
КАТАЛОГ КУРСІВ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Назва Тип курсів Анотація Перелік тем/модулів курсів 
Контакти особи відповідальної за 

проведення курсів  

Курси 
підвищення 
кваліфікації для 
вчителів 
економіки 

Підвищення 
кваліфікації 

Формами підвищення 
кваліфікації є інституційна 
(очна (денна, вечірня), заочна. 
Осяг курсу 150 годин 
аудиторної та позааудиторної 
роботи. 

згідно програми  Шубалий О.М., д.е.н., проф., 
завідувач кафедри економіки, тел 
067 5977616, shubalyi@ukr.net 

Шубала І.В., к.е.н., доц., доцент 
кафедри економіки, 

097 5723263, shubala83@gmail.com 

Курс лідерства тренінг Курс розраховано на 2 дні по 
три години або одноденний 
шестигодинний тренінг. 

Теми.1. Я - агент прийняття 
рішення.  

Тема 2. Відмінності між лідером 
та керівником.  

Тема 3. Комунікації як складова 
лідерського успіху. 

Урбан Оксана Анатоліївна, к.е.н., 
доцент кафедри МЕВ, 050 523 78 42, 
oksana.urban@gmail.com 

Міжнародний 
діловий етикет та 
крос-культурні 
комунікації 

підвищення 
кваліфікації 

Мета: удосконалити навички 
ділового спілкування з 
іноземними партнерами; 
розвинути здібності 
налагодження комунікації у 
мультинаціональному 
середовищі. Очікувані 
результати: володіти основами 
ділового етикету; розуміти 
норми дипломатичного 
протоколу; знати національні 
особливості ділового етикету 
країн світу; бути обізнаним 
про універсальні шаблони 
крос-культурної комунікації. 

1. Основи ділового етикету  

2. Дипломатичний протокол  

3. Культурні відмінності 
ділового спілкування  

4. Крос-культурні комунікації 

Корольчук Леся Валеріївна, к.е.н., 
доцент кафедри міжнародних 
економічних відносин, тел.: 
0953161138,  

e-mail: korolchuck@i.ua 



Термін: 4 тижні Аудиторія: 
науково-педагогічні 
працівники, держслужбовці, 
представники бізнесу, 
підприємці, фізичні особи, 
зайняті у 
зовнішньоекономічній 
діяльності. 

Педагогічна 
майстерність 

тренінг Викладач ЗВО повинен 
постійно працювати над 
удосконаленням своєї 
педагогічної майстерності, від 
чого значною мірою залежать 
результати його роботи. 
Головною метою педагогічної 
майстерності є формування в 
учасників тренінгу потреб 
професійного розвитку. Ця 
мета може бути реалізована за 
умови вивчення технології 
самоорганізації педагогічної 
діяльності. Пропонований 
тренінг передбачає 
сформувати наявність трьох 
груп умінь: здійснювати 
навчально-виховний процес, 
виховну роботу; взаємодіяти зі 
студентами, управляти ними в 
процесі різноманітної 
діяльності; управляти собою, 
своїм емоційним станом, 
мовленням, тілом, що 
виявляється у поведінці. 
Педагогічні вміння 
допомагають формуванню 

Тема 1. Студент ЗВО як об'єкт і 
суб'єкт навчання і виховання  

Тема 2. Психолого-педагогічна 
взаємодія викладача ЗВО  із 
здобувачами освіти  

Тема 3. Особливості організації 
навчального процесу ЗВО  

Тема 4. Виховна робота зі 
студентською молоддю  

Тема 5. Методика виховної 
роботи куратора в академічній 
групі 

Сушик Олександр Григорович канд. 
пед. наук, доцент кафедри цифрових 
освітніх технологій 

email - Sushyk7@ukr.net 



професійної позиції викладача, 
дають змогу отримати 
результат, адекватний цілям та 
задумам. Аудиторія учасників 
- науково-педагогічні 
працівники ЗВО. 

