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ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (СТАЖУВАННЯ) 
педагогічних, науково-педагогічних працівників 

 
1.1. Загальна інформація 

Розробник (и)  програми проф. Задорожна І.П., викл. Гарасим Т.О. 
Найменування програми  Професійний розвиток викладача англійської 

мови: перспективи, виклики, рішення 
Вид підвищення  кваліфікації 
(стажування) 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Обсяг програми  6 кредитів ЄКТС (180 год). 
Місце виконання програми  ТНПУ, кафедра англійської філології та 

методики навчання англійської мови 
Форма підвищення кваліфікації Денна, дистанційна 
Документ який видається після 
завершення стажування 

Довідка 

Напрям Розвиток професійних компетентностей 
1.2. Мета програми підвищення кваліфікації 

удосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення й розширення 
професійних знань, умінь і навичок з педагогіки, професійних компетентностей, 
набуття науково-педагогічного досвіду; здійснення самостійної науково-
дослідницької, науково-організаційної, педагогічно-організаційної та практичної 
діяльності у закладах вищої освіти; презентувати результати власного наукового 
дослідження (стаття, есе, презентація, виступ на конференції, публічна наукова 
лекція тощо) та оформити його відповідно до сучасних вимог. 

1.3.Перелік компетентностей , що вдосконалюватимуться/ набуватимуться  
(загальні, фахові, тощо). 

Загальні компетентності (ЗК): 
‐ здатність до узагальнення, аналізу та синтезу, розвитку критичного мислення 

для розуміння процесів і явищ; 
‐ здатність до пошуку, систематизації, критичного осмислення та аналізу 

інформації з різних джерел; 
‐ здатність створювати та інтерпретувати знання у процесі викладацької 

діяльності та у ході здійснення наукового дослідження; 
‐ здатність спілкуватися з науковою спільнотою українською та іноземною 

(англійською) мовами з метою презентації та обговорення результатів своєї 
викладацької та наукової роботи в усній та письмовій формі; здійснювати  
міжкультурну комунікацію, працювати в міжнародному контексті; 

‐ здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи з їх подальшою 
реалізацією у процесі викладацької та наукової роботи; 

‐ здатність до планування й вирішення задач власного професійного і 



особистісного зростання; 
‐ здатність дотримуватись правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях і науково-педагогічній діяльності. 
Фахові компетентності (ФК): 

- володіння знаннями у галузі освіти, зокрема про основні концепції, методики, 
технології, розуміння теоретичних і практичних проблем,  сучасного стану 
наукових знань про систему освіти; 

- здатність виявляти актуальні проблеми розвитку сучасної освіти, аналізувати 
та пропонувати шляхи їх вирішення з орієнтацією на інтереси особистості, 
суспільства і держави; 

- здатність збирати дані для наукового дослідження, систематизувати та 
інтерпретувати їх; 

- здатність реалізовувати інноваційні технології освіти з  урахуванням 
значущих умов навчання і впроваджувати їх у навчальний процес; 

- здатність до використання методологічного інструментарію виконувати 
наукові дослідження; 

- здатність публічно представляти результати своїх наукових пошуків (стаття, 
есе, презентація, виступ на конференції, публічна наукова лекція тощо); 

- здатність розробляти підручники, посібники, методичні рекомендації із 
впровадженням результатів досліджень в освітній процес; 

- здатність до викладацької діяльності та взаємодії зі студентами; планувати і 
організовувати освітній процес у вищій школі; створювати позитивне 
середовище, міжособистісні стосунки й доброзичливий психологічний 
клімат; 

- здатність оцінювати результати навчальної діяльності студентів, 
застосовуючи традиційні та альтернативні методи; 

- здатність здійснювати рефлексію і самоаналіз педагогічної діяльності, 
передбачати перспективи, шляхи подальшого розвитку освітньої галузі. 

 
1.4. Програма стажування  

№ 
з\п 

Зміст програми Очікувані результати навчання Кількість  
кредитів 
(ЄКТС) 
год. 

1. Ознайомлення з навчально-
методичною базою 
кафедри англійської 
філології та методики 
навчання англійської мови 
Тернопільського 
національного 
педагогічного університету 
ім. В.Гнатюка: 
навчальними та робочими 
програмами, підручниками 
та посібниками, 
матеріалами для 
самостійної та 
індивідуальної роботи 
студентів, інтерактивними 
курсами, науковою та 
проектною діяльністю 

Використання досвіду викладачів 
кафедри англійської філології та 

методики навчання англійської мови 
в роботі у вищому навчальному 

закладі 

1(30 год) 



викладачів кафедри  
2. Вивчення досвіду 

викладання теоретичних 
курсів, що викладаються на 
кафедрі англійської 
філології та методики 
навчання англійської мови, 
специфіки та можливостей 
дистанційного, змішаного 
навчання у 
Тернопільському 
національному 
педагогічному університеті 
ім. В.Гнатюка 

Використання досвіду у професійній 
діяльності 

1(30 год) 

3. Відвідування лекцій і 
семінарських занять з 
теоретичних курсів, 
практичних занять з метою 
поглиблення фахових 
знань, ознайомлення з 
новими підходами до 
удосконалення форм 
самостійної роботи 
студентів факультету 
іноземних мов 
Тернопільського 
національного 
педагогічного університету 
ім. В.Гнатюка 

Використання досвіду у професійній 
діяльності 

1(30 год) 

4. Підготовка наукової статті 
до публікації у фаховому 
збірнику / збірнику, що 
входить у наукометричні 
бази Scopus, Web of Science 
в галузі філології та 
методики навчання 
іноземних мов 

Рукопис статті 1(30 год) 

5. Ознайомлення із 
напрацюваннями 
колективу кафедри 
англійської філології та 
методики навчання 
англійської мови 
Тернопільського 
національного 
педагогічного університету 
ім. В.Гнатюка щодо 
укладання навчально-
методичних посібників для 
студентів 

Використання досвіду у професійній 
діяльності 

1(30 год)) 

6. Вивчення методики роботи 
викладачів кафедри 

Використання досвіду у професійній 
діяльності 

1(30 год) 



англійської філології та 
методики навчання 
англійської мови 
Тернопільського 
національного 
педагогічного університету 
ім. В.Гнатюка у процесі 
керування студентськими 
науковими роботами та 
проблемними групами 

 
 

 
 
Проректор з наукової роботи 
та міжнародного співробітництва    Г.І. Фальфушинська 
 
 
 


