
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського  

пропонує педагогічним і науково-педагогічним працівникам опанувати 

курс підвищення кваліфікації за програмою  
Сучасні освітні тенденції та інноваційні практики навчання дорослих 

дистанційно з 06 березня до 18 квітня 2023 року. 

За бажанням можна обрати один чи декілька модулів програми, що 

найбільше відповідають Вашим професійним запитам.  
 

Модулі  

програми «Сучасні освітні тенденції  та інноваційні практики навчання дорослих» 
 

 1. Сучасні тенденції у вищій освіті: національний і світовий контекст (30 год.) 

 Ключові питання  — Євроінтеграційні процеси в освіті. Інноваційність як провідна 

ознака вищої освіти. (Не)дискримінація як освітній тренд. Універсальний дизайн 

інклюзивного освітнього середовища. Вища школа в Україні в умовах війни: виклики і 

можливості. Місце та роль Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у 

просторі академічної доброчесності. Освітня програма: методичні аспекти упровадження й 

акредитації. 

 

 2. Управлінські аспекти викладацької діяльності (30 год.) 
 Ключові питання — Місце і роль викладача як лідера і фасилітатора в утвердженні 

нових підходів в управлінні закладами освіти. Брендинг викладача вищої школи. 

Методології NPS eNPS: розвиток бренду довіри у студентів. «Soft skills» для управлінців. 

Тайм-менеджмент як система управління часом. Практики резилієнтності та майндфулнес 

практики в умовах війни. “Work-Life balance” як освітня технологія. 
 Спікерка 1 і 2 модулів — О. В. Джус, д-р пед. наук, проф., зав. кафедрою професійної 

освіти та інноваційних технологій Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника, експертка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

(11 – Освітні, педагогічні науки, 13 – Початкова освіта), експертка з сертифікації 

педагогічних працівників Державної служби якості освіти. 
 

 3. Коучинг у роботі педагога (30 год.) 
 Короткі відповіді на ключові питання: “Що таке коучинг і кому потрібен коучинг?” 

— “Коучинг – технологія педагогічного керівництва, при якій домінує розвиток наявних 

здібностей для досягнення нових цілей. Коучинг потрібен тому, хто йде вперед, хто вже 

багато досяг і бажає досягнути більшого в житті, професії, бізнесі”, — зацікавлять слухачів 

розумінням того, що процес коучингу ніколи не закінчується – чергове досягнення стає 

платформою до подальшого випробування.  
 Спікер — Ніколаєв Л. О., канд. психол. наук, доцент кафедри психології 

Університету Григорія Сковороди в Переяславі, коуч, тренер, засновник і викладач-тренер 

Міжнародної школи тренінгу і супервізії «TrainingBOX».  
 

 4. Інтерактивні технології навчання дорослих (30 год.) 
 Можливість якісного професійного зростання, свобода вибору інтерактивних 

технологій, ігрове мислення, організація ігрового середовища для дорослих — ці та інші 

питання для вирішення у процесі взаємодії пропонуються всім учасникам модулю. 
 Квест, сторітеллінг, кейс-метод, синквейн слугуватимуть інтерактивній онлайн 

практиці. 
 

 5. Основи тренінгової діяльності (30 год.) 
 Ключові питання — Специфіка проєктування, організації та проведення тренінгу. 

Особливості спілкування на тренінгу. Поняття та розвиток групової динаміки. Ігрові 

тренінгові методи. Онлайн практика тренінгових вправ та ін.  



 Спікерка 4 і 5 модулів — Іванова Л. А., канд. пед. наук, фахівець з комунікацій 

Центру підвищення кваліфікації Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського, сертифікована тренерка, тренерка-методистка курсу “Основи 

тренінгової діяльності” Міжнародної школи тренінгу і супервізії «TrainingBOX»; експерт з 

питань підготовки студентів до роботи в закладах позашкільної освіти на засадах 

артеківської педагогіки. 
 

 6. Профілактика професійної деформації педагогів засобами арт-терапії (30 год.) 
 Методика використання арт-терапії в практичній діяльності педагога. Види арт-

терапії: ізотерапія, казкотерапія, мандалотерапія, пісочна терапія, музична терапія, 

фототерапія. Мобілізація творчого потенціалу людини засобами арт-терапії та її корекційні 

можливості арт-терапії — ці та інші питання теорії та практики вже чекають слухачів 

даного модуля.  

  Спікерка — Івженко І. Б., д-р філос., доцент кафедри теорії та технології соціальної 

роботи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, практичний 

психолог, арт-терапевт, сертифікований НЛП-практик, тренер, член Східноукраїнської 

асоціації арт-терапії. 

 

 

 
 

 
 


