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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 
5/150 

Обсяг дисципліни 

(години) та види занять 

Очна (денна/вечірня) форма: лекції (24 год.), практичні (26 год.), самостійна 

робота (100 год.) 

 Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (6 год.), самостійна робота (138 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність передбачає самостійне виконання магістрантами  

завдань поточного, модульного 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 магістрант отримує 

незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За об’єктивних 

причин, що підтверджені відповідним документом (міжнародне стажування та ін., 

навчання може відбуватись в онлайн / змішаній формі. Перескладання модулів 

відбувається за наявності поважних причин, що підтверджені документально. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Креативна ініціатива магістранта: під час виконання індивідуальних завдань 

магістрант досліджує та аналізує інноваційні форми, методи, засоби та технології 

викладання у вищій школі, творчо підходить до проектування освітнього процесу у 

вищій школі, пропонує власні розробки різних видів занять та висловлює власні 

міркування та бачення питань, що розглядаються. 

Що будемо вивчати?  Дисципліна передбачає вивчення теоретичних та практичних аспектів стандартів 

вищої освіти та забезпечення якості освітньої діяльності у закладах вищої освіти.  

Чому це треба вивчати?  Вивчення курсу забезпечує набуття здатності до аналітичної, консалтингової та 

науково-педагогічної діяльності у ЗВО.  

Яких результатів можна 

досягнути?  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. З 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК6. Здатність виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.  

ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.  

СК1. Здатність проєктувати і досліджувати освітні системи.  

СК2. Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до вирішення задач 

дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері освіти й педагогіки.  

СК4. Здатність здійснювати експертизу та надавати консультації з питань 

освітньої політики та інновацій в освіті.  

СК5. Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні інструменти, проєкти та 

інтегрувати їх в освітнє середовище закладу освіти.  

СК6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в педагогічній, 

науково-педагогічній та науковій діяльності.  

СК7. Критичне осмислення проблем у сфері освіти, педагогіки й на межі галузей 

знань.  

РН6. Розробляти та реалізовувати інноваційні й дослідницькі проєкти у сфері 

освіти/педагогіки та міждисциплінарного рівня із дотриманням правових, 

соціальних, економічних, етичних норм.  

РН7. Створювати відкрите освітньо-наукове середовище, сприятливе для 

здобувачів освіти та спрямоване на забезпечення результатів навчання.  

РН8. Розробляти і викладати освітні курси в закладах вищої освіти, 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=8288


використовуючи методики, інструменти і технології, необхідні для досягнення 

поставлених цілей.  

РН10. Приймати ефективні, відповідальні рішення з питань управління в сфері 

освіти/педагогіки, зокрема у нових або незнайомих середовищах, за наявності 

багатьох критеріїв та неповної або обмеженої інформації.  

РН11. Здійснювати консультативну діяльність у сфері освітніх, педагогічних наук. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Набуті знання та уміння можна використати для аналізу функціонування 

внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності у ЗВО, контролю 

дотримання стандартів вищої освіти, розроблення й оновлення освітніх програм для 

реалізації освітнього процесу у ЗВО.. 

Зміст дисципліни Стандартизація освіти як умова досягнення цілей Болонського процесу. Стандарти 

вищої освіти. Ретроспективний аналіз стандартизації вищої освіти: від античності до 

сьогодення. Зарубіжний та вітчизняний досвід стандартизації освіти. Забезпечення 

якості вищої освіти. Ліцензування. Акредитація. Атестація Моніторинг освітньої 

діяльності. Органи забезпечення якості вищої освіти. Рівний і справедливий доступ 

до якісної вищої освіти.  

Обов’язкові завдання Опрацювання наукових джерел, аналіз освітніх програм вітчизняних та зарубіжних 

ЗВО, розроблення складників освітніх програм, аналіз стандартів вищої освіти,  

виконання завдань практичних занять та ІНДЗ.  

Міждисциплінарні 

зв’язки  

Теорія та методика науково-дослідницької роботи, Педагогіка вищої школи, 

Науково-дослідницька практика. 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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6. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності. (10 05 2018 p.). Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347-2018-%D0%BF 

7. Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, 

включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання. Рашкевич, 

Ю. (пер. з англ.). (2016). Київ: ТОВ «Поліграф плюс».   

8. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти. (2017). 

Отримано з https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf  

9. Стандарти та рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти ESG-2015. (2015). Київ: ТОВ «Поліграф плюс».  

10. Міністерство освіти і науки України. Затверджені стандарти вищої освіти. 

(2018). Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-

rada-ministerstva-osvitii-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti). 

11.  Paris Communique. (25 05 2018 p.). Отримано з EHEA and Bologna Process 

website. Ministerial Declarations and Communiques: 

http://www.ehea.info/pid34363/ministerial-declarationsand-communiques.html 

12. Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни «Методика 

викладання у вищій школі» для другого (магістерського) рівня вищої освіти ОНП 

«Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)» / укладач: Кірдан О.Л. 

Режим доступу: https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=8288 

Поточний контроль Виконання завдань практичних занять, захист (презентація) за результатами 

виконання завдань самостійної роботи, тестування тощо 

Підсумковий контроль Екзамен 
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