
 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 

Шановні колеги! 

Кафедра Економіки та Менеджменту Української інженерно-педагогічної 

академії запрошує педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів 

освіти взяти участь у авторських програмах підвищення кваліфікації з 

адаптивного менеджменту, адаптивного навчання та активізації адаптивних 

процесів у закладах освіти. 

Підвищення кваліфікації здійснюється на основі трансферу розроблених 

технологій. 

 

Період навчання: 18 жовтня – 25 листопада 2022 року 

Робоча мова: українська 

Форма участі: дистанційна (платформа Moodle, Google Meet) 

Загальний обсяг: 180 годин (6 кредитів ЄКТС) 

Документ про підвищення кваліфікації: свідоцтво державного зразка 

(категорія – науково-педагогічні працівники) 

Вартість: 1200 грн. 

 

Тематичний план: 

1. Розвиток вищої освіти України в сучасних соціально-економічних умовах.  

1.1 Світовий досвід і тенденції розвитку вищої освіти України в умовах 

інтеграційних і глобалізаційних процесів трансферу освітніх технологій. 

1.2 Вищий навчальний заклад як суб’єкт ринку освітніх та наукових послуг. 

1.3 Інформаційні технології в освіті.  

1.4 Ділова українська мова. 

1.5 Ділова англійська мова. 

 

2. Теоретичні і нормативно-правові основи навчально-наукової діяльності 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. 

2.1 Нормативно-правова основа освітньої діяльності викладача закладу  вищої 

освіти.   

2.2 Психолого-педагогічні засади діяльності сучасного викладача ЗВО в умовах 

інтеграції знань. 

2.3 Менеджмент освітнього процесу в закладах вищої освіти.  



2.4 Інноваційна методика розроблення навчальних програм та занять. 

2.5 Розроблення робочих програм з навчальних дисциплін (за спеціалізаціями). 

2.6 Комунікативні процеси та інтерактивні методи навчання з використанням 

віртуального освітнього середовища ЗВО. 

 

3. Методика розроблення навчальних програм, занять з дисциплін фахового 

профілю у вищих навчальних закладах на основі інтеграції знань.  

3.1 Моделювання занять за спеціалізаціями на основі системної інтеграції знань 

у ЗВО.  

3.2 Інноваційні технології навчання у ЗВО. 

3.3 Керівництво засвоєнням змісту занять з використанням ІКТ.  

3.4 Декомпозиція змісту дисципліни та  робочих навчальних програм за 

спеціалізаціями. 

3.5 Розроблення робочої навчальної програми викладання дисципліни на основі 

інтеграції знань. 

3.6 Створення сценарію проведення занять за розробленою навчальною 

програмою дисципліни.  

 

4. Контрольно-підсумковий модуль. 

4.1 Виконання та захист випускної (кваліфікаційної) роботи. 

 

Реєстрація: до 17 жовтня 2022 року (включно) за посиланням: 

 

 

Контактна особа:  

Дяченко Катерина Сергіївна,  

канд. екон. наук, доц. кафедри економіки та менеджменту УІПА 

+38068-535-60-03 (Telegram, Viber) 

e-mail: yoo.katrin@gmail.com 

 

 

https://forms.gle/19V7E6k1ZKV4pr4V9
mailto:yoo.katrin@gmail.com

