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ВСТУП 
* 

Програма дисципліни «Педагогіка вищої освіти» призначена для аспірантів 
КНТЕУ усіх форм навчання галузей 033 - Філософія, 051 - Економіка, 052 -
Політологія, 053 - Психологія, 071 - Облік і оподаткування, 072 - Фінанси, 
банківська справа та страхування, 073 - Менеджмент, 075 - Маркетинг, 076 -
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 081 - Право, 122 - Комп'ютерні 
науки, 181 - Харчові технології, 281 - Публічне управління та адміністрування, 
292 - Міжнародні економічні відносини, 293 - Міжнародне право. 

Програму підготовлено відповідно до Стандартів вищої освіти КНТЕУ із 
зазначених спеціальностей та відповідних освітньо-наукових програм підготовки 
докторів філософії в КНТЕУ. 

Програма складається з таких розділів: 
1. Мета, завдання та предмет дисципліни. 
2. Передумови вивчення дисципліни як вибіркової компоненти освітньої 

програми. 
3. Результати вивчення дисципліни. 
4. Зміст дисципліни. 
5. Список рекомендованих джерел. 

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТДИСЦИПЛІНИ 

Метою вивчення дисципліни «Педагогіка вищої освіти» є формування у 
аспірантів знань про зміст та напрями реформування вищої освіти; теоретичні, 
організаційно-процесуальні, методичні засади процесу навчання і виховання 
студентської молоді, її наукової та професійної підготовки відповідно до 
державних та європейських стандартів, потреб суспільства. 

Завданням вивчення дисципліни «Педагогіка вищої освіти» є забезпечення 
аспірантів необхідними теоретичними знаннями, практичними навичками щодо 
педагогічної діяльності у закладах вищої освіти, спираючись на знання та творче 
використання основних положень педагогіки та психології. 

Предметом вивчення дисципліни є основні положення та методи 
організації навчально-виховного процесу у закладах вищої освіти України. 

2. ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
ЯК ВИБІРКОВОЇ КОМПОНЕНТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

знання: 
- основ організації роботи науково-педагогічних працівників; 
- основ науково-педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти; 
вміння: 
- працювати з джерелами наукової економічної літератури, включаючи 
англомовні джерела 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 



Дисципліна «Педагогіка вищої освіти», як обов'язкова компонента 
освітньої програми, забезпечує оволодіння загальними та фаховими 
компетентностями і досягнення ними програмних результатів навчання за 
відповідними освітньо-науковими програмами: 

033 - Філософія 
Номер в 
освітній 
програмі 

Зміст компетентності Номер теми, що 
розкриває зміст 
компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 
ЗК7. Здатність розробляти та управляти науковими проектами. 3,6 

ЗК8. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; вміння виявляти, 
формулювати та вирішувати соціально-філософські проблеми. 

2,4-6,8 

ЗК11. Визначеність і наполегливість щодо виконання поставлених 
завдань і своїх обов'язків. 

2,7,8 

Фахові компетентності 
ФКЗ. Компетентність у вирішенні філософсько-теоретичних 

суперечностей у міждисциплінарному просторі. 
3,5-8 

ФК4. Здатність виявляти потенційні взаємозв'язки між різними 
аспектами предметних знань і їх застосуванням у галузі освіти 
та науки. 

3-8 

ФК9. Здатність до осмислення та застосування суб'єкт-суб'єктного 
характеру навчального процесу. 

3,4 

ФК17. Здатність працювати в команді, мати навички міжособистісної 
взаємодії. 

2,4,6,8 

ФК19. Генерування інноваційних проектів, лідерство та повна 
автономність під час їх реалізації. 

1,2,7,8 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 
ПРН10. Уміння доводити результати досліджень та інновацій та 

публічно їх представляти, обговорювати їх і дискутувати з 
науково-професійною спільнотою. 

1,2,5,7,8 

ПРН13. Оволодіння принципами наукової етики. 1,2,7,8 
ПРН15. Здатність демонструвати розуміння особливостей професійно-

педагогічної діяльності викладача вищої школи, застосовувати 
інноваційні методи навчання. 

1-8 

051- Економіка 
Номер в 
освітній 
програмі 

Зміст компетентності Номер теми, що 
розкриває зміст 
компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 
ЗК6. Здатність до ефективної усної та письмової презентації 

результатів власного наукового дослідження. 
1,5,7 

ЗК7. Здатність до конструктивної комунікації з колегами, 
партнерами. 

