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Модуль/тема 
МОДУЛЬ  1. НОРМАТИВНО- ПРАВОВИЙ ТА ОСВІТОЛОГІЧНИЙ 
Тема 1. Чинні нормативно-правові документи, що регламентують розвиток 

системи освіти в Україні  
Тема 2.  Розвиток  освіти  в  Україні:  історико-порівняльний аналіз  
Тема 3.  Методологія  інноваційного  розвитку  національної  освіти  
Тема 4. Філософія української  освіти крізь призму Теорії поколінь: 

протиріччя та перспективи розвитку  
МОДУЛЬ 2. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ 
Тема 5. Психологія діяльності та  освітній менеджмент   
Тема 6.  Стрес-менеджмент  у  діяльності  педагогічних  працівників  
Тема 7.  Нормативна  і  девіантна  поведінка:  психологічний  аспект 
Тема 8.   Сучасні  проблеми  адаптації  та  соціалізації  особистості: вікові 

аспекти   
Тема 9.  Психологічні особливості управління конфліктами у діяльності 
науково-педагогічних працівників закладів 
Тема 10. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в 

студентській групі  
МОДУЛЬ 3. ПОСАДОВО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
Тема 11. Професійний розвиток педагогічного працівника як менеджера 

освітнього процесу  
Тема 12.  Методичний супровід формальної, неформальної та інформальної 

освіти викладача 
Тема 13. Соціокультурна і професійна компетентність педагогічного 

працівника  
Тема 14.  Педагогічна підготовка конкурентоспроможного викладача вищої 

школи  
Тема 15.  Застосування інтерактивних технологій  в освітньому процесі 
вищої  школи 
Тема 16. Методи  і  форми  організації  освітнього  процесу  ЗВО. Як 

підготувати  й ефективно провести  лекційне  і  семінарське заняття   у 
вищій школі (активні форми навчання)  
Тема 17. Організація  інклюзивної освіти у ЗВО 
Тема 18.   Розвиток  мотивації  професійної  діяльності  педагогічних 

працівників  
Тема 19.   Діагностування  професійної  компетентності  педагогічних 
працівників у системі науково-методичної роботи  
МОДУЛЬ 4. МЕНЕДЖМЕНТ І ЛІДЕРСТВО 
Тема 20.  Науково-методичний менеджмент освітніх інновацій   
Тема 21.  Педагогічне  дорадництво  у  системі навчальної та науково-
методичної роботи 



Тема 22. Зв’язки з громадськістю як ефективний засіб формування 
позитивного іміджу закладу освіти 
Тема 23.  Моніторинг якості навчально-методичного забезпечення освітнього 

процесу вищої школи 
Тема 24. Педагогічні основи керування розвитком особистості студента 

через освітнє середовище закладу вищої освіти. Ефективне навчання 

лідерства 
Тема 25. Досягнення ефективності, Емоційний інтелект лідера 
МОДУЛЬ 5. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ 
Тема 26.  Масові он-лайн відкриті курси   
Тема 27.  Цифровий сторітеллінг   
Тема 28. Культура науково-публіцистичного мовлення педагогічних 
працівників  
Тема 29. Наукова активність і професійна мобільність викладача вищої 

школи  
Тема 30. Вимоги до написання і опублікування фахових статей у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 

Scopus або Webof Science Core Collection  
МОДУЛЬ 6. ЗМІСТОВО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЛІКАРІВ-
СТОМАТОЛОГІВ 

 

Тема 31. Симуляційні технології   в системі формування фахових 

компетентностей лікарів-стоматологів 
Тема 32. Превентивна стоматологія як складова Національної програми 

«Здоров’я XXI» 
Тема 33. Вплив преморбідних станів на стоматологічну захворюваність 
Тема 34. Оптимізація надання стоматологічної допомоги пацієнтам із 

використанням новітніх  технологій  
Тема 35. Основні засади функціонування систем якості в стоматології 

 


