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ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій працівників 

з інноваційної педагогічної діяльності 

 
1.1 Загальна інформація 

Повна назва структурного 

підрозділу 
Центр розвитку кадрового потенціалу  

Вид підвищення кваліфікації Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Наявність ліцензії 
Ліцензія АГ № 582883, видана Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту України 22.02.2012 р. 

Обсяг програми 

год./кредитів ЄКТС 
180 год./6 кредитів ЄКТС  

Форма(ми) підвищення 

кваліфікації 
Очна, дистанційна 

Місце виконання програми 

підвищення кваліфікації 
Сумський державний університет 

Кількість осіб у  

групі:  

- мінімальна 20 

- максимальна 80 

Мова(и) викладання Українська 

Тип документу про підвищення 

кваліфікації 
Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

Додаткові послуги 

 
Додаткові послуги здійснюються за рахунок 
замовника 

- проживання у гуртожитку-готелю; 
- харчування у їдальні університету, кафетеріях та буфетах; 

- користування бібліотекою 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису програми 

підвищення кваліфікації 

http://crkp.sumdu.edu.ua/uk/ 

1.2 Мета програми підвищення кваліфікації 

Удосконалення раніше набутих та набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності 

педагогічних та науково-педагогічних працівників 

1.3 Характеристика програми підвищення кваліфікації 

Зміст програми 

1. Система якості освіти. 
1.1 Управління якістю освітньої діяльності та якості освіти. 

1.2 Запобігання порушень доброчесності та підвищення 

академічної культури у закладі освіти. 
1.3 Інтелектуальна власність у сфері освіти.  

2. Дистанційні технології навчання в освітньому процесі. 

2.1 Змішане навчання як технологія поєднання он-лайн 
навчання, традиційного та самостійного навчання. 



2.2 Застосування інструментів Microsoft Office 365 для 
організації змішаного навчання.  

2.3 Google-сервіси для організації навчального процесу та 

роботи: спільна робота з документами та сервісами, Google 
Drive, Google Docs/Sheets/Slides, Jamboard. 

2.4 Google-сервіси для організації навчального процесу та 

роботи: Google Calendar, Google Keep, Google Contacts, Google 

Classroom 
2.5 Google Forms та Microsoft Forms як засоби тестування, збору 

даних та автоматичної генерації 

2.6 Засоби організації навчальних занять у відеорежимі. 
3. Мультимедійний контент: види та засоби створення. 

3.1 Презентації: кращі практики MS Power Point та його 

потенціал. 

3.2 Графічний контент у навчальній діяльності. 
3.3 Відеоконтент: новий вимір навчально-дидактичного 

матеріалу. 

4. Активні методи навчання. 
 4.1 Тенденції розвитку нових видів навчальної діяльності в 

умовах сучасних соціальних викликів/  

4.2 Скрайбінг: творча візуалізація навчального процесу. 
4.3 Фасилітація: колективне розв’язання проблеми у командній 

роботі. Тренінги як активна форма навчання. 

4.4 Командний квест: покрокове вирішення інтелектуальних, 

пошукових та творчих завдань. 
5. Роль соціальних мережевих сервісів у навчальному процесі 

Розподіл годин за видами 

діяльності 

Аудиторна робота: 36 год. 

Самостійна робота: 114 год. 
Написання та захист випускної роботи: 30 год. 

Оцінювання та атестація Захист випускної роботи (оцінка за національною шкалою) 

1.4 Програмні результати навчання (РН) 

- знати особливості побудови внутрішньої системи управління якістю освітньої діяльності та якості 

освіти; 

- розуміти особливості впровадження змішаного навчання у закладах освіти;  
- знати можливості та механізми використання Google-сервісів при організації навчального процесу 

за змішаними технологіями навчання; 

- вміти застосувати засоби Microsoft (Word, Excel) для організації та контролю знань студентів; 

- вміти використовувати інструмент Microsoft Teams для створення інтерактивного навчального 
онлайн-середовища; 

- володіти основними інструментами та засобами MS PowerPoint для створення якісних 

мультимедійних навчальних презентацій; 
- вміти використовувати MS PowerPoint для створення елементарного відеоконтенту та анімацій для 

широкого кола навчальних задач; 

- володіти інструментами елементарного відео-монтажу та застосовувати їх до редагування наявних 
відеоматеріалів; 

- вміти продукувати власний відеоматеріал та ефективно використовувати матеріали з відкритого 

доступу для створення власних навчальних відео; 

- вміти застосовувати можливості сервісу Google Form для створення навчальних тестів і засобів 
зворотного зв’язку; 

- володіти сучасними технологіями створення мультимедійного контенту; 

- розуміти особливості організації командного квесту при викладанні навчальної дисципліни; 
- володіти сучасними техніками візуалізації навчального матеріалу; 

-    застосовувати технології фасилітації для групової та командної взаємодії 

1.5 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 
1. Люта Ольга Василівна, к.е.н., начальник Центру 

забезпечення якості вищої освіти СумДУ; 



2. Артюхов Артем Євгенович, к.т.н., керівник групи сприяння 
академічної доброчесності СумДУ, член Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти; 

3. Уткіна Марина Сергіївна, к.ю.н., старший викладач кафедри 
кримінально-правових дисциплін та судочинства. 

4. Гребеник Людмила Іванівна, к.біол.н., доцент кафедри 

біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії. 

5. Дерев’янко Юрій Миколайович,  к.е.н., доцент, кафедри 
економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування; 

6. Коваль Юлія Сергіївна, фахівець Медіа-центру;  

7. Славко Анна Сергіївна, асистент кафедри міжнародного, 
європейського права та цивільно-правових дисциплін; 

8. Костенко Андріана Миколаївна, к.політ.н., доцент кафедри 

психології, політології та соціокультурних технологій; 

9. Діденко Ірина Вікторівна, к.е.н., старший викладач кафедри 
економічної кібернетики 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

1. Персональний комп’ютер, підключений до мережі 

Інтернет. 
2. Аудиторії обладнані мультимедійною технікою 

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

1. Презентаційні матеріали за темами програми. 

2. Інформаційні ресурси бібліотеки 

 

 

 

 

Начальник Центру розвитку кадрового 

потенціалу навчального закладу 

 

___________    

 

 

Віта ГОРДІЄНКО 

 

 


