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Опис навчальної дисципліни
підготовка студентів магістратури до: виконання обов‘язків викладача закладу вищої
освіти; проведення науково-пошукової роботи та до керівництва дослідницькою
роботою студентів; організації освітнього процесу в спеціалізованих гімназіях, школах,
коледжах.
5 кредити ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., семінарські заняття 30 год., самостійна робота
100 год.)
Лекції та семінарські заняття в аудиторії та виїзні, майстер-класи в комп’ютерному
класі, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; виконання та захист домашнього завдання;
обговорення матеріалу занять; розвязання ситуаційних завдань; доповіді з рефератами та
їх обговорення; самостійна робота; тестування; поточна модульна робота.
Підсумковий контроль: залік
Наявність широких знань з дисциплін циклу професійно-орієнтованої гуманітарної
підготовки, комп’ютерної грамотності.
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна,
програмні результати навчання
Програмні результати навчання
ПР1. Здійснювати пошук, опрацювання
та аналіз професійно-важливих знань із
різних
джерел
із
використанням
сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій.
ПР6. Доступно та аргументовано
представляти результати досліджень у

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК6. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК7. Навички міжособистісної взаємодії.

Програмні результати навчання
письмовій та усній формах, брати участь
у наукових дискусіях.
ПР7. Оцінювати ступінь складності
завдань діяльності та приймати за
потреби рішення про звернення за
фаховою допомогою про підвищення
кваліфікації.
ПР8. Вирішувати проблеми етики
партнерської
суб’єкт-суб’єктної
взаємодії, етики спілкування з опертям
на загальнолюдські цінності та норми
закону.
ПР9. Здійснювати аналітичний пошук
наукової інформації та оцінювати її за
критеріями доцільності та достовірності.
ПР10. Здійснювати адаптацію
та
модифікацію
існуючих
наукових
підходів
до конкретних ситуацій
професійної діяльності.

Назва теми
Тема 1. Предмет, задачі,
основні
категорії
педагогіки вищої школи.
Вища
школа
як
педагогічна система.
Тема 2. Викладач закладу
вищої
освіти
як
організатор
освітнього
процесу.
Педагогічна
культура
викладача
закладу вищої освіти
Тема 3. Студент як об’єктсуб’єкт
педагогічної
діяльності

Тема
4.
Організація
виховної роботи у закладі
вищої освіти.

Тема 5. Дидактика вищої
школи.

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Загальні основи педагогіки вищої школи
Відвідування занять; захист домашнього Підготовка доповіді або презентації за темою
завдання; обговорення матеріалу занять; семінару.
виконання навчальних завдань; завдання Підготуватися до дискусії на тему «Вища
самостійної роботи; тестування з теми в школа як педагогічна система».
дистанційному курсі.
Відвідування занять; захист домашнього Підготовка доповіді або презентації за темою
завдання; обговорення матеріалу занять; семінару.
виконання навчальних завдань; завдання Виконання практичного завдання: «Основні
самостійної роботи; тестування з теми в напрями діяльності викладача закладу вищої
дистанційному курсі.
освіти».
Розв’язання ситуаційних завдань.
Відвідування занять; захист домашнього Підготовка доповіді або презентації за темою
завдання; обговорення матеріалу занять; семінару.
виконання навчальних завдань; завдання Виконання
практичного
завдання:
самостійної роботи; тестування з теми в «Адаптація студентства у закладі вищої
дистанційному курсі.
освіти».
Розв’язання ситуаційних завдань.
Відвідування занять; захист домашнього Підготовка доповіді або презентації за темою
завдання; обговорення матеріалу занять; семінару.
виконання навчальних завдань; завдання Виконання практичного завдання: «Форми
самостійної роботи; тестування з теми в позааудиторної роботи зі студентами».
дистанційному курсі.
Розв’язання ситуаційних завдань.
Виїзне заняття «Виховні заходи у закладі
вищої освіти».
Модуль 2. Основи дидактики вищої школи
Відвідування занять; захист домашнього Підготовка доповіді або презентації за темою
завдання; обговорення матеріалу занять; семінару.
виконання навчальних завдань; завдання Виконання
практичного
завдання:
самостійної роботи; тестування з теми в «Закономірності та принципи процесу
дистанційному курсі.
навчання у закладі вищої освіти».
Колективний майндмеппінг «Методи та Розв’язання ситуаційних завдань.
форми організації навчального процесу у
вищій школі».
Круглий стіл «Моделі освіти».

