
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ (ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ) 

ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ КРНУ 

 

Блок тренінгів: 

Тренінг 

Зміцнення викладання та навчання 

 

Мета тренінгу: оволодіти методиками електронного навчання,  ширше використовувати інформаційно-

комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, покращити знання у галузі інформаційної та 

кібернетичної безпеки 

 

Пропоновані курси: курс «Медіаграмотність для освітян»; курс «Медіаграмотність: практичні навички»; 

володіння цифровими навичками (Дія);  курс «Наукова комунікація в цифрову епоху»;  курс «Learning 

R»; курс «R for Excel Users»; курс «Teaching with Technology»; курс «The Neuroscience of Learning»; 

вебінар Cisco WebEx «Cisco WebEx distance learning tools and distance learning courses»; курс «The Digital 

Communication Course»; курс «Digital Skills: Artificial Intelligence»; курс із кібербезпеки «Дія»; «Innovative 

Entrepreneurship and Startup Management» online-seminar for the Universities;  курс "Зміцнення викладання 

та організаційного управління в університетах". 

Розвиток управлінської компетентності 
 

Мета тренінгу: засвоїти уміння і навички, необхідні для успішного виконання функціональнопосадових 

обов’язків 

 

Пропоновані курси: курс «Сучасне керівництво проектами – мистецтво порушення правил»; курс 

«Discovering Your Strengths»; курс «Leading with Purpose»; курс «Managing Organizational Change for 

Managers»; електронний курс «Командна робота на відстані: від організації до результату»; онлайн-курс 

«Ефективні комунікації для освітніх управлінців»; курс «Нетворкінг»; курс «Тайм - менеджмент у 

публічному управлінні»;  курс «Тренінг для тренерів» (Дія); курс «Школа тренерів»; курс «Управління 

людьми і проектами»; курс «Написання проектних заявок»; курс «Логіко-структурний підхід у розробці 

проектної заявки». 

Створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища 

 

Мета тренінгу: правильно реагувати на прояви булінгу та нерівності можливостей в освітньому 

середовищі 

 

Пропоновані курси: курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти»; курс 

«Teaching Techniques: Classroom Management»; курс «Академічна доброчесність в університеті»; курс 

«Жінки та чоловіки: гендер для всіх», курс «Культура толерантності: як побудувати суспільство, 

комфортне для всіх». 

Формування професійних компетентностей галузевого спрямування 

 

Мета тренінгу:  набуття знань, пов'язаних з оволодінням організаційними, інтелектуальними, 

комунікативними та іншими професійними вміннями. 

 

Пропоновані курси: курс «Економіка для всіх»; курс «Як створити стартап»; курс «Менеджмент»; курс 

«Фінансовий менеджмент»; курс «Business Analysis Foundations»; курс «Business Development 

Foundations»; курс «Business Ethics»;  курс «Business Math»; курс «Measuring Business Performance»; курс 

«Writing a Research Paper»; курс «The New Age of Risk Management Strategy for Business»; курс «SAP ERP 

Essential Training»; курс «Основи оподаткування в Україні»; курс «Юридичні аспекти створення та 

ведення бізнесу в Україні»; курс «Маркетинг: розробка та продаж пропозиції цінності»; курс «Етика 

фахівця з фінансів та інвестицій». 

Онлайнова педагогіка та структура дизайну для ефективного онлайн-навчання 

 

Мета тренінгу: засвоєння нових моделей комунікації 

 

Пропоновані курси: он-лайн курс «Ефективні презентації»,  освітній онлайн проект для викладачів 

«Курс Power Point»; курс «Teaching Techniques: Creating Multimedia Learning»;  курс «Learning Design for 

Sustainability»; онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формати навчання»; онлайн-курс з 

креативності у викладанні (Вище); курс «Як розробити онлайн-заняття та втримати увагу студентів». 



 

Курс критичного мислення та вирішення проблем 

 

Мета тренінгу: засвоєння основ критичного мислення для рефлексії освітньої діяльності 

 

Пропоновані курси: курс «Освітні інструменти критичного мислення»; курс «Critical Thinking»; курс 

«Solving Business Problems»; курс «Комунікаційні інструменти для побудови репутації»; курс «СМС – 

Система Менеджменту Ситуацій»; курс «Критичне мислення і інформаційна культура». 

Креативна економіка 

 

Мета тренінгу: вивчення локальних впливів глобалізації та нематеріальних цінностей як фактору 

забезпечення сталого розвитку, орієнтованого на людину 

 

Пропоновані курси: курс «The Course on Creating Value in Creative Economy»; курс «Sustainability in 

Practice»; курс «Sustainability Strategies»; курс «Наука про освіту: що повинен знати лідер освітнього 

стартапа»;  онлайн-курс «Ми відкриті!» від Coca Cola; онлайн-курс «З місця в кар'єру»; курс 

«Корпоративна соціальна відповідальність»; курс «Стартуй стартап»; 

онлайн-курс «Бери й роби». 

Мовна підготовка 

 

Мета тренінгу: покращити рівень володіння англійською мовою для професійних цілей 

 

Пропоновані курси: курс «Англійська для STEM (наука, техніка, інженерія та математика)»;  курс 

«Англійська для бізнесу та підприємництва»; курс «Writing in Plain English»; курс «Бізнес-англійська». 


