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1.1. Загальна інформація 

Розробник програми  доц.Ладика П. І. 
Найменування програми  Індивідуальна програма стажування 
Вид стажування Навчання за програмою стажування 
Обсяг програми  6 кредитів ЄКТС (180 год) 
Місце виконання програми  ТНПУ, кафедра теорії і методики 

олімпійського та професійного спорту  
Форма підвищення кваліфікації Очна, заочна, дистанційна, мережева 
Документ який видається після 
завершення стажування 

Довідка 

Напрям Розвиток професійних компетентностей 
1.2. Мета програми підвищення кваліфікації 

Мета стажування: ознайомлення з організацією навчально-виховної, 
методичної та науково-дослідної роботи на кафедрі теорії і методики 
олімпійського та професійного спорту Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка для вдосконалення 
методики викладання власних предметів. 
1.3.Перелік компетентностей , що вдосконалюватимуться/ набуватимуться  

(загальні, фахові, тощо). 

Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями, здатність застосовувати 
знання у практичних ситуаціях, здатність забезпечувати формування фізичної 
культури особистості, здатність проводити тренування та супроводження 
участі спортсменів у змаганнях, здатність здійснювати навчання, виховання та 
соціалізацію людини у сфері фізичної культури і спорту, застосовуючи різні 
педагогічні методи та прийоми, здатність застосовувати сучасні технології 
управління суб’єктами сфери фізичної культури і спорту, здатність до 
безперервного професійного розвитку, уміти обробляти дані з використанням 
сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, показувати навички 



самостійної роботи, демонструвати критичне та самокритичне мислення, 
застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 
змістовно інтерпретувати отримані результати. 

1.4. Програма стажування  
№ 
з\п 

Зміст програми Очікувані результати 
навчання 

Кількість  
кредитів 
(ЄКТС) 

год. 
1 Ознайомлення з 

практичною діяльністю 
закладу вищої освіти.  

Удосконалення здатності 
вчитися та оволодівати 
сучасними знаннями 

0,5/15 год 

2 Ознайомлення з 
документацією кафедри 
теорії і методики 
олімпійського та 
професійного спорту її 
оформленням та веденням. 

удосконалення здатності 
забезпечувати формування 
фізичної культури особистості, 
удосконалення здатності 
проводити тренування та 
супроводження участі 
спортсменів у змаганнях,  
 

0,5/15 год 

3 Вивчення особливостей 
навчального процесу та 
викладання різних 
дисциплін кафедри теорії і 
методики олімпійського та 
професійного спорту. 

Удосконалення здатності 
застосовувати знання у 
практичних ситуаціях 

0,5/15 год 

4 Вивчення останніх 
тенденцій з розвитку та 
вдосконалення навчально-
методичної роботи 
працівників закладу вищої 
освіти. 

Удосконалення здатності 
здійснювати навчання, 
виховання та соціалізацію 
людини у сфері фізичної 
культури і спорту, застосовуючи 
різні педагогічні методи та 
прийоми 

0,5/15 год 

5 Ознайомлення з 
програмними вимогами до 
працівників кафедри теорії і 
методики олімпійського та 
професійного спорту щодо 
навчально-методичного 
забезпечення.  

Удосконалення здатності 
забезпечувати формування 
фізичної культури особистості, 
удосконалення здатності 
проводити тренування та 
супроводження участі 
спортсменів у змаганнях,  
 

0,5/15 год 

6 Вивчення досвіду 
навчальної та методичної 
роботи викладачів кафедри 
теорії і методики 

Удосконалення здатності уміти 
обробляти дані з використанням 
сучасних інформаційних та 
комунікаційних технологій 

0,5/15 год 



олімпійського та 
професійного спорту, 
впровадження інноваційних 
технологій у процесі 
навчальної діяльності із 
студентами. 

7 Ознайомлення із науковою 
роботою кафедри теорії і 
методики олімпійського та 
професійного спорту 
напрямками наукових 
досліджень, науковими 
доробками членів кафедри.  

Удосконалення здатності до 
безперервного професійного 
розвитку 

0,5/15 год 

8 Ознайомлення з 
методичною роботою 
кафедри теорії і методики 
олімпійського та 
професійного спорту. 
Ознайомлення з тематикою 
науково-методичних 
семінарів кафедри. 

Удосконалення здатності 
застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані 
результати 

0,5/15 год 

9 Участь у засіданні 
методичного семінару 
кафедри теорії і методики 
олімпійського та 
професійного спорту. 

Удосконалення здатності 
застосовувати сучасні технології 
управління суб’єктами сфери 
фізичної культури і спорту 
 

0,5/15 год 

10 Ознайомлення з 
впровадженням у 
навчальний процес 
положень Болонської 
декларації у ході 
викладання навчальних 
дисциплін. 

Удосконалення здатності 
застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані 
результати 

0,5/15 год

11 Вивчення останній 
тенденцій удосконалення 
наукової діяльності 
викладачів закладу вищої 
освіти. 

Удосконалення здатності 
показувати навички самостійної 
роботи, демонструвати критичне 
та самокритичне мислення 

1,0/30 год

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

 


