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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Загальпi положенця

1.1. I_{я програма розроблена вiдповiдно до Законiв Уr.раiЪи <Про ocBiry>,

<Про випry ocBiTy>, <Про наукову i науково-технi,шу дiяпьнiсть>>, Постанови

КМУ вiд 21.08.2019 Ns 800 <<,Щеякi питання пiдвищення квалiфiкацii педагогiчнrо<

i науково-педагогiчних працiвникiв>>, Положенrrя про пiдвищення квалiфiкацii та

стакування педаrогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв вищих Еавчальних

закrадiв, затверджеttого наказом MiHicTepcTBa освiти i на}ки, молодi та спорту

УкраrЪи вiд 24.0l,201З Nl 48 (заресстровано в MiHicTepcTBi юстицii Украiни вiд

26.03.201З ЛЪ 488/23020), Положенням про пiдвиrценrrя квалiфiкацii на}ково-

педагогiчнrrх i педагоriчних працiвникiв XepcoHcbKoro державного унiверситеry

та про приймання на пiдвищенriя квалiфiкацii науково-педагогiчних i

педагогiчних працiвникiв з iнших закладiв освiти, затвердженого Еаказом ректора

Х,ЩУ (вiд 03 жовтня 2019р. ЛЪ 77l-fl), та передбачае набl"ття нових та

вдоскоЕаJIення ранiше набутих компетентностей на ocHoBi здобутоТ вищоi освiти

у межах професiйноi дiяльностi наl.ково-педагогiчних працiвникiв закладiв

вищо1 освlти.

Щiльова аудиторiя

Науково-педагогiчнi працiвники - викlrадачi iсторичних дисциплiн

зашrадiв виrцоТ освiти рiзних типiв i форм власностi.

Мета програми

Метою програми пiдвищенrrя квалiфiкацii е професiйний розвиток науково-

педагогiчнrтх працiвникjв викладачiв iсlорtтчнло< дисrиплiн у закладах влплоТ

освiти вiдповiдно до державноi полiтики у галузi освiти та забезпеченrrя якостi

освiти.

Профiлi базових компетентностей Itауково-педагогiчних працiвникiв

Головна iдея пiдвищення квалiфiкацii наlково-rrедаrогiчних працiвнlлtiв

зацладiв вищоТ освiти полягае в забезпеченцi iндивiдуа,rъно-особистiсного та



професiЙно-дiяльнiсЕого самовдоскон€шеЕнlI сл),хачiв Еа ocнoвt актившацrr 1хньо1

базовоТ освiти, набутого професiйного та життевого досвiду вiдповiдно до

iндивiдуагьно-особистих iHTepeciB, соцiалънrо< запитiв держави щодо

ефективного виконання посадово-функцiональrrих обов'язкiв.

ПрофЫ базовlп компетеrrп:остей науково-педагоriчних працiвникiв закладiв

вищоi освiти йстять ocHoBHi iндвiryаrьяо-особистiснi та лрофесiйтно-дiя,ънiснi

якостi, необхiднi дrя успiпшого викончlння cTpaTeTi,THoi мети та завдань

рефорптlъатттlя вшчоТ освiти:

. професiйньпедагогiчна компетентнiсть - обiзнапiсть iз HoBiTHilдl

науково обгрlT поваtлддl вiдоvосгшtд.t з педагогiки. психологii'. vетодtш. irrловатtл<и

д,1l1 створешrя освiтrъо-розвlва.:ъного середовиIца, що слрияе цiлiсному

iтцrвi,ryа,rьно-особистiснотrry студентЬ ЗВО, здатнiсть до про.щ,кIивноi професiiтlоi

дiя-rъностi на ocHoBi розвиненоТ педагогiцrоi рефлексii вi,щrовiдно до тrровiдtrrос

цiтшiсно-свiтоглядгтrоr орiентацй, вшог педагогiцlоi етди та вик;rикЬ вищоi пп<озпл;

о академiчна вvitтня органiзовувати та проводити HaykoBi лослiлкегоrя.

