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

 
1.1. Загальна інформація 

Розробник (и)  програми проф. Радчук Г.К, доц. Андрійчук І.П, доц. 
Адамська З.М. 

Найменування програми  Психолого-педагогічні засади становлення 
освітнього діалогу в середовищі вищої школи 

Вид підвищення  кваліфікації 
(стажування) 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Обсяг програми  6 кредитів ЄКТС (180 год) 
Місце виконання програми  ТНПУ, кафедра психології розвитку та 

консультування 
Форма підвищення 
кваліфікації 

Очна, заочна, дистанційна 
 

Документ який видається 
після завершення стажування 

Довідка 

Напрям Інформаційно-комунікаційна компетентність; 
використання інформаційно-комунікативних та 
психологічних технологій в освітньому процесі 

1.2. Мета програми підвищення кваліфікації 
Підвищення методичного, наукового та практичного рівнів професійної 

компетентності педагогічних, науково-педагогічних працівників, відповідно до 
сучасних підходів у сфері ефективного управління навчальною та самоосвітньою 
діяльністю студентів, формування навичок професійної самоосвіти на засадах 
інноваційних освітніх та психологічних технологій. 

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

Загальні: здатність використовувати сучасні інформаційні технології  для 
ефективної комунікативної взаємодії з учасниками освітнього процесу; здатність 
планувати і здійснювати комплексні самостійні дослідження на основі системного 
наукового світогляду із застосуванням сучасних інформаційних та комунікаційних 
технологій; здатнiсть розробляти інноваційні проекти, які відповідають сучасним 
запитам, та реалізувати їх на практиці; здатнiсть розумiти особистiсне буття 
людини, суспiльний контекст її життєдiяльностi, становлення  суб`єктності як 
стрижня її особистіної зрілості; здатність діяти соцiально вiдповiдально та 
громадянсько свiдомо, на ocнові етичних міркувань (мотивiв), з дотриманням норм 
академічної доброчесності. 

Фахові: здатність до креативної діяльності в науково-інноваційній сфері; 
здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 
саморозвитку, рефлексії результатів професійної діяльності; здатність критично 



аналізувати і оцінювати традиційні методи викладання психологічних дисциплін, 
ефективно використовувати інноваційні та інформаційно-цифрові технології 
викладання; здатність організовувати педагогічне діалогічне спілкування на підставі 
суб`єкт-суб`єктної взаємодії та розробляти методичні матеріали щодо 
психологічного супроводу освітнього процесу; здійснення науково-методичної 
допомоги студентам; здатність проектувати, оптимізувати та оцінювати якість 
навчально-виховного процесу та освітнього середовища. 
 

1.4. Програма стажування  
№ 
з\п 

Зміст програми Очікувані результати навчання Кількість  
кредитів 
(ЄКТС) 

год. 
1. Психолого-педагогічні 

засади становлення 
освітнього діалогу в 
середовищі вищої школи 

Володіти сучасними інноваційними 
концептуальними та методологiчними 
знаннями в галузi науково-
дослiдницької та професiйної 
дiяльностi; ґрунтовно аналізувати й 
критично оцінювати традиційні 
методи викладання психологічних 
дисциплін та розробляти психологічні 
курси на засадах гуманістичних та 
гуманітарних технологій; ефективно 
організовувати педагогічне діалогічне 
спілкування, проводити різні форми 
навчальних занять, використовуючи 
активні методи навчання

1кредит 
(30 год) 

2. Психологічний супровід 
розвитку емоційного 
інтелекту особистості в 
освітньому середовищі 

Безперервний саморозвиток та 
самовдосконалення, усвідомлення 
вiдповiдальності за новизну наукових 
дослiджень та прийняття експертних 
рiшень; формування уміння управляти 
емоціями, застосувати емоційні 
компетенції у процесі педагогічного 
спілкування та соціальної взаємодії зі 
студентами 

1кредит 
(30 год) 

3. Психологічна підтримка 
у кризових ситуаціях 
 

Володіти сучасними інноваційними 
концептуальними та методологiчними 
знаннями в галузi професійної 
діяльності; вміти застосовувати  
відповідні психологічні техніки та 
прийоми для самодопомоги у кризовій 
ситуації та допомоги іншим 

1кредит 
(30 год) 

4. Методи ефективної 
організації навчальної та 
самоосвітньої діяльності 
студентів. Техніки та 
прийоми 
таймменеджменту 

Розуміння індивідуально-
психологічних властивостей та 
якостей особистості як суб’єкта різних 
видів діяльності, що сприяють 
самореалізації та професійній 
успішності 

1кредит 
(30 год) 

5. Соціально-психологічні 
аспекти профілактики 
булінгу в освітньому 
середовищі  

Оволодіння інноваційними 
виховними технологіями з 
профілактики та подолання булінгу; 
вміння дiяти соцiально вiдповiдально 

1кредит 
(30 год) 



та громадянсько свiдомо i на ocнові 
етичних міркувань (мотивiв) з 
дотриманням норм академічної 
доброчесності 

6. Методи фасилітації в 
дистанційному та 
змішаному навчанні. 

Вміння ефективно організовувати 
педагогічне студентоцентроване 
діалогічне спілкування, проводити 
різні форми навчальних занять на 
основі використання інноваційних 
гуманітарних технологій; ґрунтовно 
аналізувати й критично оцінювати 
традиційні методи викладання 
психологічних дисциплін та 
розробляти психологічні курси на 
засадах гуманістичних та 
гуманітарних технологій; 
використовувати сучаснi 
iнформацiйно-цифрові та  
комунiкативнi технологiї при 
спiлкуваннi, обмiнi iнформацiєю, 
зборi, аналiзi, обробцi, iнтерпретацiї 
даних.

1кредит 
(30 год) 

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


