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Напрям Викладання іноземних мов і перекладу 
1.2. Мета програми підвищення кваліфікації 



 
Підвищення методичного та практичного рівнів інформаційно-

цифрової компетентності педпрацівників щодо використання 
цифрових технологій у навчальному процесі, зокрема, в умовах 
змішаного або дистанційного навчання; формування у педагогів 
комунікативної компетентності шляхом розвитку навичок та 
формування вмінь грамотної взаємодії зі студентами з особливостями 
розвитку; підвищення методичного та практичного рівнів 
перекладацької компетентності педпрацівників у галузі юридичного 
та конференц-перекладів; формування у педпрацівників інфомедійної 
грамотності; ознайомлення науково-педагогічних працівників з 
методикою швидкісного запам’ятовування лексичного матеріалу 
здобувачами вищої освіти.  

 
 

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

Загальні компетентності: здатність використовувати сучасні 
інформаційні технології для ефективної комунікативної взаємодії з 
учасниками освітнього процесу; здатність орієнтуватися в 
інформаційному просторі, здатність до пошуку, опрацювання та 
аналізу інформації з різних джерел; уміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми, здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях. 
 
Фахові компетентності: здатність вільно оперувати спеціальною 
термінологією для розв’язання професійних завдань; здатність 
обирати необхідну перекладацьку стратегію залежно від жанрової 
приналежності тексту та ситуації; здатність до здійснення адекватного 
усного (послідовного та синхронного) перекладу; здатність 
використовувати можливості мережевих програмних систем та 
Інтернет-ресурсів для вирішення теоретичних і практичних завдань у 
галузі професійної діяльності; використання й передача знань для 
навчання перекладу конференцій та юридичного перекладу; вміння 
налагоджувати процес змішаного та дистанційного навчання шляхом 
використання сучасних інформаційних технологій; обізнаність із 
новітніми інструментами для організації ефективної цифрової 
взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу; здатність 
розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що 
виникають у процесі навчання осіб з особливостями розвитку. 

 
 

1.4. Програма стажування  
№ 
з\п 

Зміст програми Очікувані результати навчання Кількість  
кредитів 



(ЄКТС) 
год. 

 Інноваційні 
методи 
викладання в 
умовах 
дистанційного 
та змішаного 
навчання 

Знання й розуміння сучасних 
тенденцій розвитку освіти; знання 
й розуміння алгоритму організації 
співпраці в умовах дистанційного 
та змішаного навчання; знання і 
розуміння алгоритмів роботи із 
сучасними цифровими додатками 
для створення цифрового 
навчального контенту; вміння 
застосовувати професійно-ділові 
ігрові технології; здатність 
розширювати можливості 
контролю знань студентів; вміння 
надавати конструктивний 
зворотній зв'язок. 

 

1(30 год.) 

 Особливості 
здійснення та 
методика 
навчання 
перекладу 
конференцій 

Знати основні наукові підходи, 
концепції, освітні технології, 
глибоко розуміти актуальні 
теоретичні й практичні проблеми, 
що потребують вирішення у 
процесі професійної підготовки 
майбутніх конференц-
перекладачів. 
Організовувати викладання 
дисципліни «Особливості 
перекладу 
конференцій» відповідно до 
завдань та принципів сучасної 
вищої школи, вимог до 
нормативного, наукового, 
навчально-методичного 
забезпечення освітнього процесу, 
використовувати ефективні засоби 
діагностики навчальних досягнень 
майбутніх фахівців. 
Оволодіти праксеологічними 
вміннями: застосовувати способи і 
прийоми цілеутворення, реалізації 
необхідних видів діяльності, 
оцінки і самооцінки результатів 
діяльності у розв’язанні 
професійних задач; 

1(30 год.) 



здоров’язбереження, прийоми 
виявлення і усвідомлення своїх 
можливостей, особистих і 
професійно значущих якостей; 
реалізовувати стратегії 
дослідницького 
самовдосконалення та обирати 
засоби саморозвитку. 
Вміти застосовувати ІКТ у 
викладацькій діяльності; 
використовувати сучасні практики 
та пошукові техніки для роботи з 
науковими джерелами, 
використовувати універсальні та 
спеціалізовані інформаційні 
ресурси. 