здатнiстъ до мirкнародrоi кооперашii, Ha)'кoBoIo PRy, дотрп,rат*тя методологi,пrоi та

акадей.шоi доброчесностi;

о управлiнеька - наб}"тrя взаемопов'язаlтих особистiсrпц i дiловлж

ялостей. лti дають ]\4ot) педаl оD розв'яJ)ваr и 5лtравл iHcbKi завданtu iдосгаги

висоtсо< ocBi lHix резу,ътатЬ:

о соuiально-гIюиадянська коипеrен гнiсть - роз5,viгоrя с),пrос гi

громадянськоIо суспiьства, володiння знанюIми lrро права i свободи шодшлл,

усвiдом,rеrшя глоба:ъню< (у тому числi екологiшло<) проблем шодства i можлrвостей

в,rасноi 1"TacTi у ii розв'язшлri, усвiдомлеlтня гром4дяItського обов'язку та поч}лffя

BracHoi гiдrостi, вмiння визначати проблемнi rrитатlня у софокульryрнй, професiftriй

сфера,х життедiяrьностi rподшlи та вiднаходлтrи rп,T я<и ix розв'язал*lя, навички

ефектr-rвноi та KoHcTplTcrBHoi ylacTi в цвiлiзацiiпlому суспiьному розвlzlrку.

здатнiсть до ефективноТ командноi роботи, лiдерства, вмirтня полередNgъати та

розв'яз}ъати конфлir<ти. лосяrаючи коr-гпроrdсЪ:



. загаJIьцоIq/льц,.рца компетентнlсть - здатнlсть роз}мlти твори

мистецтва форпryъати BracHi мистецькi смаюл, самостiйяо виракати iдеi досвiд та

пот}.т,гя ta допо\!оlою \.fис lецтва. 1свiлоvлегtLя власноТ HarTioHa-,TbHoi iдеrгпг.tlостi як

пtлrрlтlтя вiдкрлrrого ставJIеннrI та поваги до розмаiття kтJъчрного вираrкешUI

ilлшо<;

о MoBHo-KoMyHiKa l ивна колrпеrентнiсть - володiнlл сис t,емними

знан нJIми про нор\4и i гtтrи педаюгi.тною спi,пgrваtтня в прошесi органiзашiТ

колектлвноi та iпливiлlальноТ лiя,rъносгi. Bv iлtлtя вис,]]}хов)ла lи. вiдсгоюваги власну

позшlirо, влп<ористовуто.ти рiзнi прийолп.r розмiркlъань та аргу\4ентацii. розвшlенiсть

ьl л ьтlри професiйfl]оrо сгtiлlý ванля. здагкiсlь досялати леда огi.шrо< рез5льтагiв

засобами прощ,кr ивноТ Kor4,lriKa гивноТ взаr vодiТ (вiлповiлtлтх lнаь. верба,ънло< i

неверба_,тьгrж длiь i навичок залеrкно вiл KoMl HiKa tивно-лiя-rьнiсюо< сrцшй;;
о психологiчно-фасилiта гивна коипетептнiсть - усвiлоvлення Lп гrяiснот

значущостi фiзи.пlою, психi.тною i мораьною здоров'я студента, здатнiсть сприяги

творчому становJIеrтню сryдентiв та'йлiйiлдrвiдуалiзацii;

о пиприсмЕццька компетентнiсть - вмiяля геЕер}tsати HoBi iдеi й

пtщЕIиви та вт]лювати ж у життя з метою пrдвищення як mlacнolo соцаJъноIо

cr аryсу r а лобробуry. так i розви гкry с5 спЬс l ва i держави:

о iнформацiйньчпфрова компетен гнiсr ь - здатнjс гь орiсггцватися в

iнформацiйному просторi, отрIх\,{рати iнформаliю та оперрати нею вiдповiдно до

впасниr< потреб i вимоI с)/часноIо високотехнологi.rного iнформацiйноrо суспiльства.

Вибiрковi модулi пропонуються сJý/хачам на вибiр за очною, дистанцiйною i
зйшаною формаrи навчffIхI в рамках основrтих модулiв i тем обов'язковоi складовоТ

ocBiTboi програми.



Очiкувапi результати стаlr:ування охоплюють:

- сгrаснлD( тенденцrи розвитI(Jr освlти взЕlпlJll,

вищоi зокрема;
- сошiап ьно-правовltх основ. законолав.tих aK-tiB у

сферi влшдоТ освiти;
- особ,пrвосIей прочесiв виклалаrrня i навчаrшя

сгlленtiв:
мачяqi,мiр rЬrrur,,i i пряпirяr rii

компетентнlсно1 парад.Irми навчання;
- способiв реаfiзацiТ iнтеrрацiйного пiд(оry в

навчаIrнi студентiв;
- концешliТ iшс.rюзивноi освiти.

