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4. ТЕМАТИЧНІ ТА АВТОРСЬКІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

№ 

шифр 
Тема Категорія слухачів 

Загальна 

кількість 

годин/кредиті

в ЄКТС  за 

навчальним 

планом 

Кафедра, автори, 

викладачі 

4.1. 

Професійний розвиток педагогічних 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Директори, заступники директорів, викладачі, методисти та 

педагогічні працівники закладів професійної (професійно-

технічної) освіти 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

ПВО 

проф. Л.М. Сергеєва, 

доц. каф. В.О. 

Купрієвич 

4.2. 

Професійний розвиток педагогічних 

працівників закладів фахової передвищої 

освіти (коледжів, технікумів) 

Директори, заступники директорів, завідувачі відділень, 

методисти, викладачі закладів фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів) 

120 год. / 

4 кред. ЄКТС 

ПВО  

проф. Л.М. Сергеєва, 

проф. Л.М. Петренко,  

4.3. 

Інституційний аудит та розбудова 

внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти в закладах ЗСО 

Директори (заступники директорів), педагогічні працівники 

закладів загальної середньої освіти;  

Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів 

ППО 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 
МОП 

4.4. 

Інституційний аудит та розбудова 

внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти в закладах дошкільної освіти 

Директори (заступники директорів), педагогічні працівники 

закладів дошкільної освіти;  

Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів 

ППО 

120 год. / 

4 кред. ЄКТС 
МОП 

4.5. 

Інституційний аудит та розбудова 

внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти в закладах позашкільної освіти 

Директори (заступники директорів), педагогічні працівники 

закладів позашкільної освіти;  

Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів 

ППО 

120 год. / 4 

кред. ЄКТС 
МОП 

4.6. 

Керівні, науково-педагогічні, педагогічні 

працівники (тренери-педагоги з підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників 

відповідно до Концепції «Нова українська 

школа» 

Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники 

університетів, академій, інститутів;  

Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів 

ППО 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 
МОП 

4.7. 
Стратегія розвитку закладу освіти в умовах 

децентралізації 

Директори (заступники директорів), педагогічні працівники 

закладів загальної середньої освіти;  

Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів 

ППО;  

150 год. / 

5 кред. ЄКТС  МОП 



Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники 

університетів, академій, інститутів 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

4.8. 
Інноваційний менеджмент та педагогіка 

партнерства в ЗЗСО 

Директори (заступники директорів), педагогічні працівники 

закладів загальної середньої освіти;  

Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів 

ППО;  

Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники 

університетів, академій, інститутів 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС  

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

МОП 

4.9. 
Реалізація концепції НУШ: автономія і 

фінансова самостійність ЗЗСО 

Директори (заступники директорів), педагогічні працівники 

закладів загальної середньої освіти;  

Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів 

ППО;  

Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники 

університетів, академій, інститутів 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС  

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

МОП 

4.10. 
Лідерство та командна взаємодія в 

управлінні закладом ЗСО 

Директори (заступники директорів), педагогічні працівники 

закладів загальної середньої освіти;  

Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів 

ППО  

150 год. / 

5 кред. ЄКТС  

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

МОП 

4.11. 
Розвиток професійної компетентності 

керівника Нової української школи 

Директори (заступники директорів), педагогічні працівники 

закладів загальної середньої освіти;  

Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів 

ППО  

150 год. / 

5 кред. ЄКТС  

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

МОП 

4.12. 
Проєктний менеджмент у закладах освіти в 

умовах децентралізації 

Директори (заступники директорів), педагогічні працівники 

закладів загальної середньої освіти;  

Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів 

ППО;  

Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники 

університетів, академій, інститутів 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС  

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

МОП 

4.13. Розвиток лідерства в закладах вищої освіти 

Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів 

ППО;  

Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники 

університетів, академій, інститутів 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 
МОП 

4.14. 

Освітній менеджмент і маркетинг у 

розвитку конкурентоспроможності закладів 

освіти 

Директори (заступники директорів), педагогічні працівники 

закладів загальної середньої освіти;  

Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів 

ППО;  

Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники  

університетів, академій, інститутів 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС  

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

МОП 



4.15. 

