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Загальна інформація про дисципліну
Анотація до
дисципліни

Мета дисципліни

Компетентності,
формуванню яких
сприяє дисципліна

Результати
навчання

У межах навчальної дисципліни вивчаються закономірності та педагогічні характеристики системи вищої освіти, її
структури та змісту, методологічних, психолого-педагогічних та методичних основ організації навчально-виховного
процесу у вищій школі, науково-дослідної роботи у закладах вищої освіти; загальної та педагогічної культури
викладача закладу вищої освіти.
забезпечення готовності аспірантів до професійної діяльності через формування системних знань щодо
закономірностей та педагогічних характеристик системи вищої освіти, її структури та змісту, методологічних,
психолого-педагогічних та методичних основ організації навчально-виховного процесу у вищій школі, науководослідної роботи у закладах вищої освіти; загальної та педагогічної культури викладача закладу вищої освіти.
Загальні компетентності (ЗК)
ЗК1. Здатність до формування абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації, її узагальнення та обробки.
ЗК2. Здатність до системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.
ЗК3. Здатність ініціювати дослідницько-інноваційні проєкти та автономно працювати під час їх реалізації.
ЗК4. Здатність налагоджувати наукову взаємодію, співробітництво.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності(СК)
СK1. Здатність усно і письмово презентувати й обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних
розробок.
СK2. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті.
СК3. Здатність забезпечувати належний рівень якості наукових досліджень.
СК4. Здатність застосовувати, розробляти й удосконалювати сучасні технології, в тому числі адміністративноуправлінські, інформаційно-комунікаційні технології, в управлінській, адміністративній, науковій та освітній
(педагогічній) діяльності
СК6. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення, в тому числі в конфліктних ситуаціях, а також з метою їх
запобігання.
СК7. Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення публічного управління та
адміністрування.
РН2. Знати та дотримуватися основних засад академічної доброчесності у науковій і освітній (педагогічній) діяльності.
РН 3. Знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні методи наукового пізнання, закони, закономірності та
принципи управління для розв'язання проблем публічного управління та адміністрування.
РН 4. Уміти застосовувати сучасні інформаційні технології та інструменти в науковій, освітній (педагогічній) і
професійній діяльності.
РН5. Уміти визначати, оцінювати й обґрунтовувати пріоритетні напрями сталого розвитку на різних рівнях публічного
управління та адміністрування

Обсяг дисципліни
Форма
підсумкового
контролю

Загальний обсяг дисципліни: 2 кредити ЄКТС (60 годин). Для заочної форми навчання: лекції – 20 годин,
самостійна робота – 40 години.
Залік

Строки
викладання
дисципліни

Дисципліна викладається на другому курсі у 4-му семестрі

Програма дисципліни
Назви тем
1.

Тема 1. Педагогіка та психологія вищої школи як галузь наукових знань і навчальний предмет.

2.

Тема 2. Система вищої освіти в Україні та за кордоном.

3.

Тема 3. Основи дидактики вищої школи.

4.

Тема 4. Дидактичні методи та форми навчання у вищій школі.

5.

Тема 5. Педагогічний контроль у вищій школі.

6.

Тема 6. Сучасні педагогічні технології в системі вищої освіти.

7.

Тема 7. Студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності.

8.

Тема 8. Технологія виховного процесу у закладі вищої освіти.

9.

Тема 9. Викладач закладу вищої освіти як організатор освітнього процесу.

10. Тема 10. Етика та психологія педагогічної діяльності викладача вищої школи.
Самостійна робота аспіранта
Тема 1. Педагогіка та психологія Завдання:
вищої школи як галузь наукових знань 1) скласти словник базових категорій дисципліни;
і навчальний предмет.
2) підготувати доповідь на тему: «Етапи й основні методологічні характеристики наукових

досліджень».

Тема 2. Система вищої освіти в Завдання:
Україні та за кордоном.

1) визначити основні напрями реформи вищої освіти в Україні на основі аналізу «Закону про вищу
освіту» (в останній редакції) та актуальних новин в сфері освіти;
2) підготувати 3 питання для дискусії на тему: «Болонський процес як засіб інтеграції вищої освіти».
Тема 3. Основи дидактики вищої Завдання: написати есе на тему «Формування професійних мотивів навчання».
школи.

Тема 4. Дидактичні методи та форми Завдання: зробити порівняльний аналіз форм організації навчання у системі вищої освіти.
навчання у вищій школі.

Тема 5. Педагогічний контроль у Завдання: підготувати презентацію на тему: «Сутність понять «контроль», «облік» та «оцінка» знань,
умінь та навичок».
вищій школі.
Тема 6. Сучасні педагогічні технології Завдання: зробити порівняльну характеристику 5-7 педагогічних технологій системі вищої освіти,
оформити у вигляді презентації
в системі вищої освіти.
Тема 7. Студент як об’єкт і суб’єкт Завдання: ознайомитися із нормативно-законодавчою базою за темою «Академічні права, свободи і
обов’язки студентів університету», підготувати 3 питання для дискусії.
педагогічної діяльності.

Тема 8. Технологія виховного процесу Задання: розробити план виховної роботи куратора зі студентською групою на 1 навчальний рік.
у закладі вищої освіти.

Тема 9. Викладач закладу вищої освіти Завдання: розробити анкету оцінювання якості курсу.
як організатор освітнього процесу.

Тема 10. Етика та
педагогічної діяльності
вищої школи.

психологія Завдання: підготувати доповідь на тему: «Педагогічні конфлікти в системі вищої освіти та шляхи їх
викладача подолання».
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Загальна схема оцінювання
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Шкала
ЄКТС
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Оцінювання знань здобувачів третього (доктор
філософії) рівня вищої освіти здійснюється за 100бальною шкалою і становить: за поточну успішність
(участь
у семінарських заняттях,
виконання
практичних занять та контрольних робіт) – до 40 балів,
за виконання індивідуального науково-практичного
завдання – 30 балів; екзаменаційне випробування –
30 балів.

Оцінювання за складовими дисципліни
Тема 1. Педагогіка та психологія вищої школи як галузь наукових знань і навчальний предмет.
Тема 2. Система вищої освіти в Україні та за кордоном.
Тема 3. Основи дидактики вищої школи.
Тема 4. Дидактичні методи та форми навчання у вищій школі.
Тема 5. Педагогічний контроль у вищій школі.
Тема 6. Сучасні педагогічні технології в системі вищої освіти.
Тема 7. Студент як об’єкт і суб’єкт педагогічної діяльності.
Тема 8. Технологія виховного процесу у закладі вищої освіти.
Тема 9. Викладач закладу вищої освіти як організатор освітнього процесу.
Тема 10. Етика та психологія педагогічної діяльності викладача вищої школи.

10 балів
10 балів
10 балів
10 балів
10 балів
10 балів
10 балів
10 балів
10 балів
10 балів

Усього 100 балів

Політика опанування дисципліни
Відвідування: аспірант самостійно обирає траєкторію навчання, має право не відвідувати лекції, проте участь у практичних і семінарських заняттях є
обов’язковою
Дотримання принципів академічної доброчесності: роботи виконуються аспірантом самостійно, не використовуються ідеї та ініціативи інших авторів. Однак їх
цитування повинно бути правильно оформлено (відповідно до вимог).
Умови зарахування пропущених занять: аспірант формує портфоліо, де накопичує чек-листи виконаних завдань.