орIанlзов}tsати педагопчЕу дlяJIънlстъ Еа
комлетентнiснID( засада\ (прогнозуваrrrrя,
rrроек,DЕанI]я, оцiнюваrпrя тощо);
консlр)юваlи Ia реалiз}ваIи су^lаснi програми
цавчаtнIlrt сryдентiв iз використаттням

рЪноманiтrп.ж методiв, форм i технологiй;
дiагносl) вати освirнiй лроuес i складати
iндивi,щrа,Tьнi ocBiTHi маршрlти длlI cTaHoB,leHHrt

сryдента як особистостi, громадяшrна, Ьоватора;
- керl ва tи лослiдниькою дiя,тьнiстю сryдента:
- органiзоврати ýльт)ромовне ocBitHbo-

розвиваIы{е середовище;
- проеш)tsати впасну програму rrрофесiйно-

особистiсною зростання.

- студентоцентризм,цiннiстьособистостi;
- готовпiсть до змiн, гнучкiсть, постiйшй

професiЙниЙ розвиток;
- вiлданiсть iдеТ щодо tначулоi )часli в ocBitHbor,r5

rrроцесi ycix 1^rасникiв;
- просранкя де\4окраlичн}r( цiнностей (повага ло

багагоманiгносti. право вибор1. форr,тувашя
спiтьноти, полir.у:тьтlрнiсть);

- рефлексЬ BracHoi професiйноiлрактики.



1 . Загальпа характерпстпка програми пiдвшщеппя квалiфкацii
Змiст програми

Змiст програми пiдвищенrrя квалiфiкацii, зокрема цiлiсний i системнrдi
добiр модулiв i тем, 1раховуе особливостi професiйпоi науково-педагогi.шого
працiвника ЗВО i визначаеться: вимогами суспiльства знаЕь щодо
забезпечення закладiв вищоi освiти висококвалiфiкованш"rи фахiвцями;
основними напрямztми держазноi полiтики у галузi освiти; Надiонаьною
рамкою квалiфiкацii, освiтнiми ст цартzrми, вимогами до компетентностей
на;,.ково-педагогiчних працiвrтикiв; зltIIитами зitMoB}IrTciB ocBiTHix посlr}т.

Змiст прогрш,rи мае практичну спряr.rованiсть. мiстиlгь обов'язкову i
вибiркову складовi та охопJпое: змiстовну, практич{у (практико
зорiснтовану) i peqpcHy (методичну) складовi пiдвищенlrя квалiфiкацii
науково-педаt огiчн ro< лрацiвн икi в.

Форми реалiзацfi програми пiдвпщення квалiфiкацiT
Програлла передбачае очно-д.lстаЕцiйну форму навчалня.

,Щистанцйна форма навчаяня вiдбlъаеться за рахунок визнitння
резуьтатiв нефорvальноi (лacTi в ceviHapa,x, практиJс}ма\. тренiнлах.
вебiнарах, майстер-класах, пiдтвердженими вiдповiдними сертифiкаташ) та
iнформапьноi освiти.

Очна форма органiзовуеться Херсонським державним унiверситетом
пr,rяхом у виглядi на).кового сTаlIý/BaHHrI, а також проведешtя:

. треIdнговID( заЕять
о iнтерактивних лекцiй
. практиtIЕих зilIlJIть (майстер-класiв)
о дискусiй (тематитlих, подi)мню<)
о конференцiй (з обмiну досвiдом, пiдсlмковrо<, на}r<овrо<, iHTepHeT-

конференuiй тошо)
о самостiйнот роботи у виглялi монiторинry та очitлси резулътатiв

пропонованих ocBiTH ix зviв.
Термiни навчаЕЕя

Прогрш,ла пiдвищенrrя ква,riфiкацii передбачае обов'язкову i вибiркову
частини.
Обов'язкова частIлна скJIадаеться з очною (30 год.) та дистанцйного

ryрсу (90 год.) модулiв.
Впбiркова частипа передбачае вiльнrлt вибiр модулiв в очному, очно-

дистаrщiйному або дисташliйному формата,х з }рах}ъанням iнливiдуальнrо<
потреб педагогiв загальною кiлькiсrrо годин - 60 академiчних годин.

Тобто, rrрограма пiдвищення квалiфiкацii передбачае 180 академiчнm<
годин, б ЕСТS-кредити (див. табл,l), з якrо< 120 академiчrтих годин (4 ECTS-
кредити) - обов'язкова скJIадова, i 60 академiчних годин (2 ЕСТS-кред.rт) -
вибiркова складова.

Ifuжче представлено розподiл днiв/годин вiдповiдно до обов'язковоi i
вибiрковоi складових програми пiдвищення квалiфiкацii.



Пiд час третъоi cecii вiдбувасться презентацiя авторського творчого
продукту (проектiв, технологiчних портфолiо, навчапьно-методичних
розробок, модеIьних програм та iH.). За успiшного виконанIuI проград]tи

rrаоникy видаеться сертифiкат про пiдвищення квалiфiкацii Херсонського
державного унiверситету.