1,2,4,5,7 

ЗК 9. Здатність до популяризації наукових знань, організації та 
проведення навчальних занять. 

1,3-8 

Фахові компетентності 



ФК10. Здатність адаптувати іноземний досвід до потреб окремого 
підприємства, галузі, національної економіки в умовах 
глобалізації. 

1 
* 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 
ПРН 1. Уміння навчатися та застосовувати набуті знання та навички 

для проведення наукового дослідження та впровадження його 
результатів на практиці. 

3-8 

ПРН 12. Уміння обґрунтовано і доступно презентувати результати 
власних наукових досліджень як вимогливій професійній 
аудиторії, так і широким колам споживачів наукового 
продукту, безпосереднім суб'єктам економічних відносин, 
здобувачам вищої освіти. 

4,5,7,8 

ПРН 15. Здатність розробляти та доступно викладати освітні курси для 
здобувачів економічної освіти, застосовувати новітні освітні 
методики, психологічні прийоми. 

1-8 

052 - Політологія 
Номер в 
освітній 
програмі 

Зміст компетентності Номер теми, що 
розкриває зміст 
компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 
ЗК2. Набуття навичок використання новітніх інформаційних і 

комунікаційних технологій. 
5,7,8 

ЗК7. Здатність працювати в міжнародному науковому просторі. 1,7 
ЗК10. Вміння спілкуватися з експертами з інших галузей знань. 2,4,6 

Фахові компетентності 
ФК1. Комплексне розуміння природи та значення політики як 

специфічного виду людської діяльності та особливої сфери 
пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її 
сучасні інтерпретації. 

1 

ФК4. Комплексне застосування широкого спектру політологічних 
понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин 
політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного 
історичного або сучасного контексту. 

8 

ФК8. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези 
досліджуваної соціально-політичної проблеми, що передбачає 
глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних 
знань та аналіз соціальної практики. 

1,8 

ФК11. Здатність працювати в команді, мати навички міжособистісної 
взаємодії. 

2,4,5,7,8 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 
ПРН2. Використовувати державну та іноземну мову як усно, так і 

письмово на рівні, достатньому для ефективної професійної 
комунікації, розуміння іншомовних наукових текстів та 
підготовки фахових публікацій в Україні і провідних наукових 
виданнях світу. 

1,8 

ПРН7. Комплексно застосовувати широкий спектр політологічних 
понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин 
політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного 
історичного або сучасного контексту. 

8 



ПРНІО. Працювати з сучасними бібліографічними і реферативними 
базами даних, а також наукометричними платформами 
(наприклад, Scopus, Web of Science, Web of Knowledge, 
Astrophysics, PubMed, Mathematics, Springer, Agris, GeoRef та 
ін.). 

1,7,8 
• 

ПРН11. Фахово викладати політологічні дисципліни на відповідному 
рівні даної освітньої кваліфікації. 

1-8 

ПРН13. Здатність демонструвати навички ефективної комунікації з 
науково-професійною аудиторією та громадськістю із 
представленням та доведенням теоретичної значущості та 
практичної цінності власних наукових досліджень, зокрема, 
застосовуючи іноземну мову. 

2,5-8 

053 - Психологія 
Номер в 
освітній 
програмі 

Зміст компетентності Номер теми, що 
розкриває зміст 
компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 
ЗК2. Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та 

письмової презентації результатів власного наукового 
дослідження українською мовою, застосування сучасних 
інформаційних технологій у науковій діяльності, організації та 
проведення навчальних занять, управління науковими 
проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування 
наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної 
власності в обсязі кредитів ЄКТС відповідно до стандарту 
вищої освіти; 

1,7 

ЗКЗ. Здатність оволодіти загальнонауковими (філософськими) 
компетентностями, спрямованими на формування системного 
наукового світогляду, професійної етики психолога та 
загального культурного кругозору в обсязі кредитів ЄКТС 
відповідно до стандарту вищої освіти. 

8 

Фахові компетентності 
ФКЗ. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у 

науковій діяльності, зокрема здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних джерел, застосовування баз 
даних та інших електронних ресурсів, спеціалізованого 
програмного забезпечення у науковій діяльності в психології. 

