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Опис дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни «Викладання і навчання в сучасній вищій
освіті» є засвоєння аспірантами педагогічних закономірностей управління пізнавальною
діяльністю здобувачів та методології самореалізації як науковця у процесі викладання в
закладах вищої освіти; ознайомлення здобувачів наукового ступеня доктора філософії з
основними цілями і принципами Болонського процесу, основними інструментами
Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) та особливостями їх впровадження в системі
вищої освіти України.
Мова навчання – українська.
Статус дисципліни – обов’язкова.
Навчальна дисципліна забезпечує набуття перелічених нижче компетентностей та
досягнення програмних результатів навчання.
Компетентності:
ЗК2. Соціальна відповідальність за результати власної наукової діяльності та за
об’єктивність аналізу результатів наукової діяльності інших.
ЗК3. Саморозвиток і самовдосконалення протягом життя, відповідальність за якість навчання
інших.
Програмні результати навчання:
ПРН2. Знання та розуміння загальних принципів Етичного кодексу вченого України та
досвід їх застосування у науковій та викладацькій діяльності.
ПРН5. Знання та розуміння принципів педагогіки, психології та методології викладання у
вищій освіті, а також основних принципів, тенденцій та інструментів Європейського
простору вищої освіти.
Кількість кредитів – ЄКТС 2
Форма підсумкового контролю – екзамен
Заплановані результати навчання.
Успішне завершення програми навчальної дисципліни «Викладання і навчання в
сучасній вищій освіті» передбачає здобуття аспірантом наступних результатів навчання:
1. Знання етичних норм дослідницької праці в процесі науково-педагогічної
діяльності та методології самореалізації у навчальному процесі;
2. Знання структури процесу навчання у закладах вищої освіти та педагогічних
факторів, які впливають на взаємовідносини викладача і курсантів;
3. Знання новітніх технологій застосування активних методів навчання та
особливостей підготовки і проведення всіх видів аудиторних занять
4. Знання методик саморозвитку і самовдосконалення протягом життя.
5. Знання основних цілей (завдань), інструментів, принципів та положень Болонського
процесу та Європейського простору вищої освіти.
6. Уміння ідентифікувати рівні і ступені вищої освіти, академічні та професійні
кваліфікації з використанням рамок кваліфікацій.
7. Уміння формувати робочі програми навчальних дисциплін.
8. Знання та розуміння основних складових зовнішнього та внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти.
9. Уміння зрозуміло та недвозначно доносити результати дослідження та власні
висновки з використанням різних засобів, у тому числі медійних.

Політика курсу і цінності
Курс забезпечує загально-теоретичну підготовку аспірантів у галузі викладання і навчання у
вищій школі, розвиток і формування навичок та вмінь, які дозволяють підготувати і
проводити навчальні заняття з профільних дисциплін, здійснювати діагностику
психологічних і характерологічних особливостей, рівень розвитку пізнавальних процесів і
емоційно-вольової
сфери особистості в управлінні учбово-пізнавальної діяльності
здобувачів.
Вимоги викладача
Для успішного засвоєння курсу і досягнення високого освітнього результату є обов’язковим
відвідування занять і виконання усіх завдань. У разі відсутності на занятті (у зв’язку із
професійною діяльністю або інших поважних причин) завдання виконуються самостійно с
подальшим захистом. Враховуючи специфіку професійної діяльності аспірантів, можливе
навчання онлайн або змішане.
Аспіранти, які не з’явилися на контрольні заходи без поважних причин, вважаються
такими, що одержали незадовільну оцінку (Fx).
Структура курсу
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Розділ 1. Педагогічний процес у ЗВО
Тема 1. Методологія процесу навчання у
інформаційній парадигмі освіти.
Тема 2. Інноваційно – випереджувальна
характеристика педагогічного процесу у
закладі вищої освіти.
Тема 3. Сучасні інноваційні форми та
методи навчання у вищій школі.
Тема 4. Технологія підготовки та
методика проведення аудиторних форм
занять.
Тема 5. Колектив здобувачів, як об’єкт
педагогічного впливу.
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Тема 6. Методика самовдосконалення
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викладача вищої освіти.
Розділ 2. Розділ 2. Основні принципи, тенденції та інструменти Європейського
простору вищої освіти.

Тема 1. Основні завдання, принципи та
етапи формування Європейського
простору вищої освіти. Документи та
основні положення Болонського процесу
Тема 2. Рівні та ступені вищої освіти.
Освітні та професійні кваліфікації. Рамки
кваліфікацій
Тема 3.
Нормативно-правова
база
реформування вищої освіти України
відповідно до принципів Болонського
процесу. Забезпечення якості вищої
освіти
Тема 4. Формування робочих програм
навчальних дисциплін
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5. Завдання для самостійної роботи
- опрацювання лекційного матеріалу;
- самостійне опрацювання всіх розділів навчальної дисципліни;
- підготовка до практичних занять.
6. Індивідуальні завдання
Не передбачено навчальним планом.
7. Методи контролю.
Контроль навчальних досягнень здійснюється у вигляді поточного та семестрового
контролю. Форма семестрового контролю – екзамен.
8. Схема оцінювання
Оцінка за
національною
шкалою