Назва теми

Види робіт

Тема 6. Зміст освіти у
вищій школі

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування з теми в
дистанційному курсі.
Робота в комп’ютерному класі: майстер-клас
«Створення електронного посібника».
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування з теми в
дистанційному курсі.
Виїзне заняття «Технологія освітнього
проєкту».
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування з теми в
дистанційному курсі.

Тема 7. Сучасні технології
в освіті.

Тема 8. Контроль та
оцінка знань, умінь та
навичок студентів.

Тема
9.
Організація
науково-дослідницької
роботи
студентів
магістратури

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування з теми в
дистанційному курсі.

Тема
10.
Віртуальне
навчальне середовище як
інноваційний
складник
сучасного
освітнього
процесу у вищій школі

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування з теми в
дистанційному курсі; поточна модульна
робота.
Робота в комп’ютерному класі: майстер-клас
«Проєктування та створення персонального
сайту викладача».

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
Підготовка доповіді або презентації за темою
семінару.
Розробка сучасного навчально-методичного
комплексу дисципліни.
Розв’язання ситуаційних завдань.
Підготовка доповіді або презентації за темою
семінару.
Робота в комп’ютерному класі: виконання
практичного
завдання
«Технології
дистанційного,
змішаного,
мобільного
навчання».
Розв’язання ситуаційних завдань.
Підготовка доповіді або презентації за темою
семінару.
Робота в комп’ютерному класі: виконання
практичного
завдання
«Створення
комп’ютерного тесту».
Виконання завдань з теми за вибором.
Підготовка доповіді або презентації за темою
семінару.
Розробка
програми
педагогічного
експерименту.
Підготовка тез доповіді на науковопрактичну конференцію.
Підготовка доповіді або презентації за темою
семінару.
Робота в комп’ютерному класі: «Створення
персонального сайту викладача».

Інформаційні джерела
Балик Н. Р., Шмигер Г. П. Технології Веб 2.0 в освіті : навч. посіб. Тернопіль, 2011. 128 с.
Березюк О. С., Власенко О. М. Дидактика: теорія і практика : навч.-метод. посіб. для студентів гуманітарних
факультетів. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 212 с.
3. Бондар В. І. Дидактика. К., Либідь, 2005. 264 с.
4. Головенкін В. П. Педагогіка вищої школи : підручник. 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського,
2019. 290 с.
5. Горбатюк Р. М. Тулашвілі Ю. Й. Мобільне навчання як нова технологія вищої освіти. Науковий вісник
Ужгородського ун-у : Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород : Говерла, 2013. Вип. 27. С. 31–34.
6. Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід : навч. посіб.
Вінниця : ТОВ фірма "Планер", 2012. 348 с.
7. Гуржій А. М., Лапінський В. В. Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища
загальноосвітніх навчальних закладів. Інформаційні технології в освіті. 2013. Вип. 15. С. 30–37.
8. Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України; [головний ред. В.Г. Кремень]. К. : Юрінком Інтер, 2008. 1036 с.
9. Інформаційно-аналітична підтримка діяльності університету: інтегрована інформаційна система : монографія /
Васильєв А. В., Хоменко В. В., Любчак В. О., Коровайченко Ю. М., Фільченко Д. В. Суми : СумДУ, 2013. 126 с.
10. Кононец Н. В. Роль інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти при ресурсно-орієнтованому навчанні
студентів у вищій школі. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць. Харків : ХНПУ імені Г. С.
Сковороди, 2018. Вип. 51. С. 31-45.
1.
2.

