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ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Теорія і практика організації безперервної освіти 

1.1 Загальна інформація 

Повна назва структурного 

підрозділу 
Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу  

Вид підвищення кваліфікації 

 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 
 

Наявність ліцензії Відсутня 

Обсяг програми  1 кредит ЄКТС 

Форма підвищення 

кваліфікації 
Дистанційна  

Місце виконання програми 

підвищення кваліфікації 
Сумський державний університет 

Кількість у групі осіб 

                             - мінімальна 

 

30 

                            - максимальна 150 

Мова(и) викладання Українська 

Тип документу про 

підвищення кваліфікації 
Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

Інтернет-адреса постійного 

розміщення опису програми 

підвищення кваліфікації 

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

1.2 Мета програми підвищення кваліфікації 

Підвищення якості надання освітніх послуг з урахуванням оптимальних та ефективних технологій 

організації роботи мозку і пам’яті людини 

1.3 Характеристика програми підвищення кваліфікації 

Зміст програми 

1. Теорія та практика забезпечення якості неперервної освіти. 
2. Оптимальні та ефективні технології організації роботи мозку і 

пам'яті людини для підвищення якості неперервної освіти. 

3. Розробка високоефективних інтегрованих автоматизованих 

навчально-атестаційних комплексів неперервної освіти на основі 
законів роботи мозку та пам'яті людини. 

4. «Цифрові» компетенції, навички, моделі та підходи до 

«цифровізації» освіти 



Розподіл годин за видами 

діяльності 

Аудиторна робота: 8 год. 

Самостійна робота: 20 год. 

Контрольні заходи та підсумкова атестація: 2 год. 

Оцінювання та атестація Залік (зараховано / не зараховано)  

1.4 Програмні компетентності (ПК) 

Здатність науково-педагогічних та педагогічних працівників надавати якісні освітні послуги з 

урахуванням оптимальних та ефективних технологій організації роботи мозку і пам’яті людини 

1.5 Очікувані результати навчання (РН) 

- знати теорію та практику забезпечення якості неперервної освіти; 
- застосовувати оптимальні та ефективні технології організації роботи мозку і пам'яті людини для 

підвищення якості неперервної освіти; 

- розуміти особливості розробки високоефективних інтегрованих автоматизованих навчально-
атестаційних комплексів неперервної освіти на основі законів роботи мозку та пам'яті людини; 

- розуміти сучасні підходи до цифровізації освіти 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 
Александров Вадим Трофимович - к.т.н., доцент, професор кафедри 

фінансів і підприємництва 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Використання персональних комп’ютерів або смартфонів у режимі 
віддаленого доступу 

Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

− презентаційні матеріали за темами програми;  
− інформаційні ресурси бібліотеки СумДУ 
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