Менеджмент соціально-педагогічної 

діяльності у закладі дошкільної, 

позашкільної та загальної середньої освіти 

Директори (заступники директорів), педагогічні працівники 

закладів дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти; 

Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів 

ППО  

150 год. / 

5 кред. ЄКТС  

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

МОП 

4.16. 

Менеджмент і психолого-педагогічний 

супровід діяльності закладів освіти зі 

спеціальними та інклюзивними групами та 

класами 

Директори (заступники директорів), педагогічні працівники 

закладів дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти; 

Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів 

ППО;  

Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники 

університетів, академій, інститутів 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС  

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

МОП, ПУ 

4.17. 

Проєктування та створення електронних 

навчальних курсів (ЕНК) (навчального 

предмету, курсу, дисципліни, навчального 

модуля) 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів вищої та 

післядипломної освіти; 

Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-

технічної) освіти; 

Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти; 

Педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів) 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

120 год. / 

4 кред. ЄКТС 

ВОСІКТ 

4.18. 
Відкрита освіта: методологічні засади 

застосування в змішаному навчанні 

Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів 

вищої та післядипломної освіти;  

Керівні та педагогічні працівники закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти;  

Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів 

загальної середньої освіти; 

Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої 

освіти (коледжів, технікумів)  

180 год. / 

6 кред. ЄКТС; 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

120 год. / 

4 кред. ЄКТС 

ВОСІКТ 

4.19. 
Персональні Веб-ресурси педагога: 

створення, супровід та використання  

Керівні та науково-педагогічні працівники університетів, 

академій та інститутів;  

Керівні, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів 

післядипломної освіти; 

Керівники та викладачі закладів професійної (професійно-

технічної) освіти;  

Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої 

освіти; 

Консультанти центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників; 

Керівні та педагогічні працівники закладів фахової передвищої 

освіти (коледжів, технікумів) 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС; 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

120 год. / 

4 кред. ЄКТС 

ВОСІКТ 

4.20. 
Інтерактивні технології змішаного 

навчання в закладах освіти  

Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів 

вищої та післядипломної освіти;  

180 год. / 

6 кред. ЄКТС; ВОСІКТ 



Керівні та педагогічні працівники закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти;  

Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої 

освіти; 

Керівні та педагогічні працівники (викладачі) закладів фахової 

передвищої освіти (коледжів, технікумів)  

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

120 год. / 

4 кред. ЄКТС 

4.21. 
Організація дистанційного навчання в 

закладах освіти  

Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів 

вищої та післядипломної освіти;  

Керівні та педагогічні працівники закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти;  

Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої 

освіти; 

Консультанти центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників; 

Керівні та педагогічні працівники (викладачі) закладів фахової 

передвищої освіти (коледжів, технікумів)  

180 год. / 

6 кред. ЄКТС; 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

120 год. / 

4 кред. ЄКТС 

ВОСІКТ 

4.22. 
Застосування хмарних технологій в 

освітньому процесі 

Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів 

вищої та післядипломної освіти;  

Керівні та педагогічні працівники закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти,  

Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої 

освіти; 

Консультанти центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників; 

Керівні та педагогічні працівники (викладачі) закладів фахової 

передвищої освіти (коледжів, технікумів)  

180 год. / 

6 кред. ЄКТС; 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

120 год. / 

4 кред. ЄКТС 

ВОСІКТ 

4.23. 

Формування цифрового середовища 

закладу освіти: технології, засоби та 

принципи 

Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів 

вищої та післядипломної освіти; 

Керівні та педагогічні працівники закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти;  

Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої 

освіти; 

Консультанти центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників; 

Керівні та педагогічні працівники (викладачі) закладів фахової 

передвищої освіти (коледжів, технікумів)  

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

120 год. / 

4 кред. ЄКТС 

ВОСІКТ 

4.24. 