 Юридичний 
переклад: 
мовні та 
нормативні 
аспекти 

Готовність до виконання 
письмового перекладу текстів 
юридичного спрямування та 
усного послідовного 
двостороннього перекладу; 
Наявність навичок володіння 
професійно орієнтованим 
мовленням, а також базові 
юридичні, економічні й 
адміністративно-управлінські 
знання з метою забезпечення 
юридично-орієнтованої міжмовної 
та міжкультурної комунікації 
іноземними мовами у 
професійному середовищі 
(організація зустрічей, 
переговорів, підготовка 
документів); Ґрунтовні знання у 
галузі теорії юридичного 
перекладу, інформаційних 
технологій; володіння навичками 
ведення самостійної дослідницької 
роботи у галузі перекладознавчих 
дисциплін і методики перекладу 
юридичних текстів; володіння 
навичками рецензування й 
редагування перекладів текстів 
юридичного спрямування. 

1(30 год.) 

 Застосування Знати особливості емоційного 1 (30 год.)



інклюзивного 
підходу у в 
освітньому 
середовищі 

розвитку різних вікових груп 
людей та вміти вплітати в 
навчальний процес засоби 
емоційного вираження для 
залучення осіб з особливостями 
розвитку до комунікації та 
навчання; знати перелік сенсорних 
систем та вміти використовувати 
ці знання при плануванні занять; 
знати про зв’язок зорово-
просторової обробки інформації з 
іншими сенсорними системами та 
вміти подавати навчальний 
матеріал відповідно до 
особливостей розвитку людини; 
знати стадії моторного планування 
та вміти взаємодіяти з 
учнем/студентом відповідно до 
стадії, на якій він знаходиться; 
знати види стереотипної поведінки 
та вміти використовувати її в 
навчальних цілях; знати етапи 
комунікативної готовності та 
вміти вступати в комунікацію з 
студентом/учнем на його етапі; 
знати етапність та 
взаємозалежність емоційного та 
академічного розвитку та вміти 
визначати цю етапність в осіб з 
особливостями розвитку;  знати 
взаємозалежність та відмінність 
комунікації та мовлення і вміти 
коректно вести взаємодію з 
людиною з особливостями 
розвитку; знати види паттернів 
сенсорної модуляції та вміти 
вплітати їх в навчання; знати 
проблеми саморегуляції та вміти 
допомагати саморегулюватися 
учням/студентам з особливостями 
розвитку. 

 Інформаційна 
та медійна 
грамотність у 
підготовці 

Розуміти, як працюють медіа та 
розрізняти їх види і функції; вміти 
застосовувати принципи 
критичного мислення до пошуку 

1(30 год.) 



перекладачів та перевірки інформації у різних 
медійних джерелах; вміти 
визначати основні характеристики 
маніпуляції та пропаганди; вміти 
розрізняти типи реклами і 
розуміти, що таке «джинса» і 
«клікбейт»; вміти аналізувати 
фото, лого, символи, постери, 
інфографіку та інші візуальні ряди; 
вміти розрізняти види цензури та 
самоцензури; вміти реалізовувати 
принципи толерантності та вміти 
протидіяти мові ворожнечі і мати 
навички етичного спілкування. 

 Швидкісна 
систематизація 
лексики 

Володіти методикою швидкісного 
засвоєння лексику у великій 
кількості; актуалізувати 
білінгвальний підхід у швидкісній 
систематизації лексики; 
здійснювати мотивацію кожного 
навчального заняття у контексті 
швидкісного опрацювання 
лексики; планувати, 
організовувати й контролювати 
навчально-виховний процес та 
власну професійну діяльність 
задля швидкісної систематизації 
лексики; знаходити нові 
педагогічні засоби задля 
швидкісної систематизації 
лексики. 

1(30 год.) 
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