4,5,8 

ФК6. Здатність дотримуватись професійної етики психолога, а також 
правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та 
науково-педагогічній діяльності. 

7 

ФК7. Здатність організовувати та проводити навчальні заняття, 
зокрема, здійснювати науково-педагогічну діяльність у 
закладах вищої освіти. 

1-8 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 
ПР01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з 

психології і на межі предметних галузей, а також дослідницькі 
навички, достатні для проведення наукових і прикладних 
досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного 
напряму, отримання нових знань та/або здійснення інновацій і 

1,7 



публікувати результати досліджень у провідних міжнародних 
наукових виданнях. * 

ПРОЗ. Розробляти та реалізовувати наукові проекти, які дають 
можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне 
знання та/або професійну практику і розв'язувати значущі 
наукові та технологічні проблеми в психології з дотриманням 
норм професійної етики, а також правил академічної 
доброчесності в наукових дослідженнях та науково-
педагогічній діяльності. 

3-6,8 

ПР05. Застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій 
діяльності, зокрема здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел, застосовування баз даних та інших 
електронних ресурсів, спеціалізованого програмного 
забезпечення у науковій діяльності в психології 

5 

ПР07. Організовувати та проводити навчальні заняття, зокрема, 
здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої 
освіти. Демонструвати навички самостійного проведення 
лекцій і практичних занять, формувати у студентів креативне 
мислення, відкритість до нових знань і нести відповідальність 
за особистий професійний розвиток та навчання інших. 

1-8 

071 - Облік і оподаткування 
Номер в 
освітній 
програмі 

Зміст компетентності Номер теми, що 
розкриває зміст 
компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 
ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня. 
1,7,8 

Фахові компетентності 
ФК9. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність за 

фахом. 
1-8 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 
ПР013. Володіти методологією, демонструвати вміння та навички 

здійснення науково-педагогічної діяльності у сфері обліку, 
аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

1-8 

072 - Фінанси, банківська справа та страхування 
Номер в 
освітній 
програмі 

Зміст компетентності Номер теми, що 
розкриває зміст 
компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 
ЗК 9. Здатність до викладання професійно-орієнтованих дисциплін 

із застосуванням сучасних методик. 
1-8 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 
ПРН 12. Уміння адаптуватись до нового середовища у професійній 

діяльності. 
7,8 

ПР013. Уміння усної та письмової презентації результатів власного 
наукового дослідження українською мовою, застосування 
сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, 
організації та проведення навчальних занять, управління 
науковими проектами та/або складення пропозицій щодо 

5-8 



фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 
інтелектуальної власності у сфері професійної діяльності. » 

ПРО 15 . Уміння навчатися та застосовувати набуті знання та навички на 
практиці. 

1-8 

ПРН 16. Уміння проводити наукові дослідження, визначати нові 
підходи, напрями, шляхи вирішення завдань. 

4-8 

073 - Менеджмент 
Номер в 
освітній 
програмі 

Зміст компетентності Номер теми, що 
розкриває зміст 
компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 
ЗК2. Здатність дотримуватись професійної етики, а також правил 

академічної доброчесності в наукових дослідженнях та 
науково-педагогічній діяльності. 

1,5 

ЗК4. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у 
науковій діяльності, зокрема здатність до пошуку, оброблення 
та аналізу інформації з різних джерел, застосовування баз 
даних та інших електронних ресурсів, спеціалізованого 
програмного забезпечення у науковій діяльності; 

5 

ЗК6. Здатність застосовувати основи педагогіки і психології, 
організовувати та поводити навчальні зайняття в освітньому 
процесі у закладах вищої освіти. 

1-8 

Фахові компетентності 
ФК2. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, 

використання сучасних освітніх та дослідницьких технологій у 
сфері менеджменту. 

3-6 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 
ПРН2. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і 

нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні 
проблеми менеджменту державною та іноземною мовами, 
кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових 
публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях. 

1,3,4 

ПРН7. Демонструвати навички самостійного виконання наукового 
дослідження, креативного мислення, відкритості до нових 
знань і нести відповідальність за особистий професійний 
розвиток та навчання інших. 

5-8 

075 - Маркетинг 
Номер в 
освітній 
програмі 

Зміст компетентності Номер теми, що 
розкриває зміст 
компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 
ЗК 4. Здатність до організації та проведення навчальних занять. 1-8 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 
ПРН14. Застосовувати науково-педагогічні технології, формулювати 

зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, 
нести відповідальність за ефективність освітнього процесу. 