Теорія та технології організації 

дистанційного навчання: формування 

цифрових компетентностей педагога-

тьютора   

Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів 

вищої та післядипломної освіти;  

Керівні та педагогічні працівники закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти;  

180 год. / 

6 кред. ЄКТС; 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

ВОСІКТ 



Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої 

освіти; 

Керівні та педагогічні працівники (викладачі) закладів фахової 

передвищої освіти (коледжів, технікумів)  

120 год. / 

4 кред. ЄКТС 

4.25. 
Цифрові технології у викладанні мистецтва 

в закладах загальної середньої освіти 

Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти; 

Консультанти центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 
ВОСІКТ 

4.26. Сервіси Google в освітньому процесі 

Науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої 

та післядипломної освіти;  

Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-

технічної) освіти;  

Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти; 

Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, 

технікумів)  

180 год. / 

6 кред. ЄКТС; 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

120 год. / 

4 кред. ЄКТС 

ВОСІКТ 

4.27. 
Упровадження STEAM-освіти в освітній 

процес  

Керівні та педагогічні працівники закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти;  

Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої 

освіти;  

Керівні та педагогічні працівники (викладачі) закладів фахової 

передвищої освіти (коледжів, технікумів)  

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

120 год. / 

4 кред. ЄКТС 

ВОСІКТ 

4.28. 
Цифрові інструменти в діяльності 

сучасного педагога   

Керівні, науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів 

вищої та післядипломної освіти;  

Керівні та педагогічні працівники закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти;  

Керівні та педагогічні працівники закладів загальної середньої 

освіти; 

Керівні та педагогічні працівники (викладачі) закладів фахової 

передвищої освіти (коледжів, технікумів) 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

120 год. / 

4 кред. ЄКТС 

ВОСІКТ 

4.29. Інформатизація освітнього процесу Завідувачі кафедр та структурних підрозділів закладів ППО 
180 год. / 

6 кред. ЄКТС ВОСІКТ 

4.30. 
Інформаційне та програмне забезпечення 

освітнього процесу 
Завідувачі кафедр та структурних підрозділів закладів ППО 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС ВОСІКТ 

4.31. 

Психологічні засади розвитку 

підприємницької поведінки учасників 

освітнього процесу 

Керівники та педагогічні працівники закладів фахової 

передвищої освіти;  

Керівники (ректори, проректори, директори інститутів, декани 

факультетів, завідувачі кафедр) та науково-педагогічні 

працівники закладів вищої освіти 

120 год./4 кред. 

ЄКТС 

180 год./ 

6 кред. ЄКТС 

ПУ 



4.32. 
Психологічні засади розвитку лідерських 

якостей учасників освітнього процесу 

Керівники закладів позашкільної освіти;  

Керівники закладів загальної середньої освіти;  

Керівники та психологи центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників; 

Керівні та педагогічні працівники закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти;  

Методисти закладів професійної (професійно-технічної) освіти;  

Практичні психологи (соціальні педагоги) системи освіти; 

Керівники закладів вищої освіти (ректори, проректори, 

директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр) 

120 год./4 кред. 

ЄКТС 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

ПУ 

4.33. 
Психологічні засади попередження та 

подолання булінгу в закладах освіти 

Директори (заступники директорів) закладів загальної середньої 

освіти;  

Керівники, консультанти, психологи центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників; 

Керівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти;  

Керівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, 

технікумів); 

Керівники закладів вищої освіти 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

120 год./4 кред. 

ЄКТС 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

ПУ 

4.34. 
Коучингові технології у діяльності фахівців 

системи освіти 

Директори (заступники директорів, педагогічні працівники) 

закладів загальної середньої освіти;  

Практичні психологи (соціальні педагоги) системи освіти; 

Керівники, консультанти, психологи центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників; 

Керівники та науково-педагогічні працівники закладів вищої 

освіти 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

ПУ 

доц. Н. І. Пінчук, 

доц. М. В. Москальов 

4.35. 

Позитивна психотерапія у забезпеченні 

психологічного благополуччя фахівців 

освіти 

Директори (заступники директорів) закладів загальної середньої 

освіти;  

Керівники, консультанти, психологи центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників;  

Практичні психологи (соціальні педагоги) системи освіти; 

Завідувачі (директори) навчально-методичних кабінетів 

(центрів) психологічної служби, центрів практичної психології 

та соціальної роботи; 

Керівники та науково-педагогічні працівники закладів вищої 

освіти  

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

ПУ 

доц. М. В. Москальов 

4.36. 