Підвищення 
кваліфікації 
учителів 
(викладачів) 
інформатики, 
інформаційних 
технологій, 
керівники гуртків 
закладів П(ПТ)О. 
«Особливості 
застосування 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій в 
професійній 
діяльності» 

підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
та/або науково-
педагогічних 
працівників, 

короткотерміновий 
курс 

Цільова аудиторія: учителі 
(викладачі) інформатики, 
інформаційних технологій, 
керівники гуртків закладів 
П(ПТ)О.  

Мета: ознайомитись з 
можливостями новітніх 
освітніх технологій, 
практичними аспектами 
використання електронних 
таблиць Microsoft Excel для 
автоматизації обчислень, 
теоретичними основами 
створення та функціонування 
освітніх сайтів.  

Цільові завдання (зміст): 
Модуль 1. Автоматизація і 
моделювання процесів в Excel. 
Обчислення в Microsoft Excel. 
Умовне форматування. 
Інструменти перевірки і 
підготовки даних. Робота з 
великими табличними 
масивами. Аналіз даних за 
допомогою зведених таблиць. 
Модуль 2. Використання 
платформи WordPress для 
створення сайтів. Готові 

Модуль 1. Автоматизація і 
моделювання процесів в Excel. 
Обчислення в Microsoft Excel. 
Умовне форматування. 
Інструменти перевірки і 
підготовки даних. Робота з 
великими табличними 
масивами. Аналіз даних за 
допомогою зведених таблиць. 
Модуль 2. Використання 
платформи WordPress для 
створення сайтів. Готові 
шаблони і теми CMS WordPress. 
Встановлення плагінів, віджетів. 
Спеціальні конструктори для 
створення унікального дизайну. 

кандидат технічних наук, доцент 
кафедри інженерії програмного 
забезпечення Ящук А.А., кандидат 
технічних наук, доцент кафедри 
інженерії програмного забезпечення 
Ліщина Н.М. 



шаблони і теми CMS 
WordPress. Встановлення 
плагінів, віджетів. Спеціальні 
конструктори для створення 
унікального дизайну. 
Очікувані результати: 
учасники дистанційного курсу 
після його проходження:  

- отримають навички 
застосовування сучасних 
інструментів обчислення, а 
також інструментів перевірки і 
підготовки даних;  

- опанують методи ефективної 
роботи з великими табличними 
масивами;  

- засвоять методи аналізу 
даних за допомогою зведених 
таблиць та альтернативні 
методики форматування;  

- засвоять теоретичні відомості 
про розроблення веб-ресурсів, 
використовувані кодування, 
формати зображень, що 
застосовуються в Інтернет;  

- здобудуть навички роботи з 
інструментами та сервісами 
мережі Інтернет, що 
використовуються для 
створення WEB- ресурсів - 
здобудуть навички 
розроблення структури веб-



сайту з допомогою платформи 
WordPress. Напрями: інновації 
в освіті, ІКТ, практичні 
прийоми. Сформовані 
компетентності: 
інноваційність, інформаційно-
комунікаційна. 
Тривалість/обсяг: сертифікат 
про підвищення кваліфікації 
30 годин (1 кредит ЄКТС) 
передбачений за умови 
правильного виконання 
практичних завдань. 

Курси 
підвищення 
кваліфікації для 
викладачів 
економічних 
дисциплін 
закладів ЗП(ПТ)О 
«Бізнес 
планування 
підприємницької 
діяльності» 

підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
та/або науково-
педагогічних 
працівників 

Мета: дослідження теоретико-
методичних та прикладних 
аспектів бізнес-планування 
становлення і розвитку 
підприємницької діяльності, 
зокрема: розгляд структури 
бізнес плану, виявлення 
основних проблем та ризиків 
бізнес планування та вивчення 
особливостей розробки 
маркетингового плану 
підприємства.  