2-8 

076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 



Номер в 
освітній 
програмі 

Зміст компетентності Номер теми, що 
розкриває зміст 
компетентності 

Фахові компетентності 
ФК 4. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій 

освіті 
1-8 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 
ПРН 6. Обирати інноваційні напрями, застосовувати сучасні методи й 

моделі для вирішення актуальних проблем в сфері 
підприємництва, торгівлі, біржової діяльності та у 
викладацькій практиці. 

4,5,7,8 

081 Право 
Номер в 
освітній 
програмі 

Зміст компетентності Номер теми, що 
розкриває зміст 
компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 
ЗК1. Здатність до розуміння загальнонаукових компетентностей, 

філософсько-світоглядних засад, та сучасних тенденцій, 
напрямків і закономірностей розвитку вітчизняної науки в 
умовах глобалізації й інтернаціоналізації 

1 

ЗК2. Здатність до самовдосконалення, підвищення інтелектуального 
та культурного рівня, до безперервної професійної освіти, 
удосконалення професійної етики, культурного кругозору 
спеціально-професійних навиків. 

3,6,7 

ЗК4. Здатність до критичного аналізу фактів та синтезу нових 
наукових ідей на основі логічних аргументів. 

1,5 

Фахові компетентності 
ФК2. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 

організовувати, планувати, реалізовувати та презентувати 
наукове дослідження фундаментального та/або прикладного 
спрямування з проблем права. 

2,4,6,8 

ФК9. Розуміння необхідності поваги до честі та гідності особистості, 
захисту прав і свобод людини і громадянина, соціальних 
спільнот. 

1,7,8 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 
ПРН 1. Уміння навчатися та застосовувати набуті знання та навички 

для проведення наукового дослідження та впровадження його 
результатів на практиці. 

3-6,8 

ПРН 5. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 
організовувати, планувати, реалізовувати та презентувати 
наукове дослідження фундаментального та/або прикладного 
спрямування з проблем у сфері права. 

1-6 

ПРН 6. Здатність виявляти проблеми, визначати наукові завдання у 
сфері права і обирати методи для їх розв'язання. 

1,2 

ПРН 9. Здатність спілкуватися з різними цільовими аудиторіями, 
використовуючи відповідну лексику, методи, техніки та 
прийоми. 

7,8 



ПРН 15. Здатність розробляти та доступно викладати освітні 
дисципліни для здобувачів правової освіти, застосовувати 
новітні освітні методики, психологічні прийоми. 

1-8 
# 

122 - Комп 'ютерні науки 
Номер в 
освітній 
програмі 

Зміст компетентності Номер теми, що 
розкриває зміст 
компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 
ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до 

формування системного наукового світогляду, етики наукових 
досліджень, а також правил академічної доброчесності в 
наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

2,3 

ЗК5. Здатність до креативності та гнучкості наукового мислення в 
процесі проведення наукового дослідження. 

1,7,8 

ЗК7. Здатність до активної громадянської позиції та усвідомлення 
цінності громадянського суспільства, верховенства права і 
свободи людини, розуміння історичної ролі професії у 
розвитку інформаційного суспільства, підвищення соціальних 
стандартів і якості життя, бути послідовним прибічником 
активного відпочинку та свідомим промоутером здорового 
способу життя. 

1 

ЗК9. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у 
науковій діяльності, організації та проведенні навчальних 
занять, управлінні науковими проектами та/або підготовці 
пропозицій щодо фінансування проектів наукових досліджень, 
реєстрації прав інтелектуальної власності. 

5 

Фахові компетентності 
СКЗ. Оволодіння термінологією та понятійним апаратом з 

досліджуваного наукового напряму. 
1,5 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 
ПРН2. Розуміння історії розвитку та сучасного стану науки, володіння 

загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними 
для формулювання системного наукового світогляду, 
професійної етики та загального культурного кругозору. 

1,7 

ПРН7. Вміти ефективно представляти результати наукової роботи у 
вигляді презентацій, доповідей, наукових статей та видань за 
результатами виконаної роботи державною та іноземною 
мовами. 

1,4-6 

ПРН8. Знання і дотримання вимог наукової етики та академічної 
доброчесності. 