Плая-графiк програмп стажування



Модуль.
OcBiTHi
програми, гранти
та стипендii
Свропейського
союзу, СШlА
Канади,
особливостi
вибору,
органiзацiя
роботи

Вивчення досвiду оц)имашuI
грандiв кафедрою. Ознайомлешlя
з оформленням заявок на грirнди.

КомерuiалiзачЬ га vонетизацЬ
резул bTaTiB на}кових досягнень.

"]асади на5 ковоi vобiл bHocTi
наlковцiв.

Вiщiдъаtтtu леlсtifuло< i

семiнарсъlсо< занять з профЬшоl
пред,rетiв, KoTpi проводятъ
виlотадачi кафедри (вi,щlовiдrо до
розкладч затrть)

Молуль,
Академiчна
компетентнiсть
викJIадача

Вивченrrя досвiду оргшiзацii
науковоi роботи на кафедрi.

Види Еаукових дослiджень.
,Щотримання академiчноТ
доброчесностi.

В|щi,ryъш*lя науковоТ бiблiотеюа
Х.ЩУ, ознайомлеrшя з робоmю
систелд I]NICHEK

Модуль.
Органiзацй та
забезпеченrrя

реалiзацii
iндивiдуа_льноi
ocBiTHboi
TpacKTopii
студента

Вивченrrя досвiду орrанiзацii
реалiзацii прав студенT а щодо
забезпечення реалiзацii
iндивiдlальноi ocBiTHboi
траекторii студента. Щисциплiни
вiльноrо вибору студента.
Зарахування резул bTaTiB
неформальноТ та iнформал ьноТ
освiти.,Щуальна ocBiTa.

Щосвiд органi зачiТ сryлентськоi
академiчноi мобiльностi

,Щистанцiй-
ний курс

90 Модуль.
Удосконалення
1тrравлiнськоi
компетентностi

lIаб),ття взаемопов'язаrло<
особистiсrлл< i цiловлж ясооей, пti
дають змоry педiгоry розв'язрати
1травлiнськi завдаrня i дос_гати
висоrсж ocBiTrrlx резуlьтатiв.



володiI*{я знаJIIшми про прzrва

свободи Jtrодш{и, усвИ

еколоriчню<) проблем :тодства
мок,пвостей R,IacHoi )л{астi у 'r

розв'язаrтнi, усвiдо
Iромадянською обов'язку
поч}.гrя ыасноi гiдностi, вй
визначати проблемнi lиrаrяя
соцiоку:тьтурнJй. про
сферах житrедiя,ъностi ;подшлr
вiдlа_ходrпr urльи ix розв'

KoHcTplKTrBHoi Jчастi

розвитkт, здатшстъ до
комдцно1 роооти, л]

вмiяня попередлýtsати

розв'язуватл конфлiкти,
компромiсЬ

Модуль.
Удосконапення
соцiально-
громадянськоi
компетентностi
викладача

Здатriсть розlмiти твори
лп.rстецтв4 формlъати BracHi
мистецькi сматсl, сад.rостiйlо
вирахати iдеi досвiд та почуrтя за

допомоIою мистецrва

5 свiломленяя власноТ нацiонаьноТ
iдеrrrи*lостi як пiлгрlтtтя
вiдкриmю ставтеrтня та поваги до

розмаiтгя куьцрною виракешц
iттпlих

Молуль.
Удосконалення
з альнокульт}р
ноi
компетентностi
викJIадача

Усвiдом,rеrтня цiянiсноi
фiзичною, псrдiчною
мораJъного здоров'я сту
здатнlсть с[рIrIти
стацовпенню студентrв та
firдвi,ryа,riзацii;

Модуль.
Удосконалеrrня
психологiчно-
фасилiативноi
компетентностi
викJIадача

Здатнiсть орiеrrryватися
iнформацiйному

Модуль.
Удосконалення
iнфоомапйно-



цифровоi
компетентностi
викладача

оперрати нею вtдIовl,щlо дс
вJIаснIд( потреб i вимоl
сучасного високотехнологi*lоrt
Ьформацiйлrого оуспЬства

Молуль.
Удосконалення
пiдприемrшцькоТ
комлетентностi
викJlадача

Вмiння rенерувати HoBi iдеi й

iнiлiашви та вri:товашr ix 1
життя з мsтою пiдвищеlтття лr
втасною соцiаьного статусу т€

добробуry, так i розвrгк1
суспiльства i держави

Усього: 120 (60
очнrо<, 90
дистанцiй
них)

,Щпстап-
цiйна
(очrrо-
заочна)

60

Усього: ]80


