
Керівникам закладів вищої 
освіти

Про підвищення кваліфікації

Шановні колеги!
Міністерством освіти і науки України з 20 по 21 грудня 2022 року 

заплановано реалізацію освітньої програми підвищення кваліфікації 
«Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм 
вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної 
свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти». 

До участі в зазначеній програмі запрошуються науково-педагогічні 
працівники закладів вищої освіти. 

З інформацією щодо реєстрації для участі в програмі, тематиці та 
графіку проведення заходів можна ознайомитися в інформаційному 
повідомленні, що додається.

Додаток: на 2 арк.

Перший заступник Міністра                    Андрій ВІТРЕНКО

Ігор Балуба 481-32-65

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96

E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185



Додаток

Інформаційне повідомлення
щодо реєстрації на участь в програмі підвищення кваліфікації «Особливості 
розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових 
дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та 
компетентностей здобувачів вищої освіти» (20 по 21 грудня 2022 р). 

Місце проведення: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11, 
Науково-методичний центр ВФПО.

Форма участі: ONLINE-режимі на платформі ZOOM. 

Робоча мова: українська.
Сторінка підвищення кваліфікації: http://surl.li/dwgdn
Реєстрація та умови участі за посиланням:  http://surl.li/dwgds

Увага!!!
Під час реєстрації просимо дотримуватися таких рекомендації:
- кожен слухач реєструється окремо (не можна реєструвати групу однією 
реєстрацією);
- під час реєстрації групи слухачів від одного закладу освіти, e-mail має бути 
для кожного слухача окремий. (Е-mail – унікальний ключ ідентифікації слухача, 
на його основі створюються облікові записи у системі тестування;
- перед підтвердженням реєстрації уважно перевірити введену інформацію 
на достовірність (форма реєстрації підтримує автозаповнення).
- за вказаною у реєстрації  електронною поштою буде відбуватися 
комунікація, а саме: запрошення (посилання на підключення), інформування, 
розсилка матеріалів, тести та сертифікати.

Не ігноруйте зазначені рекомендації!!!

Після завершення навчання та успішного складання тестування слухачі  
отримують сертифікат.  

Телефони для довідок
(044) 242-35-68; e-mail: nmc.vfpo@ukr.net (Науково-методичний центр 

ВФПО, приймальня);
0999651991; t.v.dudus18@gmail.com (Дудус Тетяна Василівна – 

відповідальна).

http://surl.li/dwgdn
mailto:t.v.dudus18@gmail.com


Освітня програма підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої 
освіти «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних 

програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування 
міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти»

20 – 21 грудня 2022 року

Обсяг програми – 8 годин

№ 
з\п

Тема Обсяг (в 
академічних 
годинах)

Дата і час 
проведення

Доповідач 

1. Програми вибіркових 
дисциплін: завдання та 
особливості розроблення

4 20.12.2022
13.00

Юрій РАШКЕВИЧ, 
член Національного 
агентства 
кваліфікацій, 
доктор технічних 
наук, професор

2. Міжкультурні 
комунікації зі 
стейкхолдерами у 
розробці та реалізації 
освітніх курсів і програм

4 21.12.2022
13.00

Ольга 
ГРИНЬКЕВИЧ, 
професорка 
кафедри статистики 
економічного 
факультету 
Львівського 
національного 
університету імені 
Івана Франка