1,7 

ПРН14. Вміння вести активний діалог, дискусію за проблематикою 
наукового дослідження в області комп'ютерних наук, у тому 
числі із застосуванням сучасних мультимедіа. 

5,7,8 

ПРН 17. Здатність розробляти та доступно викладати освітні курси для 
здобувачів технічної (ІТ) освіти, застосовувати інноваційні 
методики викладання. 

1-8 

181 - Харчові технології 
Номер в 
освітній 

Зміст компетентності Номер теми, що 
розкриває зміст 



програмі компетентності 
Загальні компетентності за освітньою програмою • 

ЗК 1. Формування системного наукового світогляду, професійної 
етики та загального культурного кругозору, в тому числі 
здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 
генерування нових ідей; вміння працювати в міжнародному 
контексті. 

1,7,8 

Фахові компетентності 
ФК 4. Планувати та здійснювати освітній процес на основі сучасних 

методологічних принципів, застосовувати активні методи 
викладання, використовувати різні стратегії педагогічної 
взаємодії, способів комунікативного впливу, діалогічного 
педагогічного спілкування. 

3-6 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 
ПРН 1. Знати та розуміти філософську методологію наукового 

пізнання та психолого-педагогічних аспектів професійно-
наукової діяльності та проблем, пов'язаних з впливом науки і 
техніки на розвиток сучасної цивілізації. 

1,7 

ПРН 16. Планувати та здійснювати освітній процес на основі сучасних 
методологічних принципів, застосовувати активні методи 
викладання, використовувати різні стратегії педагогічної 
взаємодії, способів комунікативного впливу, діалогічного 
педагогічного спілкування, а також демонструвати навички 
лідерства і саморегуляції на основі самопізнання. 

1-8 

281 - Публічне управління та адміністрування 
Номер в Зміст компетентності Номер теми, що 
освітній розкриває зміст 
програмі компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 
ЗК6. Здатність до ефективної усної та письмової презентації 

результатів власного наукового дослідження. 
1,4,5,7,8 

ЗК 7. Здатність до конструктивної комунікації з колегами, 
партнерами. 

1,2,6-8 

ЗК 9. Здатність до популяризації наукових знань, організації та 
проведення навчальних занять. 

1-8 

Фахові компетентності 
ФК10. Здатність представляти органи публічного управління та 

налагоджувати ефективні комунікації між органами 
публічного управління, підприємствами, установами та 
організаціями різних форм власності. 

1,8 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 
ПРН 1. Уміння навчатися та застосовувати набуті знання та навички 

для проведення наукового дослідження та впровадження його 
результатів на практиці. 

3-8 

ПРН 12. Уміння обґрунтовано і доступно презентувати результати 
власних наукових досліджень як вимогливій професійній 
аудиторії, так і широким колам споживачів наукового 
продукту, здобувачам вищої освіти. 

1-8 



ПРН15. Здатність розробляти та доступно викладати освітні курси для 
здобувачів освіти в галузі публічного управління та 
адміністрування, застосовувати новітні освітні методики, 
психологічні прийоми. 

3-8 
• 

292 - Міжнародні економічні відносини 
Номер в 
освітній 
програмі 

Зміст компетентності Номер теми, що 
розкриває зміст 
компетентності 

Загальні компетентності за освітньою програмою 
ЗК 4. Здатність демонструвати загальнонаукові (філософські) і 

універсальні навички дослідника, мовні компетентності у частині 
наукового усного і писемного мовлення державною та іноземними 
мовами при оформленні наукових та академічних текстів, 
демонстрації результатів наукових досліджень у ході дискусій та 
наукової полеміки 

1,7,8 

ЗК 5. Здатність працювати в команді дослідників, виявляти ініціативу, 
брати на себе відповідальність, мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети, сповідуючи та дотримуючись принципів наукової 
етики 

2,7,8 

ЗК 6. Здатність до організації та проведення навчальних занять з 
використанням теоретичних та методологічних напрацювань 
власного наукового дослідження. 

1-8 

Фахові компетентності 
ФК5 Здатність здійснювати публічну апробацію результатів 

досліджень, сприяти їх поширенню в науковій та практичній 
сферах як українською, так і іноземними мовами. 

