
Навчальні плани  2020 року 

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

(магістр)

Назви дисциплін Кредити
1 курс

1. Обов’язкові навчальні дисципліни 

Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки  

1. Основи лідерства 3

Цикл професійної та практичної підготовки

2. Академічне письмо 3
3. Дидактичні системи у вищій школі 6
4. Педагогіка вищої школи 3
5. Педагогічна майстерність викладача вищої школи 3
6. Педагогічна та професійна психологія 3
7. Педагогічний контроль в системі освіти 5
8. Методика викладання у вищій школі 3
9. Методологія та логіка наукових досліджень 3
10. Планування і організація навчального процесу у вищій школі 3
11. Організація виховної роботи у закладі вищої освіти 3
12. Проектування професійної підготовки та діяльності фахівців 5
13. Системний підхід у вищій школі 3
14. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні 3
15. Управління закладом вищої освіти 6
16. Інноваційні технології у вищій школі 3

Практична підготовка
3. Цикл професійної та практичної підготовки
17. Науково-педагогічна навчальна практика 2
Всього за 1 курс 60

2 курс
2. Вибір студента
1. Вибіркова дисципліна 1 5
2. Вибіркова дисципліна 2 5

Графік навчання :

І курс – з 15 вересня – по  30 червня
ІІ курс – з 1 вересня - по 30 червня 



Практична підготовка
3. Цикл професійної та практичної підготовки
3. Переддипломна практика 4

7. Підсумкова атестація
4. Підготовка магістерської дипломної роботи 14
5 Підсумкова атестація 2
Всього за 2 курс 30
Обсяг освітньої програми всього 90

* - Дисципліни загальноуніверситетського вибору:

http://el.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny/

** - Дисципліни професійного вибору:

ОСНОВИ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

Чи існує жіноча логіка, чим відрізняються чоловік і жінка, які 
стереотипи заважають їх взаємній реалізації? Як транс-сек-
суальність змінює глобальну практику життя? Як осмислити 
і використати статеву ідентичність для ефективної реалізації 
своєї особистості? Як слабкі сторони своє статі перетворити на 
сильні? На ці, та інші питання дасть відповідь даний курс базу-
ючись на експертних знаннях, кіно, рекламі, сімейному досвіді, 
літературі.

ТРЕНІНГ ПСИХОЛОГІЧНИХ 
НАВИЧОК СПІЛКУВАННЯ

Для професійної діяльності у всіх сферах потрібні навички 
ефективної комунікації. В процесі підготовки  магістрів необ-
хідно сформувати вміння уважно слухати, бути емпатійним, 
будувати середовище довіри та давати співрозмовнику відчуття 
підтримки, отримувати та надавати конструктивний зворотній 
зв’язок, розпізнавати маніпуляції та розв’язувати конфлікти. 
Мета курсу – сприяти формуванню комунікативних умінь та 
навичок студентів для забезпечення їх успішній взаємодії в 
діловому та особистому  житті. 

АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО

Формує вміння переосмислювати наявні і створювати нові 
цілісні знання; поглиблює мовну культуру наукового дослід-
ження, наукової й ділової комунікації; виробляє готовність 
до самостійної науково-дослідної діяльності та грамотного, 
відповідного вимогам академічної етики оформлення її резуль-
татів.

ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО ТА 
СПІЧРАЙТИНГ

Дисципліна дозволяє адаптуватися до практичної діяльності в 
різних видах фахового спілкування, готувати, виголошувати та 
аналізувати промови, проводити презентації, прес-конференції, 
вести полеміку, дебати, писати спічі для різних ораторів.


