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Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Очна (денна/вечірня) форма: лекції (18 год.), практичні (22 год.), 

самостійна робота (80 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (4 год.), самостійна робота 

(112 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність передбачає самостійне виконання 

здобувачами вищої освіти завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання; достовірне посилання на джерела 

інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей. У разі 

наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувач вищої освіти 

отримує незадовільну оцінку і повторно виконує завдання 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

об’єктивних причин, що підтверджені відповідним документом 

(працевлаштування, міжнародне стажування, пандемія) навчання 

може відбуватися в онлайн / змішаній формі. Перескладання модулів 

відбувається за наявності поважних причин, що підтверджується 

документально. Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої 

максимальної кількості балів за види діяльності). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти: під час виконання 

індивідуальних завдань здобувач вищої освіти досліджує та аналізує 

різні види компетентностей, пропонує власні розробки складових 

професійно-педагогічної компетентності викладача ЗВО та 

висловлює власні міркування та бачення питань, що розглядаються. 

Що будемо вивчати?  Загальні основи професійно-педагогічної компетентності викладача, 

складові професійно-педагогічної компетентності викладача вищої 

школи (організаційна, наукова, методична, прогностична). 

Чому це треба вивчати?  Вивчення курсу забезпечує оволодіння основними поняттями і 

категоріями, уміння визначати суть провідних ознайомити з сутністю 

професійно-педагогічної компетентності викладача ЗВО, 

принципами, методами її формування; визначення шляхи її 

формування і розвитку; вироблення вміння у майбутніх викладачів 

ЗВО оцінювати та здійснювати самооцінку рівня сформованості 
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професійно-педагогічної компетентності; вміння визначати й 

аналізувати типові помилки педагогічного такту; розкриття сутності 

та шляхів формування педагогічної майстерності викладача ЗВО 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Набути здатність використовувати сучасні теорії, методології і 

методи педагогічної та  інших наук стосовно до завдань 

фундаментальних і прикладних досліджень у галузі освіти, виявляти 

і аналізувати наукові проблеми та проводити власне наукове 

дослідження, результати котрого мають наукову новизну, теоретичне  

та практичне значення; вільно спілкуватися з питань, що стосуються 

сфери філософії, культури, наукових та експертних знань, з 

колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому; 

застосовувати категорійно-понятійний апарат, новітні теорії, 

концепції,  технології та методи, необхідні для розв’язання 

комплексних проблем у сфері  освіти та педагогіки; використовувати 

загальнонаукові та педагогічні методи дослідження,  які спрямовані 

на пізнання досліджуваних освітніх явищ і процесів; 

Набути умінь: виокремлювати актуальні освітньо-педагогічні 

проблеми та визначати  їх структуру, взаємозв’язки чинників, 

проявів і наслідків як об’єкта наукового дослідження; розробляти 

педагогічні моделі для пояснення  педагогічних явищ і процесів, 

переосмислення наявних та створення нових  знань та/або 

професійних практик у науково-педагогічній діяльності; 

демонструвати значну авторитетність, педагогічну культуру, 

інноваційність, високий ступінь самостійності, академічну та 

професійну доброчесність, постійну відданість розвитку нових ідей 

або процесів у передових контекстах професійної та наукової 

діяльності; використовувати цифрові та інноваційні педагогічні 

методи у вирішенні завдань  освіти та викладанні фахових дисциплін 

у закладах вищої освіти в умовах формальної та неформальної 

освіти. 

Набути умінь (soft-skills): комунікація – вибирати і реалізовувати 

комунікативні стратегії і тактики відповідно до контексту 

педагогічної взаємодії, що передбачає здійснення педагогічної 

комунікації на засадах студентоцентризму, взаємодіяти в проєктній 

діяльності; автономність та відповідальність – проводити самостійні 

наукові дослідження педагогічних явищ, застосовуючи професійно-

педагогічну компетентність викладача вищої школи, що передбачає 

здатність проявляти автономність і відповідальність у розробленні 

навчально-методичного забезпечення дисциплін, в управлінні 

навчально-пізнавальною діяльністю студентів. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та 

комплексних ідей. Здатність до виявлення і постановки наукових 

проблем та проведення власного наукового дослідження, результати 

якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Здатність до 

ініціювання та втілення інновацій для інтеграції науки і практики, 

розв’язання суспільно значущих освітньо-педагогічних проблем. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність до 

адаптації та дії в новій ситуації. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. Здатність до роботи в команді і прийняття на 

себе відповідальності за вирішення задач.  

Здатність до наукового пошуку, самостійного відбору та обробки 

інформації й емпіричних даних у сфері освіти та педагогіки. 

Здатність до викладацької діяльності в умовах формальної та 
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неформальної освіти. Здатність розуміти тенденції в освіті та вміти 

передбачувати їх потенційні наслідки. Здатність до безперервного 

саморозвитку та самовдосконалення. Здатність розробляти та 

керувати практико-орієнтованими проєктами. 

Зміст дисципліни Поняття «компетенція» і «компетентність» у теорії освіти. Напрями 

діяльності, функції, професійні завдання викладача ЗВО 

Сутність та структура професійно-педагогічної компетентності 

викладача ЗВО 

Компетентність і педагогічна майстерність викладача  ЗВО  

Види компетентностей викладача ЗВО (інформаційна, дослідницька 

комунікативна, психолого-педагогічна, іншомовна, 

конфліктологічна, соціальна, фасилітаційна, рефлексивна 

компетентність викладача ЗЗВО та ін.) 

Організаційна складова професійно-педагогічної компетентності 

викладача ЗВО 

Наукові засади розвитку професійно-педагогічної компетентності 

викладача ЗВО 

Методичні аспекти професійно-педагогічної компетентності 

викладача вищої школи 

Прогностична складова професійно-педагогічної компетентності 

викладача вищої школи 

Обов’язкові завдання Опрацювання наукових джерел, підготовка повідомлень, виконання 

завдань практичних занять та індивідуального навчально-дослідного 

завдання, проходження модульного тестування. 

Міждисциплінарні зв’язки Філософія науки та інновацій  

Методика викладання у вищій школі 

Освітні інновації у вищій школі 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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