1,8 

Програмні результати навчання за освітньою програмою 
ПРН4 Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати 

наукові тексти та доповіді, здійснювати публічну апробацію 
результатів досліджень як державною так і іноземними 
мовами, демонструвати усну та письмову комунікацію. 

1 

ПРН5 Демонструвати лідерські якості, навички міжособистісної 
взаємодії, вміння працювати в команді дослідників, ефективно 
спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, 
дотримуючись принципів наукової етики 

1,2,7,8 

ПРН6 Знати систему вищої освіти в Україні, специфіку професійно-
педагогічної діяльності викладача вищої школи; 
використовувати законодавче та нормативно-правове 
забезпечення вищої освіти, сучасні засоби і технології 
організації та здійснення освітнього процесу, різноманітні 
аспекти виховної роботи зі студентами, інноваційні методи 
навчання. Критично оцінювати власні наукові розробки при 
впровадженні у навчальний процес. 

1-8 

ПРН 11. Здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, сприяти 
їх поширенню в науковій та практичній сферах як українською, 
так і іноземними мовами. 

1,6,8 

293 - Міжнародне право 
Номер в 
освітній 

Зміст компетентності Номер теми, що 
розкриває зміст 



програмі компетентності 
Загальні компетентності за освітньою програмою * 

ЗК 6. Здатність до організації та проведення навчальних занять. 1-8 
Програмні результати навчання за освітньою програмою 

ПРНЗ. Вміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні 
технології для наукового пошуку. 

5,7 

ПРН 5. Володіння підходами та інструментарієм дослідження 
міжнародного права на універсальному, регіональному та 
субрегіональному рівні. 

1,3 

ПРН 12. Уміння обґрунтовано і доступно презентувати результати 
власних наукових досліджень як вимогливій професійній 
аудиторії, так і широким колам споживачів наукового 
продукту, які цікавляться міжнародними відносинами. 

1,4,7 

ПРН 14. Здатність діяти у складних та непередбачуваних ситуаціях, 
адаптуватись до нового середовища у професійній діяльності. 

1,5 

ПРН 15. Здатність розробляти та доступно викладати освітні курси для 
здобувачів юридичної освіти та інших спеціальностей, 
застосовувати новітні освітні методики, психологічні 
прийоми. 

3-8 

4. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Система вищої освіти в Україні та за кордоном 

Педагогіка у структурі наук, її предмет і завдання. Розвиток освіти та 
педагогічної думки в Україні, вітчизняна педагогічна спадщина. 

Освіта України як складова світового і європейського простору, її 
структура. Інформатизація і глобалізація сучасної освіти. 

Система і структура вищої освіти в Україні. Політика держави в галузі 
освіти. Національна доктрина розвитку освіти в Україні: мета та пріоритетні 
напрями. Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття"). 

Нормативно-правове забезпечення вищої освіти в Україні: закони України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 
«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» інші нормативні документи, 
що регламентують діяльність вищої освіти в Україні. Міністерство освіти і науки 
України та Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, їх функції. 

Державні стандарти освіти. Національна рамка кваліфікацій. 
Характеристика основних типів закладів вищої освіти в Україні. Права і обов'язки 
суб'єктів навчально-виховного процесу у вищій школі. Ліцензування, 
акредитація та атестація ЗВО як засіб підвищення якості вищої освіти. Академічна 
доброчесність як основа сталого розвитку закладів вищої освіти. 

Система вищої освіти за кордоном. Децентралізація в управлінні ЗВО. 
Основні типи світових національних систем вищої школи. Принципи формування 
системи вищої освіти провідних країн світу: порівняльний аналіз. 

Міжнародне співробітництво України у сфері освіти. 



Список рекомендованих джерел 
Основний: 1,4. 
Додатковий: 1,10, 22. 
Інтернет-джерела: 4 - 7 , 10, 12, 13. 

Тема 2. Управління освітньо-виховним процесом закладу вищої освіти. 

Характерні особливості освіти як системи. Необхідність і об'єктивні 
можливості управління системою освіти. Поняття «органи управління освітою», 
їх структура та функції. 

Заклад вищої освіти. Структурно-функціональна модель ЗВО. Принципи та 
система управління закладом вищої освіти. Функції керівників та їх заступників. 
Зміст діяльності вченої та методичної рад. Планування роботи ЗВО та особливості 
внутрішнього контролю. Система управління якістю. 

