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Program of the All-Ukrainian scientific  

and pedagogical advanced training 

 

1. Statutory fundamentals for projecting and 

implementing educational programs in the specialty 

014 “Secondary Education”: the Law of Ukraine 

“On Higher Education”, the National Framework of 

Qualifications, teacher professional standard, etc. 

15 

hours 

2. Defining the educational program’s goals. 

Stakeholders of educational programs in the 

specialty 014 “Secondary Education” and their 

involvement in formulating the goals of educational 

programs and determining the program learning 

outcomes. 

20 

hours 

3. Formulation of the educational program. The goals 

of educational programs and program learning 

outcomes as the main factor in constructing their 

content. Compulsory and optional educational 

components. Ways of building and implementing an 

individual educational trajectory of students. 

20 

hours 

4. The place and role of practical training in the 

educational programs of specialty 014 “Secondary 

Education”. Involvement of professional 

practitioners, field experts, and employers’ 

representatives in the implementation of the 

educational process. 

20 

hours 

5. Education forms, methods and technologies: 

implementation of the student-centered approach, 

academic freedom and consideration of the goals 

and program learning outcomes 

20 

hours 

6. Methodological support of the educational process, 

its development and updating. Combination of 

education and research in implementing the 

educational program. 

20 

hours 



 

7. Forms and methods of monitoring student 

achievements, criteria for their evaluation. Rules for 

conducting control measures. 

15 

hours 

8. Adherence to academic integrity in the educational 

process. 

10 

hours 

9. Academic and/or professional qualifications of 

teachers involved in the educational program 

implementation. Professional development of 

teachers. 

20 

hours 

10. A safe and inclusive educational environment. 
Support for students of higher education institutions. 

10 

hours 

11. Advisory work. 10 

hours 

 

Total: 180 teaching/working hours  



 

Програма всеукраїнського науково-педагогічного  

підвищення кваліфікації 

 

1. Нормативно-правові основи проєктування та 

реалізації освітніх програм за спеціальністю  

014 «Середня освіта»: Закон України «Про вищу 

освіту», Національна рамка кваліфікацій, 

професійний стандарт учителя тощо. 

15 

годин 

2. Визначення цілей освітньої програми. 

Стейкхолдери освітніх програм за спеціальністю 

014 «Середня освіта» та їх залучення до 

формулювання цілей освітніх програм і 

визначення програмних результатів навчання. 

20 

годин 

3. Формування змісту освітньої програми. Цілі 

освітніх програм та програмні результати 

навчання як основний чинник конструювання їх 

змісту. Обов’язкові та вибіркові освітні 

компоненти. Шляхи побудови й реалізації 

індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів 

вищої освіти. 

20 

годин 

4. Місце й роль практичної підготовки у змісті 

освітніх програм за спеціальністю 014 «Середня 

освіта». Залучення до реалізації освітнього 

процесу професіоналів-практиків, експертів у 

галузі, представників роботодавців. 

20 

годин 

5. Форми, методи та технології навчання: реалізація 

принципів студентоцентризму, академічної 

свободи та врахування цілей і програмних 

результатів навчання. 

20 

годин 

6. Навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу, його розроблення й оновлення. 

Поєднання навчання та досліджень у процесі 

реалізації освітньої програми. 

 

20 

годин 



 

7. Форми й методи контролю досягнень здобувачів 

освіти, критерії їх оцінювання. Правила 

проведення контрольних заходів. 

15 

годин 

8. Дотримання академічної доброчесності в 

освітньому процесі. 

10 

годин 

9. Академічна та/або професійна кваліфікація 

викладачів, залучених до реалізації освітньої 

програми. Професійний розвиток викладачів. 

20 

годин 

10. Безпечне та інклюзивне освітнє середовище. 
Підтримка здобувачів вищої освіти. 

10 

годин 

11. Індивідуальна консультативна робота. 10 

годин 

 

Усього: 180 навчальних/робочих годин 

 


