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1.1. Загальна інформація 

Розробник (и)  програми доц. Мохун Сергій Володимирович, доц.Мацюк 
Віктор Михайлович, доц.Федчишин Ольга 
Михайлівна, доц.Чопик Павло Іванович, 
доц.Корсун Ігор Васильович, доц.Басістий 
Павло Васильович, доц. Дрогобицький Юрій 
Володимирович 

Найменування програми  Середня освіта (Фізика), Фізика 
Вид підвищення  кваліфікації 
(стажування) 

Навчання за програмою підвищення 
кваліфікації 

Обсяг програми  6 кредитів ЄКТС (180 год.) 
Місце виконання програми  ТНПУ, кафедра фізики та методики її навчання 
Форма підвищення кваліфікації дистанційна (очна (денна, вечірня), заочна) 
Документ, який видається після 
завершення стажування 

Довідка 

Напрям ознайомлення із сучасними досягненнями 
фізичної та астрономічної науки та їх 
відображення в освітньому процесі, оволодіння 
інноваційними педагогічними та інформаційно-
комунікаційними технологіями в фізичній та 
астрономічній освіті, розвиток навичок 
професійної самоосвіти. 

1.2. Мета програми підвищення кваліфікації 
Набуття нових та вдосконалення фахових компетентностей, зокрема, в умовах 

змішаного або дистанційного навчання, сприяння реалізації принципу «освіта 
впродовж життя». 

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

Інтегральна компетентність.  
Здатність розв’язувати складні задачі і  проблеми у галузі професійної діяльності 

із поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем 
інтелектуального потенціалу для вирішення проблемних професійних завдань у 
галузі фізики, астрономії. 

Загальні компетентності. 
 Здатність вирішувати проблеми у професійній діяльності на основі абстрактного 

мислення, аналізу, синтезу та прогнозу. 
Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел, 

необхідної для розв’язування наукових і професійних завдань. 



Здатність генерувати нові ідеї. 
Здатність розробляти проекти та управляти ними. 
Здатність до виконання дослідницької роботи з елементами наукової новизни. 

Фахові компетентності. 
Знання на рівні новітніх досягнень, необхідні для дослідницької та/або 

педагогічної діяльності у сфері фізики, астрономії та їх практичних застосувань. 
Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при критичному осмисленні 

фізичних та астрономічних проблем. 
Здатність до використання принципів, методів та організаційних процедур 

дослідницької та/або педагогічної діяльності. 
Спроможність розробляти фізичну, астрономічну модель ситуації з реального 

світу. 
Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців. 
Здатність самостійно розробляти проекти шляхом творчого застосування 

існуючих та генерування нових фізичних, астрономічних ідей. 
Здатність до розвитку нових та удосконалення існуючих методів аналізу у фізиці, 

астрономії; моделювання,  прогнозування, розв’язування  нових проблем у нових 
галузях знань. 

Здатність управляти стратегічним розвитком команди в процесі здійснення 
професійної діяльності. 

Здатність до самоосвіти та підвищення кваліфікації на основі інноваційних 
підходів у сфері фізики, астрономії. 

Володіння дидактичними знаннями процесів і методів викладання та навчання 
фізики, астрономії. 

1.4. Програма стажування  
№ 
з\п 

Зміст програми Очікувані результати навчання Кількість  
кредитів 
(ЄКТС) 

год. 
1. Актуальні проблеми сучасної 

фізичної та астрономічної 
освіти. 

Знання й розуміння актуальних 
проблем сучасної фізичної та 
астрономічної освіти.  

1/30 год. 

2. Використання історичних 
відомостей та сучасних 
досягнень науки під час 
вивчення фізики та 
астрономії. 

Знання й розуміння в області 
використання історичних 
відомостей та сучасних досягнень 
науки під час вивчення фізики та 
астрономії. 

1/30 год. 

3. Формування ключових та 
предметної компетентності в 
процесі розв’язування задач з 
фізики та астрономії. 

Знання й розуміння в області 
методики розв’язування різних 
типів задач з фізики та астрономії. 1/30 год. 

4. Методика і техніка сучасного 
фізичного експерименту. 

Знання й розуміння в області 
методики і техніки сучасного 
фізичного експерименту. 

1/30 год. 

5. Моделювання фізичних та 
астрономічних процесів та 
явищ. 

Знання й розуміння в області 
моделювання фізичних та 
астрономічних процесів та явищ. 

1/30 год. 

6.  Технології електронного 
(дистанційного) навчання. 

Знання й розуміння в області 
технологій електронного 
(дистанційного) навчання.  

1/30 год. 

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



 


