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У ЦДПУ ім. В. Винниченка провадження освітньої діяльності 

з підвищення кваліфікації здійснюється на підставі:

Закону України «Про освіту» (стаття 18 та стаття 59);

Закону України «Про вищу освіту» 

(пункт 2 підпункту 2 статті 32; підпункт 3, пункту 7, 

статті 33; стаття 73);

Порядку підвищення кваліфікації педагогічних 

і науково-педагогічних працівників, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 800 

від 27 серпня 2019 р.(зі змінами);

Переліку платних послуг, які можуть надаватися 

державними навчальними закладами, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 796 

від 27 серпня 2010 р.(зі змінами)

Ліцензії на провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації 

у сфері післядипломної освіти

(Наказ МОН України № 85-л від 23.05.2022; № 115-л від 20.06.2022 )

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF?find=1&text=%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF?find=1&text=%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF


Наші переваги:

наукво-педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес та якість

надання освітніх послуг;

гнучкий графік освітнього процесу;

комплексність програм;

оновлення змісту освітніх компонент програм відповідно до інтересів та

запитів слухачів;

можливість реалізація напрямів підвищення кваліфікації як у межах

конкретної програми, так і за окремими програмами.



Форми підвищення кваліфікації:

• інституційна (очна (денна), дистанційна);

• на робочому місці, на виробництві (якщо передбачено програмою та 

договором). 

Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

Види підвищення кваліфікації:

• навчання за програмою підвищення кваліфікації;

• семінари;

• практикуми; 

• тренінги;

• вебінари;

• майстер-класи тощо.



Напрями підвищення кваліфікації:

• розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета,

фахових методик, технологій);

• формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей

вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України “Про

освіту”;

• психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи

андрагогіки;

• створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості

(специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в

освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;

• використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в

освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та

кібернетичну безпеку;

• мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична

компетентність;



Програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

педагогічних працівників

Тривалість – 15 або 20 робочих днів

Обсяг – 180 годин / 6 кредитів ЄКТС

Вартість – 1500 або 2000 грн.

Програми підвищення кваліфікації тренерів

Тривалість – 14 робочих днів

Обсяг – 75 годин / 1 кредит ЄКТС

Вартість – 1250 грн.



За результатами навчання за програмами підвищення кваліфікації 

науково-педагогічним працівникам видається свідоцтво









Цільова аудиторія: Науково-педагогічні працівники, викладачі юридичних дисциплін у

закладах вищої освіти, які викладають, державно-правові дисципліни (теорія права,

конституційне право, адміністративне право, адміністративний процес, фінансове право,

інформаційне право тощо)

Підсумковий контроль: тестування з кожної навчальної дисципліни; підготовка тез,

доповідей для участі у науково-практичній конференції, підготовка та публікація

наукової статті у фахових виданнях з права.

Освітні компоненти : 

− Актуальні проблеми теорії права; 

− Тенденції розвитку 

конституційного права; 

− Сучасні аспекти 

адміністративного права; 

− Адміністративно-правовий 

статус органів публічної влади 

щодо захисту прав і свобод осіб з 

особливими освітніми потребами; 

− Актуальні проблеми 

адміністративного процесу; 

− Сучасні технології викладання 

державно-правових дисциплін у 

закладах вищої освіти. 



Програма підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-

викладачів) 

та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту 
Програма підвищення кваліфікації розроблена як на основі

типових програм підвищення кваліфікації затверджених МОН, так

і з урахуванням актуальних питань у галузі фізичної культури і

спорту.

Перелік освітніх компонентів : 

1. Психологічний тренінг у професійній діяльності тренера.

2. Соціально-правові основи сучасного спорту. 

3. Сучасні тенденції розвитку спорту.

4. Спортивне харчування в ергогенному забезпеченні 

підготовки спортсменів.

5. Основи підприємницької діяльності у фізичній культурі і 

спорті.

6. Теоретико-методичні та організаційні аспекти підготовки 

спортсменів.

7. Сучасні технології будівництва та експлуатації спортивних 

споруд.

8. Основи наукових досліджень у фізичній культурі і спорті.

9. Надання першої долікарської допомоги у процесі занять 

фізичною культурою і спортом. Гігієна спортсмена.

10. Реалізація принципів інклюзивної освіти у спорті. 

11. Мовленнєвий імідж тренера.

12. Педагогіка спорту. Оцінювання ефективності навчання на курсах підвищення кваліфікації

включає вихідне комплексне діагностування та підсумковий контроль у формі

заліку.



Підсумковий контроль здійснюється у формі публічного

захисту авторських навчально-методичних розробок щодо

висвітлення власного досвіду перспектив застосування

опанованих тем. Навчання на курсах завершується

конференцією з обміну досвідом

Програма спрямована на розвиток професійних

компетентностей із загальної, вікової,

педагогічної психології, психодіагностики,

психологічного консультування, психотерапії та

фахових методик і технологій їхнього навчання.

Освітні компоненти програми:

1. Цілісний підхід у психології особистості:

особливості теорії та практики

2. Сучасні методи викладання дисципліни

«Позитивна психотерапія»

3. Вияви фіксацій у мотиваційно-глибинному

пізнанні суб’єкта

4. Лідер і команда: теорія і практика

управлінської діяльності

Цільова аудиторія: Науково-педагогічні

працівники ЗВО



Освітні компоненти:

1. Зміст і методики інтегрованого

навчання технологій в закладах

загальної середньої освіти на

засадах компетентнісного підходу в

умовах Нової української школи.

2. Розвиток екологічної культури

майбутніх учителів технологій як

передумова формування екологічної

компетентності учнів.

3. Застосування тренінгових

технологій у освітньому процесі на

уроках трудового навчання та

технологій.

4. Специфіка роботи з дітьми з

особливими освітніми потребами в

умовах Нової української школи.

Цільова аудиторія: науково-педагогічні працівники, що займаються підготовкою фахівців за

галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальністю 014 Середня освіта (Трудове навчання та

технології).

Оцінювання слухачів курсів підвищення кваліфікації здійснюється у формі публічного захисту випускової роботи

щодо висвітлення власного досвіду згідно перспектив застосування опанованих тем. Навчання на курсах

завершується конференцією з обміну досвідом.



Удосконалюйте освіту разом з нами!

Чекаємо вас на навчання за програмами підвищення кваліфікації

у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті

імені Володимира Винниченка!

Для укладання орієнтовного графіка навчання 

просимо науково-педагогічних працівників заповнити анкету:

Перейдіть за посиланням: https://forms.gle/aY8YswEvJSgYEx4eA

Дякуємо за співпрацю!

https://forms.gle/aY8YswEvJSgYEx4eA

