
Додаток 1 

 

Інформація про програми підвищення кваліфікації  

(освітні (освітньо-професійні, професійні), спецкурси) 

 

Вид програми підвищення кваліфікації 
РОБОЧА  НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА  

спецкурсу 

Назва програми підвищення кваліфікації «Педагогічна підготовка 

конкурентоздатного викладача» 

Автор(-и) / розробник(-и) Кандидат педагогічних наук, доцент 

Скрипник М.І. 

Категорія(-ї) слухачів Науково-педагогічні працівники  

університетів, академій, інститутів. 

Мета програми розвиток у науково-педагогічних і 

педагогічних працівників системи теоретико-

прикладних знань, умінь і навичок із 

актуальних проблем організації освітнього 

процесу у вищій школі; оволодіння методами 

проектування освітнього процесу з 

урахуванням індивідуально-особистісних 

характеристик студентів.  
Коротка анотація змісту програми Розкрито місію та мету вищої освіти та 

конкурентоздатність викладача. 

Обґрунтовано цільову стратегію навчання у 

контексті таксономії Блума (Bloom’s 

Taxonomy) та Концепції Значущого 

Навчання (Significant Learning) (Л. Ді Фінк 

(L.Dee Fink). Розкрито психолого-дидактичні 

основи процесу навчання. Визначено 

сутність навчальних занять у вищій школі та 

їх методичне забезпечення. Обґрунтовано 

дидактичні вимоги до лекції та методики її 

проведення. Охарактеризовано види лекцій. 

Розкрито основні особливості використання 

раціональних шляхів управління 

пізнавальною діяльністю студентів у процесі 

проведення заняття. Визначено шляхи 

ефективної підготовки до проведення 

семінарських і практичних занять. 

Актуалізовано чинники відбору форм 

семінарського заняття. Описано основні 

елементи структури семінарського заняття та 

їх складові. Обґрунтовано умови ефективної 

організації індивідуальних занять зі 

студентами. Визначено новітні технології, 

що випливають на особливості проведення 

лекції та семінарських занять. 

Обсяг програми 6 год. 

Форма підвищення кваліфікації Очна. 



Перелік компетентностей (інтегральна 

компетентність), які передбачені 

програмою щодо розвитку / формування 

Спеціальні (фахові, предметні, посадово-

функціональні) компетентності 

Інноваційно-дослідницька: здатність 

інноваційно вирішувати наукові / практичні 

професійні завдання; планувати, 

організовувати та здійснювати 

експериментальні дослідження щодо 

визначення оптимальних умов 

функціонування освітніх організацій; 

розвитку суб’єктів освітнього процесу; 

психолого-педагогічного та / або 

управлінського супроводу й підтримки 

інноваційних форм і методів роботи закладу 

освіти; визначати науково обґрунтовані 

перспективи інноваційних проєктів у галузі 

освіти тощо. 

Документ про підвищення кваліфікації, 

передбачений програмою 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації. 

Примітка: інформація по кожній програмі подається окремим документом (файлом). 

 

Завідувач(-ка) кафедри _______________________ / _______________________  

      (підпис)     (ім’я та прізвище) 

«___» ___________ 2022 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