Органи громадського самоврядування у закладах вищої освіти. Наглядова 
рада. Студентське самоврядування у ЗВО. Студентоцентризм як парадигма 
діяльності університету. 

Список рекомендованих джерел 
Основний: 1-4. 
Додатковий: 10, 21, 22, 24, 26, 27. 
Інтернет-джерела'. З, 6, 7, 12, 13. 

Тема 3. Дидактичні основи педагогічного процесу. 

Дидактика вищої школи, її завдання, основні категорії та принципи. 
Навчальний процес у вищій школі як система організаційних і дидактичних 
засобів. 

Об'єкт і предмет дидактики. Побудова процесу навчання: закони і 
закономірності навчання. Принципи навчання як орієнтир у викладацькій роботі. 

Поняття про процес навчання (діяльнісний, пізнавальний, комунікативний). 
Структура та особливості навчального процесу. 

Організація навчального процесу у ЗВО. Ліцензійні та акредитаційні умови 
провадження освітньої діяльності в університеті, освітні програми. Категорії 
учасників освітнього процесу. Посади наукових, науково-педагогічних і 
педагогічних працівників закладів вищої освіти та порядок їх заміщення. Штатні 
працівники та сумісники. Планування та облік навантаження науково-
педагогічних працівників. 

Навчальний план, графік навчального процесу, розклад навчальних занять, 
індивідуальні навчальні плани викладача та студента. Особливості організації 
інклюзивного та дуального навчання. 



I 

Список рекомендованих джерел 
Основний:1-4 
Додатковий: 1, 10, 13, 14, 21, 27. 
Інтернет-джерела: 3, 6, 7, 11, 12. 

Тема 4. Методи і форми організації навчального процесу у закладі 
вищої освіти. 

Методи і засоби навчання у закладі вищої освіти. Класифікація методів 
навчання. Особливості застосування методів навчання, взаємозв'язок методів та 
умов їх оптимального вибору. Засоби навчання. 

Поняття про форми організації навчання у вищій школі. Лекції, їх види, 
зміст і структура, методика підготовки та проведення лекцій. Стиль лекції та 
особливості поведінки, емоційно-вольового впливу викладача на студентів. 
Застосування сучасних методів, наочних засобів навчання під час лекції. 

Особливості, типи організації, методика підготовки і проведення 
практичних, лабораторних, семінарських занять, консультацій. 

Методична робота у вищому навчальному закладі, її функції. Види 
методичної роботи (науково-методична, організаційно-методична, навчально-
методична, експертно-методична), завдання та форми. 

Керівництво методичною роботою у вищому навчальному закладі на 
університетському, факультетському й кафедральному рівнях. 

Зміст методичної роботи викладача ЗВО. Види навчально-методичних 
видань, підходи до розробки та специфіка використання під час навчальних 
занять. Науково-методичне забезпечення навчального процесу у ЗВО. Програма 
та робоча програми навчальної дисципліни, силабус, навчально-методичний 
комплекс дисципліни (НМКД) та навчально-методичний комплекс спеціальності 
(НМКС). Структура і зміст навчально-методичних матеріалів. Електронні 
навчальні видання. 

Список рекомендованих джерел 
Основний: 1-4 
Додатковий: 2, 5, 10,13, 14, 19, 20, 26, 29, 31. 
Інтернет-джерела: 2, 4, 9, 14. 

Тема 5. Інноваційні та інформаційні технології у вищій освіті. 

Сучасні технології навчання у закладі вищої освіти: сутність, змістова 
характеристика. Класифікація технологій (особистісно-орієнтована, 
інтерактивна, інформаційно-комунікативна, навчальних проектів, інтегровано-
розвиваюча, модульно-рейтингова). 

«Thinking out of the box» - креативне мислення у викладацькій діяльності. 
Інсайти сучасного викладача: прогресивні освітні практики, інструменти та 



технології (діджиталізація, гейміфікація, «Agile» і «Serum» методи). 
Техніки та методи фасилітації: ранжування, робота в малих групах, 

продукування ідей, прийняття рішень, "Світове кафе", "Самоанське коло", 
"Акваріум", "ORID", «Шість капелюхів»; техніки: "Факти-думки", "Хто? Що? Де? 
Коли? Як?" тощо. Форми і методи активного викладання (case study, 
ділові/рольові ігри, метод проектів, Баскет-метод, воркшоп, вебінари). 