Психологічні засади розвитку соціальної 

компетентності учасників освітнього 

процесу 

Директори (заступники директорів) закладів загальної середньої 

освіти;  

Керівники, консультанти, психологи центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників; 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

120 год./ 

4 кред. ЄКТС 

ПУ 



Керівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 

Керівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, 

технікумів); 

Керівники закладів вищої освіти 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

4.37. 

Трансформаційні ігри у психологічній 

підготовці фахівців освіти до попередження 

та розв’язання конфліктів 

Директори (заступники директорів, педагогічні працівники) 

закладів загальної середньої освіти;  

Практичні психологи (соціальні педагоги) системи освіти;  

Керівники, консультанти, психологи центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників; 

Керівники та науково-педагогічні працівники закладів вищої 

освіти  

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

180 год / 

6 кред. ЄКТС 

ПУ 

проф. О. О. Горова 

4.38. 

Психологічна майстерня гармонійних 

міжособистісних стосунків учасників 

освітнього процесу 

Директори (заступники директорів) закладів загальної середньої 

освіти,  

Керівники, консультанти, психологи центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників; 

Практичні психологи (соціальні педагоги) системи освіти); 

Керівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти;  

Керівники закладів фахової передвищої освіти (коледжів, 

технікумів) 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

120 год. / 

4 кред. ЄКТС 

ПУ 

ст. викл. О. А. 

Прокопенко 

4.39. 

Психологічні засади розвитку 

конкурентоздатності науково-

педагогічних / педагогічних працівників на 

засадах коучингових технологій 

Педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти 

(коледжів, технікумів); 

Педагогічні працівники закладів професійної (професійно-

технічної) освіти; 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів вищої 

освіти; 

Педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів 

післядипломної освіти 

120 год. / 

4 кред. ЄКТС 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

180 /6 кред. 

ЄКТС 

ПУ  

4.40. 

Психолого-педагогічні засади проєктного 

управління діяльністю закладу освіти 

засобами комп’ютерних технологій 

Директори (заступники директорів) закладів загальної середньої 

освіти; 

Практичні психологи (соціальні педагоги) системи освіти; 

Керівники, консультанти, психологи центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

ПУ 

доц. О. В. Киричук 

4.41. 
Психологічне забезпечення якості 

позашкільної освіти 

Керівники (педагогічні працівники) закладів позашкільної освіти 

(директори (заступники директорів, резерв директорів) 

педагогічні працівники районних (міських) центрів дитячої та 

юнацької творчості; станцій юних техніків, центрів науково-

технічної творчості учнівської молоді центрів туризму і 

краєзнавства учнівської молоді) 

120 год./4 кред. 

ЄКТС 
ПУ 

4.42. 

Психологічні засади маркетингу освітніх 

послуг закладів середньої, професійної та 

вищої освіти 

Директори (заступники директорів, педагогічні працівники) 

закладів загальної середньої освіти;  

Практичні психологи (соціальні педагоги) системи освіти;  

150 год. / 

5 кред. ЄКТС ПУ 



Керівники, консультанти, психологи центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників; 

Керівники та науково-педагогічні працівники закладів вищої 

освіти 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

4.43. Психологічне забезпечення якості освіти 
Педагогічні, науково-педагогічні працівники та керівники 

університетів, академій, інститутів 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС ПУ 

4.44. 
Проєктування сучасного уроку: теорія та 

практика 

Завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів 

ППО, методисти закладів ППО; 

Керівники, консультанти центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників;  

Педагогічні працівники ЗЗСО 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

ФОД, 

доц. М.І.Скрипник 

4.45. Когнітивні технології навчання  

Завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів 

ППО, методисти закладів ППО; 

Керівники, консультанти, психологи центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників; 

Педагогічні працівники ЗЗСО 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

ФОД, 

доц. М.І.Скрипник 

4.46. 
Навчальний текст: новий формат у 

цифровому освітньому просторі  

Завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів 

ППО, методисти закладів ППО;  

Керівники, консультанти, психологи центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників; 

Педагогічні працівники ЗЗСО 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

ФОД, 

доц. М.І.Скрипник 

4.47. 
Актуальні технології навчання у фаховій 

передвищій освіті 

Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, 

технікумів)    

120 год. / 4 

кред. 

