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

 
1.1. Загальна інформація 

Розробник (и)  програми проф. Кікінежді О.М., проф. Орап М.О., доц. Кізь О.Б., доц. 
Савелюк Н.М.; доц. Кальба Я.Є., доц. Мешко О.І.,  

доц. Широкорадюк Л.А. 
Найменування програми  Психолого-педагогічні засади становлення егалітарної 

особистості майбутнього фахівця 
1.Особистісно-еґалітарний підхід як засадничий у 
формуванні ґендерно-справедливого, недискримінаційно-
освітнього середовища в контексті впровадження 
політики академічної доброчесності у ЗВО (0,5 кр.; проф. 
Кікінежді О.М.)  
2. Психологія соціального інтелекту (1 кр.; проф. Орап 
М.О.)  
3.Розвиток ґендерної компетентності науково-педагогічних 
працівників та педагогів закладів дошкільної, загальної 
середньої й позашкільної освіти (1 кр.;доц. Кізь О.Б.) 
4. Психологічні основи soft skilss: спільний особистісний 
саморозвиток педагога та здобувача освіти (1кр.; доц. 
Савелюк Н.М.) 
5. Психологія мас: історія і сучасність проблеми (1 кр.; доц. 
Кальба Я.Є.) 
6. Актуальні проблеми психології вищої школи (1кр.; доц. 
Мешко О.І.) 
7. Феномен вербального булінгу в освітньому середовищі: 
сутність та шляхи його попередження (0,5 кр.; 
доц.Широкорадюк Л.А.) 

Вид підвищення  кваліфікації 
(стажування) 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Обсяг програми  6 кредитів ЄКТС/180 год. 
Місце виконання програми  ТНПУ, кафедра психології  
Форма підвищення 
кваліфікації 

очна (дистанційна), заочна, дистанційна, мережева форма 

Документ який видається після 
завершення стажування 

Довідка  
 

Напрям Психологія 
1.2. Мета програми підвищення кваліфікації 

розширення і підвищення рівня предметної компетентності, забезпечення умов для  



формування  егалітарної особистості майбутнього фахівця-педагога та реалізації 
автономізаційної компетентності викладачів психологічних дисциплін, підвищення 
теоретичного, методичного і практичного рівнів  психологічної та емоційно-етичної 
компетентності педпрацівників;  обмін досвідом викладання психологічних компонентів 
освітніх програм, удосконалення практичних умінь та навичок  із загальної, соціальної, 
вікової та педагогічної психології 

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

Загальні компетентності. 
1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 
2. Здатність здійснювати психологічний аналіз організації навчальної, виховної, науково-

дослідницької та методичної роботи зі студентами. 
3.Розширення і підвищення рівня гендерної обізнаності та гендерної компетентності задля 
формування егалітарно-освітнього, недискримінаційного середовища у закладах вищої 
освіти, обмін досвідом викладання гендерно-освітніх програм, удосконалення практичних 
умінь та навичок з впровадження ґендерного підходу у заклади дошкільної, початкової та 
загальної середньої та позашкільної, вищої освіти. 

4. Здатність до особистісного і професійного самовизначення, самоствердження і 
самореалізації впродовж життя, до цінування багатоманітності у суспільстві 
(культура самовираження); здатність до створення команди однодумців, прийняття 
ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до 
обов’язків (лідерська компетентність); здатність до творчого пошуку й реалізації 
нових ідей, до самопрезентації результатів своєї професійної діяльності; 

5. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 
Фахові компетентності: 

Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних 
проблем психологічної науки та практики; 
Здатність обирати і застосовувати валідні та надійні методи наукового дослідження та 
доказові методики і техніки практичної діяльності; 
Здатність здійснювати практичну діяльність з використанням науково верифікованих методів 
та технік; 
Удосконалення умінь здійснювати викладацьку діяльність і освітньо-виховну діяльність із 
студентами. 
Розвиток ґендерних компетенцій, формування егалітарної свідомості шляхом 
реконструкції ґендерних стереотипів як традиційних культурних  обмежень, розвиток 
ґендерної чутливості та ґендерної толерантності як демократичних стратегій мислення, 
орієнтація фахівців на надання практичної консультативної допомоги дітям та дорослим у 
розв’язанні проблем ґендерного характеру, усвідомлення ролі соціального оточення у 
конструюванні ґендеру, необхідності еґалітарних, партнерських стосунків статей в 
гуманізації суспільних відносин на всіх щаблях їх функціонування,  
здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їх позитивної 
самооцінки, ідентичності; здатність до формування мотивації та організації пізнавальної 
діяльності учнів; здатність до формування спільноти учнів, в якій кожен відчуває себе її 
частиною; здатність усвідомлювати особисті відчуття й почуття, управляти власними 
емоційними станами; здатність до спілкування з батьками, колегами, іншими фахівцями з 
метою підтримки учнів. 
Здатність до прогнозування та моделювання нових соціально-психологічних явищ у 
суспільстві та соціальних групах. 
 Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку 
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     Зміст програми 
             
 

Очікувані результати навчання Кількість  
кредитів 
(ЄКТС) 

год. 
1 Особистісно-

еґалітарний підхід як 
засадничий у 
формуванні  , 
ґендерно-
справедливого, 
недискримінаційно-
освітнього 
середовища в 
контексті 
впровадження 
політики 
академічної 
доброчесності у ЗВО  
(проф. Кікінежді 
О.М.)  