Тренінгові технології у формуванні професійних компетентностей 
майбутніх фахівців. 

Інформаційні технології навчання. Використання сервісів Google в 
навчальному процесі. Хмарні технології OFFICE 365 як засоби формування 
освітнього середовища. Дистанційна та SMART-освіта як форми інтерактивного 
навчання. 

Список рекомендованих джерел 
Основний: 1, 2, 4. 
Додатковий: 2, 4, 5, 7, 12, 14, 15, 17-20, 25, 29-31. 
Інтернет-джерела: 2, 4, 8, 9, 14. 

Тема 6. Навчальний процес у ЗВО як спосіб реалізації завдань 
професійної підготовки студентів. 

Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів. Види та структура 
самостійної роботи студентів (творчі завдання, проекти, курсові та кваліфікаційні 
роботи тощо). Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи 
студентів та контроль за нею. Ролі викладача у процесі організації самостійної 
роботи студента. Критерії оцінювання результатів позаудиторної самостійної 
роботи студентів. 

Практика студентів як обов'язкова складова підготовки фахівців: види та 
зміст, бази практики, організація і керівництво. Порядок організації практики 
студентів за кордоном. 

Академічна мобільність студентів, її цілі, завдання, види та засоби 
забезпечення. 

Індивідуальна та науково-дослідна робота студентів. Види індивідуальної 
роботи і форми залучення студентів до неї. Науково-дослідна робота студентів як 
складова фахової підготовки: загальні засади, види і форми, особливості 
організації. Проект як вид науково-дослідної роботи студентів. 

Формування інформаційної культури сучасного студента. Опрацювання 
інформаційних джерел під час виконання самостійної, індивідуальної та науково-
дослідної роботи. 

Поняття про сутність контролю, його компоненти, функції. Педагогічні 
вимоги до оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Системи оцінювання, організація зворотного зв'язку у навчальному 
процесі, види, принципи, форми (колоквіуми, заліки, екзамени) та методи 



(тестування, анкетування, усне і письмове опитування, написання творів-есе 
тощо). 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів. Рівні навчальних 
досягнень за національною шкалою, шкалою ЕСТБ, бально-рейтинговою 
шкалою. 

Список рекомендованих джерел 
Основний: 1, 3, 4. 
Додатковий: 1,9, 10, 13, 21, 24. 
Інтернет-джерела: 3, 6, 7, 9. 

Тема 7. Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти. 

Роль, місце та функції науково-педагогічного працівника у еволюції 
суспільства. Історія становлення та розвитку професії педагога. Завдання, права 
та обов'язки викладача ЗВО. 

Психолого-педагогічний аналіз основних напрямів діяльності викладача 
ЗВО. 

Модель професійного педагога: компетенції та ролі. Формування іміджу 
сучасного викладача (потфоліо, самопрезентація, нетворкінг). Індивідуальний 
стиль професійної діяльності педагога. Сутність, складові та зміст педагогічної 
культури викладача ЗВО. Педагогічний такт. Самоактуалізація та самореалізація 
особистості викладача. 

Професійні кризи та деформації розвитку педагога. Труднощі та бар'єри у 
професійно-педагогічному спілкуванні викладачів і студентів. Суперечності і 
конфлікти у педагогічній взаємодії, причини виникнення та способи подолання. 
Психологічні передумови запобігання педагогічному конфлікту. Шляхи 
подолання професійного вигорання викладача. 

Список рекомендованих джерел 
Основний: 1 ,3 ,4 . 
Додатковий: 2, 3, 9, 11, 13, 16, 21, 23, 24. 
Інтернет-джерела'. 1,3. 

Тема 8. Педагогічна практика як чинник професійного становлення 
майбутнього викладача. 

Місце педагогічної практики в структурі освітньо-наукової програми 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії. Цілі і завдання 
практики. Компетенції, сформовані в результаті проходження педагогічної 
практики. Терміни та місце проведення педагогічної практики. Структура і зміст 
практики. Керівництво і контроль за проходженням практики. Обов'язки 



керівника практики. Вимоги до аспіранта при проходженні практики. Підведення 
підсумків. Порядок оформлення звіту з педагогічної практики. 

Список рекомендованих джерел 
Основний: 1, 2, 4. 
Додатковий: 10, 13, 19, 20, 24, 29, 31. 
Інтернет-джерела: 2 - 4, 6, 14. 
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