Навчальний план 2021 року
(магістр):

ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ПЕДАГОГІКА
ВИЩОЇ ШКОЛИ»
Назва дисципліни
1 курс
Обов’язкові освітні компоненти
Лідерство і керівництво
Методологія та логіка наукових досліджень
Академічне письмо
Педагогіка вищої школи
Дидактичні системи у вищій школі
Педагогічна та професійна психологія
Методика викладання у вищій школі
Організація виховної роботи у закладі вищої освіти
Цифровізація освітнього процесу у вищій школі
Системний підхід у вищій школі
Інноваційні технології у вищій школі
Педагогічна майстерність викладача вищої школи
Педагогічний контроль в системі освіти
Науково-педагогічна навчальна практика
Вибіркові освітні компоненти
- професійних компетентностей**
Дисципліна професійного вибору **
Дисципліна професійного вибору **
Дисципліна професійного вибору **
Всього за І курс
2 курс
Обов’язкові освітні компоненти
Управління закладом вищої освіти
Проектування професійної підготовки та діяльності фахівців
Переддипломна практика
Кваліфікаційна (магістерська) робота
Вибіркові освітні компоненти
- загальних компетентностей*
Вибіркова дисципліна *
Вибіркова дисципліна *
Разом
Атестація
Всього за 2 курс
* - Вибіркові освітні компоненти, що формують загальні компетентності:
http://el.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny/
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** - Вибіркові освітні компоненти, що формують професійні компетентності:
Тайм-менеджмент у
професійній
діяльності викладача
вищої школи.

Психологічний
тренінг соціального
інтелекту.

Професійнопедагогічні проекти.

Метою вивчення навчальної дисципліни є підготовка магістрів будь-якої галузі
знань, спеціальності, освітньої програми до успішної роботи викладачем вищої
школи на основі формування у них системи знань та навичок щодо організації
часу, підвищення ефективності професійної діяльності викладача; формування
умінь обирати пріоритетні завдання управління часом, методи тактичної і
стратегічної ефективності та методи ефективного планування; формування умінь
застосовувати інструменти тайм-менеджменту у професійній діяльності
викладача вищої школи, впроваджувати технології персональної ефективності.
Метою вивчення навчальної дисципліни є сформувати у студентів наукові знання
про зміст, методи діагностики та розвитку соціального інтелекту; розвиток
адекватного сприйняття емоційної та вербальної експресії партнерів у
спілкуванні; розуміння мотивів співрозмовників; вміння передбачити розвиток
комунікативної ситуації; вміння донести власну думку до різних за
індивідуальними властивостями осіб в професійному педагогічному спілкуванні.
Метою вивчення навчальної дисципліни є у підготовка майбутніх викладачів
закладів вищої освіти, які володітимуть достатнім обсягом теоретичних знань,
практичних умінь та навичок планування і реалізації технології освітніх проєктів
у вищій школі.

2.1. Перелік компонентів ОПП
Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні
Форма
Кількість
Код н/д
дисципліни, курсові проекти, практики, кваліфікаційна
підсумкового
кредитів
робота)
контролю
Обов’язкові освітні компоненти
44
Цикл загальної підготовки
6
ОК 1
Лідерство і керівництво
3
ПМК
ОК 2
Методологія та логіка наукових досліджень
3
ПМК
Цикл професійної підготовки
38
ОК 3
Дидактичні системи у вищій школі
3
ПМК
ОК 4
Педагогіка вищої школи
3
Екзамен
ОК 5
Педагогічна майстерність викладача вищої школи
3
ПМК
ОК 6
Педагогічна та професійна психологія
3
ПМК
ОК 7
Педагогічний контроль в системі освіти
3
Екзамен
ОК 8
Методика викладання у вищій школі
3
Екзамен
ОК 9
Академічне письмо
3
ПМК
ОК 10
Організація виховної роботи у закладі вищої освіти
3
ПМК
ОК 11
Проектування професійної підготовки та діяльності
2
ПМК
фахівців
ОК 12
Системний підхід у вищій школі
3
Екзамен
ОК 13
Цифровізація освітнього процесу у вищій школі
3
ПМК
ОК 14
Управління закладом вищої освіти
3
Екзамен
ОК 15
Інноваційні технології у вищій школі
3
ПМК
Вибіркові освітні компоненти
25
ВК 1
Загальноуніверситетський вибір*
10
ПМК
ВК 2
Професійний вибір**
15
ПМК
Практична підготовка
10
ПП 1
Науково-педагогічна навчальна практика
6
ПП 2
Переддипломна практика
4
Підсумкова атестація
11
Кваліфікаційна (магістерська) робота
10
Захист кваліфікаційної роботи
1
Загальний обсяг вибіркових компонентів
25
Загальний обсяг освітньо-професійної програми
90
Вибіркові компоненти
*Перелік навчальних дисциплін загальноуніверситетського вибору формується щороку та
розміщується на платформі дистанційного навчання в модулі «Вибір навчальних
дисциплін» https://el.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny/
**Перелік навчальних дисциплін професійного вибору:

1. Тайм-менеджмент у професійній діяльності викладача вищої школи.
2. Психологічний тренінг соціального інтелекту.
3. Педагогічний і діловий етикет.
4. Планування і організація навчального процесу у вищій школі.
5. Технології віртуальної доповненої реальності в освітньому процесі.
6. Освітні проекти.

