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1.1. Загальна інформація

Розробник (и)  програми                                                  доц.Грушко В.С. 
Найменування програми  «Економіка» 
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 «Економіка» 

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

1. Загальнонаукова компетентність – 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 професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою; здатність 
збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які 
необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі 
обґрунтовані висновки; здатність використовувати сучасні інформаційні технології, 
методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні 
встановленим потребам дослідження; здатність визначати ключові тренди соціально-
економічного та людського розвитку; здатність формулювати професійні задачі в 
сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи 
для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси; здатність обґрунтовувати 



управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання; 
здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських 
рішень; здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання 
ефективних проектів у соціально-економічній сфері. 

3. Методична компетентність –  засвоєння нових підходів до навчального 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 усвідомлювати соціально-економічні 
проблеми та запити суспільства та пропонувати шляхи їх вирішення та задоволення; 
уміння робити вибір та нести  відповідальність за прийняті рішення;  сприяти 
прищепленню навичок орієнтації в ринковому середовищі сучасної економіки і 
здатності приймати ефективні рішення. 

5. Інформаційно-технологічна компетентність – створювати тестові завдання, 
застосовувати ефективні прийоми пошуку та аналізу; враховувати дидактичні 
принципи, закономірності, способи, форми організації навчального процесу у процесі 
його інформатизації; якісно викладати навчальний матеріал з предмету; здатність 
перебудовувати план і хід викладу навчального матеріалу у процесі його 
удосконалення. 

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

7. Кооперативна компетентність (компетентність у спільній творчості) – вміння 
організовувати взаємодію у навчальному процесі для досягнення спільної мети. 

8. Полікультурна компетентність – оволодіння культурними надбаннями різних 
етнічних та релігійних груп, субкультур; толерантне ставлення до культур і традицій 
інших народів. 

9. Загальнокультурна компетентність – формування основ для духовного розвитку 
особистості, її ефективну соціалізацію у життя суспільства; розширення рівня 
обізнаності у галузі викладання предмета. 

1.4. Програма стажування 
№ 
з\п 

Зміст програми Очікувані результати навчання Кількість  
кредитів 

(ЄКТС)/ год.
1. Новітні підходи до 

опанування 
системою 
економічних знань 
та  
змістом 
навчального 
матеріалу 
дисциплін кафедри  

Здобуття знань про останні досягнення 
економічної науки, необхідні для ефективної 
організації професійної діяльності; вдосконалення 
вмінь і навичок практичної застосування знань з 
дисципліни стажування; набуття спеціалізованих 
фахових знань у сфері навчальної, навчально-
методичної  і дослідницької роботи.  

2/60 

2. Наукова діяльність 
викладача за 
спеціальністю 
«Економіка» 

Опанування сучасних підходів у пізнанні 
постійно змінюваної економічної реальності; 
вивчення досвіду використання інноваційних 
інформаційних технологій у процесі  
опрацювання економічних джерел та роботи зі 
статистичними даними; удосконалення вміння 
вирішення комплексних проблем у галузі 
професійної та наукової діяльності; практика 
участі у наукових конференціях, науково-
практичних семінарах; можливість публікації 

2/60 



результатів своїх наукових досліджень у фахових 
виданнях ТНПУ ім. В. Гнатюка. 

3. Методична робота 
викладача  за 
спеціальністю 
«Економіка» 

Оволодіння інноваційними методами, прийомами 
і технологіями забезпечення ефективного 
навчання; ознайомлення з досвідом, новітніми 
методичними підходами в організації навчально-
виховного процесу; вдосконалення методичного 
забезпечення навчального процесу з предмету 
стажування; формування вміння надання освітній 
програмі з дисципліни стажування форми і 
змісту, які відповідають вимогам сучасних реалій. 

2/60 

 
 
 
 

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


