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Термін навчання - 10 тижнів. 

Обсяг навчання – 108 академічних годин 

Форма навчання – без відриву від виробництва 

 

Після закінчення навчання видається свідоцтво про підвищення 

кваліфікації державного зразка. 

 Удосконалення просто ключових професійних компетенцій (шаблонів) на 

новому етапі світового економічного розвитку вже поступається місцем 

необхідності володіння новими інструментами виживання під час Четвертої 

Промислової революції в умовах «ідеального шторму» в бізнесі, а саме 

спеціальним навикам (компетентностям ХХІ століття):  

«Усього через 5 років навики, які найвище ціняться сьогодні, 
не можуть бути настільки важливими, і навпаки», - зазначено на 

Всесвітньому економічному форумі «Давос - 2016». 

Ці навики будуть необхідні як в старих, так і у нових професіях,                                         

що з’являтимуться у найближчий час. 

 Тому кафедрою педагогіки та психології КНЕУ розроблено тренінг-курс для  

підвищення кваліфікації викладачів саме з формування таких навиків у 

викладачів, студентів, учнів тощо. 

Навчання організовується у формі майстер-класів, тренінгів, індивідуальної 

та групової роботи. 

Загальна мета тренінг – курсу: 
1. оволодіти вміннями, що забезпечують формування у студентів/учнів 

компетентностей ХХІ сторіччя; 

2. визначитися і впровадити у викладання дисциплін відповідні методи, 

техніки та прийоми;  

3. проаналізувати особисті чинники та готовність до саморозвитку і 

впровадження нових методів.  

Після проходження тренінг-курсу викладачі зможуть впровадити у 

викладання дисциплін форми, методи та прийоми формування  у студентів / 

учнів компетентностей ХХІ століття,  визначених в Давосі у 2016 р. зокрема: 

1- комплексне розв’язання проблем; 2 - критичне мислення; 3 - креативність; 4 

- уміння керувати людьми; 5 - взаємодія з людьми; 6 - емоційний інтелект; 7 - 
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уміння формувати власну думку та приймати рішення; 8 - орієнтація на 

клієнтів; 9 - уміння вести переговори; 10 - гнучкість розуму. 

Тренерами є кандидати та доктори педагогічних та психологічних наук, 

практичні психологи, які мають великий досвід педагогічної діяльності та 

тренерської роботи із слухачами різних вікових категорій. 

Тренінг-курс постійно удосконалюється, доповнюється.  

 

 

 