11. Линник Ю. М. Засоби дистанційного навчання : інформаційно-методичні рекомендації для слухачів закладів
післядипломної педагогічної освіти. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. 48 с.
12. Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання : навчальний посібник. 2-е вид., випр. і доп. Харків
: ОВС, 2002. 400 с.
13. Малафіїк І. В. Дидактика : навч. посіб. К. : Кондор, 2009. 406 c.
14. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: навч. посіб. / С. У. Гончаренко, П. М. Олійник, В. К.
Федорченко та ін. К. : Вища шк., 2003. 323 с.
15. Немченко С. Г., Голік О. Б., Лебідь О. В. Педагогіка вищої школи : підручник для студентів вищих навчальних
закладів. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2014. 534 с.
16. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. К.: А.С.К., 2001. 256 с.
17. Педагогічний словник / За редакцією М. Д. Ярмаченка. К. : Педагогічна Думка, 2001. 514 с.
18. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. К., 2007. 142 с.
19. Стражнікова І. Педагогіка вищої школи: навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ : НАІР, 2018. 120 с.
20. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. К. : «Академвидав», 2006. 352 с.
21. Хуторской А. В. Современная дидактика: учебник для вузов. СПб. : Питер, 2001. 544 с.
22. Шапран О. І., Новак О. М. Педагогіка вищої школи : навч.-метод. посіб. Переяслав-Хмельницький :
Домбровська Я. М., 2018. 280 с.
23. Ярошенко Г. В. Освітні технології. 1999. 136 с.


Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office.








Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: письмові практичні завдання мають бути здані для
перевірки підчас семінарського заняття з відповідної теми. Якщо завдання виконуються із порушенням термінів
без поважних причин, то можуть оцінюватися на нижчу оцінку (до 50 % від можливої максимальної кількості
балів за вид діяльності). Поточні модульні роботи проводяться у формі тестів в письмовій формі або за
допомогою відповідного програмного забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу у термін,
передбачений робочою навчальною програмою, студент має 2 спроби для тестування. Якщо оцінка за поточні
модульну роботу незадовільна (менш 60 % правильних відповідей), перескладання відбувається у формі усної
співбесіди з теоретичних питань модулю.
Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну
доброчесність»
(http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf);
не
допускати списування (один в одного, з власноруч написаного тексту, друкованого або електронного носія
інформації тощо) під час виконання індивідуальних навчальних завдань та дидактичних тестів; якісно
оформлювати посилання на джерела інформації при написанні доповідей, підготовки презентацій, тез тощо.
Політика щодо відвідування: відвідування лекцій та практичних занять є обов’язковими, якщо студент пропустив
заняття, або отримав незадовільну оцінку, він має відпрацювати пропущене, або нескладене шляхом вивчення
матеріалів з відповідної теми в дистанційному курсі, виконання тематичного тесту для самоконтролю, написання
конспекту з подальшим захистом під час індивідуальної консультації; за об’єктивних причин (наприклад,
хвороба, працевлаштування, стажування тощо) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за
погодженням із провідним викладачем. Якщо заняття (за умов надзвичайної ситуацій) проводиться дистанційно,
студент має виходити на зв’язок із викладачем за розкладом занять та відповідно додаткової інструкції.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_
poryadok_ zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity_2020.pdf

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (9 балів); захист виконаних практичних завдань (5
балів); обговорення матеріалу занять (6 балів); виконання навчальних завдань (5 балів); доповіді з
50
презентаціями та їх обговорення (10 балів); тестування (5 балів); поточна модульна робота (10
балів)
Модуль 2 (теми 4-6): відвідування занять (9 балів); захист виконаних практичних завдань (5
балів); обговорення матеріалу занять (6 балів); виконання навчальних завдань (5 балів); доповіді з
50
презентаціями та їх обговорення (10 балів); тестування (5 балів); поточна модульна робота (10
балів)
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

