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педагогічних, науково-педагогічних працівників 

 
1.1. Загальна інформація 

Розробник (и)  програми                               доц.Павлишин Л.Г. 
Найменування програми  «Філософія» 
Вид підвищення  кваліфікації 
(стажування) 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Обсяг програми  Вказати в кредитах (ЄКТС) – 6 (180 год). 
Місце виконання програми  ТНПУ, кафедра філософії та суспільних наук 
Форма підвищення 
кваліфікації 

Інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, 
дистанційна) 

Документ який видається 
після завершення стажування 

Довідка 

Напрям Формування професійних компетентностей 
галузевого спрямування (викладачі, вчителі), 
опанування новітніми науково-педагогічними та 
науково-дослідницькими технологіями 

1.2. Мета програми підвищення кваліфікації 
Набуття нових знань та вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах 
професійної діяльності за спеціальністю «Філософія» 

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

1. Загальнонаукова компетентність – розуміння сучасних наукових 
категорій, концепцій, онтологічних та аксіологічних аспектів філософії освіти; 
знання про сучасні досягнення фундаментальних наук в обсязі, необхідному для 
здійснення професійної діяльності; знання сучасних інформаційних технологій для 
отримання доступу до джерел інформації, її збереження та обробки; здатність до 
вирішення комплексних проблем у галузі професійної й наукової діяльності; 
набуття фахової компетентності шляхом використання концептуальних, 
методологічних знань в суміжних галузях науково-дослідної діяльності. 

2. Когнітивно-технологічна компетентність (спеціальна 
компетентність із фахового предмета) – знання, кваліфікація і досвід практичної 
діяльності у галузі предмета; здатність до розв’язання науково-пізнавальних 
завдань; гармонізація предметних, світоглядно-методологічних знань; здатність до 
набуття спеціалізованих концептуальних знань на основі новітніх досягнень 
філософії, які сприяють творчій та інноваційній діяльності; вміння організовувати 
навчальний процес, спрямований на гармонійний розвиток особистості. 

3. Методична компетентність – передбачає засвоєння педагогом нових 
підходів до навчально-виховного процесу; оволодіння інноваційними методами, 
прийомами, формами, технологіями організації навчання; вдосконалення 



методичного забезпечення; створення освітніх програм, навчальних посібників та 
он-лайн ресурсу для змішаної форми навчання. 

4. Соціальна компетентність – здатність педагога усвідомлювати соціальні 
проблеми та запити, пропонувати шляхи взаємодії з суспільством; уміння робити 
вибір та нести  відповідальність за прийняті рішення;  сприяти прищепленню любові 
до рідного краю, його минулого, теперішнього та майбутнього; орієнтувати увагу на 
важливості  збереження звичаїв і традицій народу; формувати відчуття власної 
самобутності та ідентичності. 

5. Інформаційно-технологічна компетентність – самостійно створювати 
різноманітні тестові завдання, застосовувати раціональні прийоми пошуку та 
аналізу; враховувати дидактичні принципи, закономірності, способи, форми 
організації навчального процесу для його оптимізації на основі комп’ютеризації; 
чітко викладати навчальний матеріал з огляду на специфіку предмету, досвід 
суб'єктів освітньої діяльності, рівень їхньої підготовки, вік; здатність 
перебудовувати план і хід викладу навчального матеріалу, якщо для цього є 
нагальна необхідність. 

6. Управлінська компетентність – визначення цілей навчального процесу; 
володіння педагогом методами і прийомами організації навчальної діяльності в 
аудиторний та поза аудиторний час; уміння коригувати процес навчання; здатність 
до прийняття важливих рішень у непередбачуваних умовах. 

7. Кооперативна компетентність (компетентність у спільній творчості) – 
вміння педагога ефективно організовувати взаємодію у навчальному процесі для 
досягнення спільної мети за такими напрямками: 1) «педагог – колеги», «педагог – 
педагогічний колектив»; 2) «педагог – учень/студент», «учень/студент – 
учень/студент», «учень/студент – група учнів/студентів» тощо. 

8. Полікультурна компетентність – передбачає знання педагогом культурних, 
національних надбань, життєву позицію представників різних національностей; 
толерантне ставлення до культури і традицій представників інших етнічних 
спільнот. 

9. Загальнокультурна компетентність – сприяє духовному становленню 
особистості, її інтегруванню у життя суспільства; передбачає обізнаність у галузі 
викладання предмета, ерудицію. 

1.4. Програма стажування  
№ 
з\п 

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

1.  Нові підходи до 
формування системи 
філософських знань та  
змісту навчального 
матеріалу дисциплін 
кафедри за 
спеціальністю 
«Філософія» 

Слухач здобуде знання про сучасні 
досягнення філософії в обсязі, 
необхідному для здійснення 
професійної діяльності; 
використовуючи досвід викладачів 
кафедри, вдосконалить навики 
практичної діяльності з дисципліни 
стажування; набуде спеціалізованих 
концептуальних знань в галузі 
дослідницької, навчальної та навчально-
методичної роботи.  

2/60 

2. Наукова діяльність 
викладача за 
спеціальністю 
«Філософія» 

Слухач ознайомиться із сучасними 
науковими категоріями, концепціями, 
онтологічними та аксіологічними 
аспектами філософії освіти; вивчить 

2/60 



досвід використання інноваційних 
інформаційних технологій при 
опрацюванні філософських джерел; 
удосконалить здатність до вирішення 
комплексних проблем у галузі 
професійної та наукової діяльності; 
братиме участь у наукових 
конференціях, науково-практичних 
семінарах; матиме  можливість 
опублікувати результати своїх наукових 
пошуків у фахових виданнях ТНПУ ім. 
В. Гнатюка. 

3. Методична робота 
викладача  за 
спеціальністю 
«Філософія» 

Слухач ознайомиться з новими 
методичними підходами до організації 
навчально-виховного процесу; оволодіє 
інноваційними методами, прийомами і 
технологіями організації навчання; 
вдосконалить методичне забезпечення 
навчально-виховного процесу з 
предмету стажування; 
створить/модернізує освітню програму з 
дисципліни стажування. 

2/60 

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