відмінно

Оцінка
за
шкалою
ЗВО

А

Критерії оцінювання
Аспірант виявив всебічні системні й глибокі знання навчального
матеріалу і вміння вільно виконувати передбаченні програмою
завдання, ознайомлені з основною і додатковою літературою,
засвоїв взаємозв’язок основних категорій та понять з дисципліни,
усвідомлює значення наукових знань для організації
педагогічного процесу та науково-педагогічної діяльності
викладача, творчо використовує їх при розв’язанні ситуаційних
психолого-педагогічних завдань.
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Аспірант виявив повне знання навчального матеріалу, успішно
виконав
передбаченні
програмою
завдання,
засвоїв
рекомендовану і основну літературу, засвідчив системні знання з
викладання і навчання і здатний до їх самостійного поповнення та
оновлення під час подальшої навчальної роботи і професійної
діяльності.
Аспірант виявив повне знання навчального матеріалу, успішно
виконав
передбаченні
програмою
завдання,
засвоїв
рекомендовану і основну літературу, засвідчив системні знання з
дисципліни і здатний до їх самостійного поповнення та оновлення
під час подальшої навчальної роботи і професійної діяльності.
Одночасно він допустив несуттєві неточності, пропуски, помилки
які не зміг самостійно виправити
Аспірант виявив часткові знання основного навчального
матеріалу, частково впорався із виконанням передбачених
програмою завдань, ознайомлен із частиною рекомендованої
літературою, але допустив суттєві помилки на практичних
заняттях.
Аспірант виявив незначні знання основного навчального
матеріалу в обсязі, потрібного для подальшого навчання і
майбутньої роботи за професією, частково впорався з виконанням
передбачених програмою завдань, не ознайомлений із більшою
частиною рекомендованої літератури, допустив суттєві помилки
на практичних заняттях, які зміг виправити за допомогою
викладача.
Аспірант виявив значні упущення в знаннях основного
навчального матеріалу, допустивши принципові помилки у
виконанні передбачених програмою завдань, не ознайомлений з
основною літературою; відсутні знання з розділу викладання, або
їх недостатньо для продовження навчання чи початку професійнопедагогічної діяльності.

Вимоги до заліку
Залік проводиться у формі співбесіди з викладачем, в ході якої аспірант має
продемонструвати набуті психолого-педагогічні знання навчального матеріалу дисципліни,
навички підготовки та проведення різних видів навчальних занять, розробляти навчальні та
навчально-методичні матеріали, використовувати методики психодіагностики особистості.
Оцінювання відбувається на основі контролю з урахуванням відвідування занять,
роботи на практичних заняттях, якості самостійної роботи.
9. Питання до заліку
з дисципліни «Викладання і навчання в сучасній вищій освіті» для аспірантів
денної та заочної форми навчання.
Викладач, як суб’єкт науково-педагогічної діяльності.
Розвиток комунікативних умінь і навичок майбутніх викладачів.
Розвиток організаторських здібностей майбутніх викладачів.
Суб’єктність, як інтеграційна особливість особистості педагога.
Мовленнєва культура майбутнього фахівця і передумови її формування.
Моє бачення шляхів підвищення якості вищої освіти.
Мотивація навчання здобувачів освіти, її види та розвиток у процесі навчання.
Розвиток у здобувачів освіти готовності до майбутньої професійно-трудової
діяльності.
9. Психолого-педагогічна модель викладача вищої школи та шляхи її формування.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10. Педагогічна культура як складова професіоналізму викладача.
11. Педагогічні особливості засвоєння здобувачам освіти навчального матеріалу з
природничо-математичних дисциплін.
12. Психологічна діагностика розвитку педагогічних здібностей майбутнього викладача.
13. Здобувач освіти як суб’єкт навчально-професійної діяльності.
14. Роль психолого-педагогічної підготовки майбутнього викладача вищої школи.
15. Самовиховання і саморозвиток майбутніх фахівців з вищою освітою.
16. Розвиток самостійного творчого мислення здобувачів освіти у процесі навчання.
17. Індивідуальний стиль навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти та його
формування.
18. Шляхи формування педагогічної майстерності і підвищення рівня професіоналізму
викладача вищої школи.
19. Професійно-педагогічне спілкування у вищій школі.
20. Позиція викладача в навчально-професійній взаємодії зі здобувачами освіти
(розуміння, визнання і прийняття здобувача освіти).
21. Педагогічний конфлікт у взаєминах «здобувач - викладач», його особливості, причини
виникнення та моделі конструктивного розв’язання.
22. Педагогічний конфлікт у взаєминах «викладач - академічна група», його особливості.
причини виникнення та моделі конструктивного розв’язання.
23. Розвиток організаційної культури майбутнього фахівця.
24. Основні завдання та принципи Болонського процесу.
25. Основні документи Болонського процесу.
26. Рівні та ступені вищої освіти.
27. Європейські цикли вищої освіти. Дублінські дескриптори: (назви дескрипторів).
28. Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж життя: кількість рівнів та
система дескрипторів.
29. Національна рамка кваліфікацій України: кількість рівнів, система дескрипторів.
30. Загальні принципи формування робочих програм навчальних дисциплін.
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