновлення нормативно-правового забезпечення її діяльності. У змісті розкриваються 

питання професійного розвитку працівників освіти в умовах реформ та використання інноваційних 

маркетингових комунікацій в освіті; управління людськими ресурсами в системі освіти та академічна 

доброчесність; психологічне забезпечення розвитку професіоналізму педагогічних (науково-

педагогічних) працівників вищої школи та провідні питання дидактики вищої школи; особлива увага, в 

умовах сьогодення, приділена питанням цифровізації освіти, зокрема надається інформація про 

електронні відкриті системи у науковій та педагогічній діяльності. Зміст програми забезпечує органічне 

поєднання теоретичних знань та практичних навичок, що забезпечить ефективне виконання професійних 

обов’язків науково-педагогічними та педагогічними працівниками закладів вищої освіти (університетів, 

академій, інститутів) після завершення навчання. 

Обсяг програми 150 годин/ 5 кредитів ЄКТС; 180 годин /6 кредитів ЄКТС 

Форма підвищення 

кваліфікації  

Очна, очно-дистанційна, дистанційна 



 

Перелік компетентностей, які 

передбачені програмою щодо 

розвитку / формування 

Освітологічна, нормативно-правова, управлінська, соціально-психологічна, науково-методична, 

інноваційно-дослідницька, компетентність з інформальної освіти та професійно-особистісного розвитку, 

інформаційно-комунікаційна. 

Документ про підвищення 

кваліфікації, передбачений 

програмою  

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 