 
 

• здійснювати аналіз ґендерних 
проблем, застосовуючи різні теоретичні   та 
методичні підходи: ґендерний, компетентнісний, 
суб’єктно-вчинковий, особистісно-орієнтований, 
особистісно-еґалітарний. 

• аналізувати чоловічу та жіночу 
психологію, чинники, які зумовлюють 
диференціацію  ґендерних відносин; 

• застосовувати особистісно-
еґалітарний підхід до оцінки паритетності-
ієрархічності життєдіяльності статей у 
функціонуванні великих та малих груп та 
колективів та формування еґалітарно-
освітнього недискримінаційного середовища в 
контексті впровадження політики академічної 
доброчесності у ЗВО.  

0,5 /15  

2 Психологія 
соціального інтелекту 
(проф. Орап М.О.) 

Слухачі набувають умінь аналізувати 
концептуальні підходи до наукового 
дослідження соціального інтелекту, розрізняти 
вікові та індивідуальні особливості соціального 
інтелекту, здійснювати аналіз актуальних 
проблем дослідження соціального інтелекту. 
Здатність розширювати систему знань про 
соціалізацію індивіда та формування його 
соціального інтелекту, виявляти критерії та 
показники його розвитку. Здатність обирати 
надійні та валідні методи дослідження структури 
та індивідуальних особливостей соціального 
інтелекту. 

1 /30  

3 Розвиток ґендерної 
компетентності 
науково-педагогічних 
працівників та 
педагогів закладів 
дошкільної, загальної 
середньої й 
позашкільної освіти 
(доц. Кізь О.Б.) 

 

• Метою програми є розвиток 
ґендерної компетентності слухачів як ключової 
професійної якості, що дозволяє бути 
ефективними в ситуаціях міжособистісної 
взаємодії з особами різної статі та передбачає 
наявність знань про існуючі ситуації ґендерної 
нерівності, чинники та умови, що їх визначають; 
вміння помічати та адекватно оцінювати ситуації 
ґендерної нерівності в різних сферах суспільного 
буття; здатність уникати будь-яких проявів 
упередженості та дискримінації щодо дітей, 
молоді та працівників сфери освіти на підставі їх 
належності до певної статі. Програма знайомить 
із чинниками освітнього середовища, які можуть 
здійснювати депривуючий вплив на учасників 
освітнього процесу тієї чи іншої статі у формах 
неоднакового ставлення, утисків, позбавлень, 
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обмежень, виключень або надання переваг, 
прихованих або відкритих проявів 
дискримінації, сексизму, будь-яких виявів 
ґендерно-обумовленого насильства. Слухачі 
набувають умінь розпізнавати «приховані» та 
«відкриті» елементи ґендерної дискримінації у 
змісті навчальних предметів, навчально-
методичній літературі, ґендерних взаєминах в 
педагогічному колективі, стилі викладання та 
педагогічного спілкування, оцінюванні 
навчальних та професійних результатів суб’єктів 
освітнього процесу.  Вони опановують 
методикою проведення ґендерної експертизи 
навчального контенту, зокрема ілюстративного і 
текстового матеріалу підручників, а також 
методикою проведення ґендерної експертизи 
заняття чи уроку. Слухачі набувають умінь 
інтегрування знань ґендерної теорії до змісту 
психологічних дисциплін чи навчальних 
предметів, а також включення ґендерної 
тематики до науково-дослідницької роботи 
учнівської та студентської молоді й написання 
курсових, магістерських, конкурсних робіт з 
психології.   

4 Психологічні основи 
soft skills: спільний 
особистісний 
саморозвиток 
педагога та здобувача 
освіти 
(доц. Савелюк Н.М.) 
 

Ознайомлення з поняттям «soft skills» та 
поглиблення його розуміння; обґрунтування 
основних психологічних аспектів soft skills у 
педагогічній діяльності; стимулювання до 
пізнання (самопізнання) й розвитку 
(саморозвитку) окремих важливих soft skills. 

- поглиблення розуміння поняття soft skills 
у освіти та завдань Нової української школи; 

- теоретичний аналіз soft skills відповідно 
до основних функцій психіки: когнітивної 
(когнітивні навички), регулятивної (навички 
емоційної саморегуляції та ін.), комунікативної 
(уміння працювати в команді та ін.) та функції 
творчості (здатність продуктивного мислення й 
ін.); 

- практико орієнтована психологічна 
діагностика та психотренінгове вправляння в 
розвиткові окремих soft skills; 

- складання програми подальшого 
професійного саморозвитку в контексті 
структури soft skillsконтексті модернізації 
системи 
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5 Психологія мас: 
історія і сучасність 
проблеми  (доц. 
Кальба Я.Є.) 

