
 

Вид програми підвищення 

кваліфікації  

Спецкурс 

Назва програми підвищення 

кваліфікації  

Прогнозування розвитку освітніх систем і об’єктів 

Автор(-и) / розробник(-и) Гораш К. В., доцент кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»  

Пікож Т.М., старший викладач кафедри менеджменту освіти та права ЦІПО, ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти»  

Категорія(-ї) слухачів Керівники закладів ППО (ректори, проректори, директори, заступники директорів, завідувачі кафедр та 

структурних підрозділів закладів ППО); 

Викладачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО за профілем: 

Педагогіка; початкова, дошкільна та позашкільна освіта; 

Викладачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) і структурних підрозділів закладів ППО за профілем: 

Гуманітарний, суспільно-гуманітарний та естетичний; 

Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти(коледжів, технікумів); 

Керівники, новопризначені керівники центрів професійного розвитку педагогічних працівників; 

Консультанти центрів професійного розвитку педагогічних працівників; 

Директори (заступники директорів) закладів загальної середньої та дошкільної освіти; 

Керівні та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 

Керівні та педагогічні працівники обласних навчально (науково)-методичних центрів (кабінетів) професійної 

(професійно-технічної) освіти. 

Мета програми Метою програми спецкурсу є підвищення професійної компетентності слухачів курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників з теорії і практики наукового прогнозування в галузі освіти та 

застосування методів і засобів прогнозування в стратегічному плануванні розвитку освітніх систем і 

об’єктів, зокрема розвитку закладу освіти. 

Коротка анотація змісту 

програми 

Спецкурс «Прогнозування розвитку освітніх систем і об’єктів» розроблено з метою підготовки педагогічних 

працівників до застосування методів і засобів  прогнозування у стратегічному плануванні розвитку освітніх 

систем і об’єктів. Зокрема, у програмі спецкурсу розкрито концептуальну, продуктивну, інформаційну, 

контекстуальну, комунікативну компетенції, які забезпечують формування професійної компетентності 

педагогічних працівників у процесі навчання.  

Навчальні матеріали спецкурсу узгоджуються з основами психології, педагогіки, освітнього менеджменту, 

андрагогіки й методик викладання навчальних дисциплін у закладах вищої та післядипломної педагогічної 

освіти.  

Процес навчання за програмою спецкурсу ґрунтується на дотриманні принципів науковості, гуманізму, 

демократичності й інноваційності освіти та на наукових знаннях про освіту, методологію науково-

педагогічних досліджень і педагогічної діяльності. 

У змісті програми спецкурсу передбачено об’єктивно необхідний обсяг знань і вмінь, якими мають володіти 

педагогічні працівники для стратегічного планування розвитку педагогічних об’єктів й освітніх процесів.  



У структурі спецкурсу розроблено три модулі, зміст яких передбачає викладення навчальних матеріалів 

через різні форми занять: лекції, практичні, семінарські заняття та самостійну роботу слухачів. 

Спецкурс призначено для керівників, науково-педагогічних і педагогічних  працівників закладів освіти, 

працівників методичних служб, студентів педагогічних закладів вищої освіти. 

Обсяг програми 6 год. 

Форма підвищення кваліфікації  Очно-дистанційна, дистанційна 

Перелік компетентностей, які 

передбачені програмою щодо 

розвитку / формування 

Інтегральна компетентність – здатність визначати, оцінювати та розв’язувати складні задачі і проблеми з 

прогнозування освітніх систем і об’єктів;  

Когнітивна – здатність здійснювати прогнозування на основі наукових знань та розуміння термінів; 

Продуктивна – здатність працювати на результат із застосуванням інструментарію прогнозування 

(загальнонаукові, прогностичні та специфічні методи і засоби); 

Інформаційна – здатність опрацьовувати різного виду інформацію із застосуванням ІКТ, цифрових, хмарних 

технологій; 

Контекстуальна – здатність оцінювати соціальне і культурне середовище, у якому здійснюється 

прогностична діяльність; 

Комунікативна – здатність застосовувати методи конструктивного спілкування в процесі розроблення 

прогнозу. 

Документ про підвищення 

кваліфікації, передбачений 

програмою  

Свідоцтво,сертифікат 



 


