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ПРОГРАМА
пiдвищення квалiфiкацii завiдувачiв вiддiлень
закладу фаховоi передвищоi освiти
Розробник/розробники

Науково-методичний центр ВФПО

Найменування

Впровадження iнновацiйних технологiй в освiтнiй
процес

Мета

Пiдвищення iнформацiйно-комунiкативного та
практичного рiвнiв професiйноI компетентностi ·
завiдувачiв вiддiлень закладiв фаховоI передвищоI
.освiти вiдповiдно до основних напрямiв державноI
. .
.
. .
поштики у галуз1 освпи, сучасних вимог до зм1сту 1
форм пiдготовки фахiвцiв, освiтнiх потреб споживачiв
OCBlTНlX ПОСЛУГ

Напрям

Пiдвищення квалiфiкацiI завiдувачiв вiддiленнями
закладiв фаховоI передвищоI освiти

Змiст

Слухачi ознайомляться з iнформацiйно-ресурсним
забезпеченням освiтнього процесу в умовах
дiджиталiзацiI суспiльства, iмплементацiI Закону
Украiни «Про фахову передвищу освiту»,
особливостями лiцензування та акредитацiI пiдготовки
фахiвцiв у закладах фаховоI передвищоI освiти,
порядком проходження акредитацiI освiтньо
професiйноI програми, сучасними вимогами до
навчально-методичного забезпечення освiтнього
процесу; особливостями пiдготовки фахiвцiв за
дуальною формою здобуття освiти, практично1
пiдготовки студентiв на пiдприемствах, органiзацiсю та

.

.

.

проведениям зовюшнього зам1ру знань студенпв з
використанням iнформацiйних технолог!й; створенням
та ведениям корпоративних та iндивiдуальних сайтiв
педагога, кращими педагопчними практиками,
Обсяг (тривалiсть в
годинах) та розподiл
годин за видами
дiяльностi
Форма/форми
пiдвищення
квалiфiкацii
Вид пiдвищення
квалiфiкацii
Перелiк
компетентностей, що
вдосконалюються

16 ГОДИН

дистанційна

навчання за програмою пiдвищення квалiфiкацiI

1

- здатнiсть вирiшувати складнi завдання i проблеми
професiйноI дiяльностi з органiзацiI освiтнього процесу
. .
.
у вщдшеню;
- застосування знань з управшння та нормативно
законодавчого забезпечення освiтнього процесу;
- використання iнформацiйних, комунiкацiйних та
�цифрових технологiI в освiтньому процесi;
- здатнiсть вчитися, оволодiвати сучасними освiтнiми
методиками та впроваджувати в осв�тнiй процес
педагогiчнi iнновацiI;
- вмiння приймати рiшення, розв 'язувати проблеми

Очiкуванi результати
навчання

- знаходити р1шення щодо удосконалення осв�тнього
. .
.
процесу у вщдшеню;
- застосовувати знания та практичю навички
проектування та створення веб-ресурсу;
- використовувати iнформацiйно-комунiкацiйнi та
цифровi технологiI в освiтньому процесi

Документ, що
вида€ТЬСЯ
Мiсце виконання
програми
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