Навчальний тренінг, який розкриває актуальні 
питання масових феноменів:  масової свідомості, 
масової поведінки, масової комунікації; 
систематизує виклад загальних відомостей щодо 
їх ґенези, структури, динаміки; розглядає 
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найбільш поширені в соціально-психологічній, 
політичній науці теоретичні уявлення про 
означені феномени й супутні їм процеси.     

•    Слухачі набувають умінь 
аналітично осмислювати ключові аспекти 
масової проблематики, відслідковувати та 
прогнозувати їх у практиці сьогодення, що 
сприяє актуалізації порогу критичності, 
усвідомленю та дії власних психозахистів. 

6 Актуальні проблеми 
психології вищої 
школи  (доц. Мешко 
О.І.) 

 

Володіння системними знаннями в галузі 
психології вищої освіти про: сучасні 
психологічні концепції та актуальні 
методологічні підходи особистісно-
професійного становлення студента як суб’єкта 
професіоналізації в умовах закладу вищої освіти; 
теоретичні і практичні проблеми вищої освіти у 
зв’язку з сучасними реаліями життя; новітні 
досягнення дослідження психологічних 
особливостей студентського віку, психологічних 
закономірностей та механізмів психічної 
життєдіяльності сучасної людини в 
студентському віці; психологічні аспекти 
організації учбової діяльності та виховання 
студентів  в умовах сучасного закладу вищої 
освіти; значення студентської групи як елемента 
педагогічної системи ЗВО та як мікропростору, в 
якому відбувається соціалізація студента, 
формування його і як особистості, і як 
майбутнього професіонала; психологію 
професійно-педагогічної взаємодії у системі 
«викладач-студент» з урахуванням нових 
методологічних підходів та технологій 
професійної підготовки майбутніх фахівців.  
Уміння здійснювати психологічний аналіз 
актуальних проблем сучасної вищої освіти.  
Здатність розширювати систему знань щодо 
психологічного забезпечення особистісно-
професійного зростання студентів як суб’єктів 
професіоналізації в умовах сучасного закладу 
вищої освіти.  
Здатність обирати науково надійні та валідні 
методи дослідження психологічних 
особливостей особистості студента й 
студентської групи, а також володіння методами 
самопізнання та особистісно-професійного 
саморозвитку. Володіння системними знаннями 
в галузі психології вищої освіти про: сучасні 
психологічні концепції та актуальні 
методологічні підходи особистісно-
професійного становлення студента як суб’єкта 
професіоналізації в умовах закладу вищої освіти; 
теоретичні і практичні проблеми вищої освіти у 
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зв’язку з сучасними реаліями життя; новітні 
досягнення дослідження психологічних 
особливостей студентського віку, психологічних 
закономірностей та механізмів психічної 
життєдіяльності сучасної людини в 
студентському віці; психологічні аспекти 
організації учбової діяльності та виховання 
студентів  в умовах сучасного закладу вищої 
освіти; значення студентської групи як елемента 
педагогічної системи ЗВО та як мікропростору, в 
якому відбувається соціалізація студента, 
формування його і як особистості, і як 
майбутнього професіонала; психологію 
професійно-педагогічної взаємодії у системі 
«викладач-студент» з урахуванням нових 
методологічних підходів та технологій 
професійної підготовки майбутніх фахівців.  
Уміння здійснювати психологічний аналіз 
актуальних проблем сучасної вищої освіти.  
Здатність розширювати систему знань щодо 
психологічного забезпечення особистісно-
професійного зростання студентів як суб’єктів 
професіоналізації в умовах сучасного закладу 
вищої освіти.  
Здатність обирати науково надійні та валідні 
методи дослідження психологічних 
особливостей особистості студента й 
студентської групи, а також володіння методами 
самопізнання та особистісно-професійного 
саморозвитку. 
 

 
7.Феномен вербального 
булінгу в освітньому 
середовищі: сутність та 
шляхи його попередження 
(доц. Широкорадюк Л.А.). 

Навчальний тренінг, який розкриває актуальні 
питання феномену булінгу в освітньому 
середовищі; його гезези, класифікації, 
структури, динаміки. Теоретичним підґрунтям  
є дослідження  зарубіжних учених Д. 
Ольвеуса, Дж. Девой, С. Кафенбергера, в яких 
закладено основи розробки проблеми 
шкільного булінгу, а також методологічні 
засади суб’єктно-вчинкового підходу і 
положення про суб’єкта психічної активності 
В. Татенка.   Слухачі набувають умінь 
аналітично осмислювати ключові аспекти 
шкільного булінгу, зокрема лихослів’я, роль 
жертви, булера та спостерігачів, 
відслідковувати та прогнозувати шляхи його 
попередження у освітній практиці.                        

0,5/15  

 

 
   

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



 