ФОД, 

доц. М.І.Скрипник 

4.48. 
Менеджмент професійного розвитку 

педагогічних працівників 

Керівники (консультанти) центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників  

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

ФОД, 

ст. викл. Ю.А. 

Махновець 

4.49. 

Функції і ролі консультантів центрів 

професійного розвитку педагогічних 

працівників 

Керівники (консультанти) центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників  

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

ФОД, 

проф. Т.М.Сорочан 

4.50. 

Нова українська школа: зміст і технології 

інтегрованого навчання мистецтва в 

закладах загальної середньої освіти на 

засадах компетентнісного підходу 

Консультанти центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників  

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

ФОД, 

проф. каф. 

Л.М.Масол 

4.51. 
Теорія і технології забезпечення якості 

освіти в умовах сучасних трансформацій 

Завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів 

ППО, педагогічні працівники (методисти) закладів ППО 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

ФОД, 

доц. Я.Л.Швень 

4.52. 
Теорія і технології тьюторингу в 

освітньому процесі закладу освіти 

Педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти; 

Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти; 

Науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої 

освіти 

120 год. / 

4 кред. ЄКТС 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

ФОД, 

доц. Я.Л.Швень 



180 год./6 кред. 

ЄКТС 

4.53. 
Soft skills: розвиток гнучких метанавичок в 

освітньому процесі 

Педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти; 

Педагогічні працівники закладів позашкільної освіти; 

Педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти; 

Науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів вищої 

освіти 

120 год. / 

4 кред. ЄКТС 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

180 год./6 кред. 

ЄКТС 

ФОД, 

доц. Я.Л.Швень 

4.54. 

Сучасні тенденції менеджменту закладу 

позашкільної освіти: розвиток 

маркетингової компетентності педагогічних 

працівників 

Директори (заступники директорів) закладів позашкільної 

освіти, керівники та педагогічні працівники МАН, завідувачі 

відділів закладів позашкільної освіти, методисти закладів 

позашкільної освіти, керівники гуртків закладів позашкільної 

освіти 

120 год. / 

4 кред. ЄКТС 

ФОД 

доц. О.В.Просіна 

4.55. 

Інноваційні технології професійного 

розвитку фахівців мистецької галузі у 

вищій і фаховій передвищій освіті 

Викладачі університетів, академій, інститутів, які викладають 

мистецькі дисципліни;  

Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, 

технікумів), які викладають мистецькі дисципліни 

150 год. / 

5 кред. ЄКТС 

ФОД 

проф. каф. 

Л.М.Масол 

4.56. Креативні практики в освіті дорослих 

Науково-педагогічні працівники університетів, академій, 

інститутів;  

Науково-педагогічні та педагогічні працівники закладів ППО, 

завідувачі (викладачі) кафедр і структурних підрозділів закладів 

ППО 

180 год. / 

6 кред. ЄКТС 

ФОД 

доц. М.В. Ілляхова 

4.57. 
Електронна дидактика фахової передвищої 

освіти 
Викладачі закладів фахової передвищої освіти 

120 год. / 

4 кред. ЄКТС 

ФОД 

доц. М.І.Скрипник,  

доц. В.В.Маршицька  



УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧКИ 

 
ДЗВО — Державний заклад вищої освіти 

ЦІПО  — Центральний інститут післядипломної освіти 

ВОСІКТ  — кафедра відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних 

технологій 

ЗВО — заклад вищої освіти 

МОП  — кафедра менеджменту освіти і права 

ЗЗСО  — заклад загальної середньої освіти 

ЗПО  — заклад позашкільної освіти 

ЗП(ПТ)О  — заклад професійної (професійно-технічної) освіти 

ПУ  — кафедра психології управління 

ППО  — післядипломна педагогічна освіта 

ПВО  — кафедра професійної і вищої освіти  

ФОД  — кафедра філософії і освіти дорослих 

 