Очікувані результати: 
учасники підвищення 
кваліфікації після його 
проходження:  

- оволодіють методикою бізнес 
планування;  

 Лорві І.Ф., к.е.н., доцент кафедри 
маркетингу. Тел. 0505576265. 
Пошта: i.lorvi@lutsk-ntu.com.ua 



- здобудуть практичні навики з 
розробки структури бізнес 
плану; 

- засвоюють нові знання з 
діагностики ринкового 
середовища;  

- оволодіють навиками з 
розробки маркетингової 
стратегії та інструменти 
просування бізнес ідей. 

Надання 
медіаційних 
послуг як 
ефективних і 
альтернативних 
способів 
врегулювання 
спорів і 
конфліктів у 
закладах 
професійної 
(професійно-
технічної) та 
вищої освіти 

Послуга з 
врегулювання 
конфліктних 
ситуацій шляхом 
ведення 
переговорів між 
сторонами 
конфлікту (спору) 

Конструктивне вирішення 
суперечок та конфліктів. Мета: 
забезпечення досягнення 
сторонами конфліктної 
ситуації взаємоприйнятого 
рішення. У зв'язку з 
специфікою кожного 
медіабельного випадку 
послуга не передбачає 
встановлення чітких часових 
меж. Цільова аудиторія: 
учасники освітнього процесу. 

 Майборода Оксана Леонтіївна 
кандидат історичних наук, доцент 
кафедри соціогуманітарних 
технологій.  

Сертифікований медіатор моб. 
0505009064 mayboroda_ksy@ukr.net 

Курси 
підвищення 
кваліфікації 
«Сучасна ділова 
українська мова» 

підвищення 
кваліфікації 

Курс сучасної ділової 
української мови надасть 
інформацію, необхідну для 
державних службовців та 
посадових осіб місцевого 
самоврядування, які не лише 
виконують службові функції , 
а й формують нові відносини, 
наполегливо долаючи 

Модуль 1. Нормативно-
законодавча основа 
функціонування української 
мови як державної.  

Модуль 2. Норми сучасної 
української літературної мови та 
ділова комунікація.  

Мялковська Людмила Миколаївна, 
доктор філологічних наук, доцент, 
професор кафедри іноземної та 
україської філології,  

email: 
myalkovskaludmila@gmail.com 



труднощі при оформленні 
ділових документів 
українською мовою, та 
прагнуть удосконалити/ 
поглибити знання з ділового 
спілкування. Мета курсу - 
ознайомлення з новою 
редакцією «Українського 
правопису» , удосконалення 
мовних та комунікативних 
компетентностей державних 
службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування ; 
поглиблення теоретичних 
знань й практичних умінь зі 
складання різних за 
призначенням документів 
відповідно до норм сучасної 
української літературної мови. 
Очікувані результати: за 
результатами навчання слухачі 
знатимуть: 

 - нормативні документи щодо 
володіння українською мовою 
державними службовцями та 
посадовими особами місцевого 
самоврядування;  

- правила застосування 
української мови в публічній, 
законодавчій, виконавчій, 
судовій сферах;  

- норми сучасної української 
літературної мови;  

Модуль 3. Офіційно-діловий 
стиль та сфера його 
використання. Особливості 
мовного оформлення офіційно-
ділового стилю. 



- вимоги до складання й 
оформлення різних за 
призначенням ділових 
документів тощо.  

умітимуть: 

- практично застосовувати 
знання мовних норм в 
офіційних і неофіційних 
комунікативних ситуаціях; 

- складати й редагувати тексти 
різних за призначенням груп 
ділових паперів; добирати 
українські відповідники до 
поширених російськомовних 
конструкцій ділового стилю;  

- правильно оформляти ділові 
папери відповідно до 
нормативної бази сучасної 
української літературної мови; 
- редагувати тексти ділового 
стилю;  

- встановлювати / 
налагоджувати офіційні, 
службові, ділові контакти. 
Обсяг годин : 30 год. 

 

 


