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1. Загальний опис навчальної дисципліни. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Викладання і навчання в сучасній 

вищій освіті» є засвоєння здобувачами наукового ступеня доктора філософії 

педагогічних закономірностей управління пізнавальною діяльністю та методології 

самореалізації як науковців у процесі викладання в закладах вищої освіти; 

ознайомлення 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. 
Інтегральна компетентність 

Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми у галузі управління та 

адміністрування, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 

та/або професійної практики, застосовувати новітні методології наукової та педагогічної діяльності, 

здійснювати власні наукові дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення. 

Компетентності: 

ЗК01. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, 

які створюють нові знання у менеджменті і дотичних до нього 

міждисциплінарних напрямах. 

СК03. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у сфері менеджменту в 

закладах вищої освіти. 

Програмні результати навчання: 

РН01. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу 

інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або 

складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи. 

РН05. Глибоко розуміти загальні принципи та методи управлінських наук, а також 

методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у 

сфері менеджменту та у викладацькій практиці. 

РН08. Розробляти і викладати спеціальні навчальні дисципліни з менеджменту у 

закладах освіти. 

 

Кількість кредитів – ЄКТС 2 

Форма підсумкового контролю – екзамен 

 

2. Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною 

 

Успішне завершення програми навчальної дисципліни «Викладання і навчання в 

сучасній вищій освіті» передбачає здобуття аспірантом наступних результатів навчання: 

Знання: 

- етичних норм дослідницької праці в процесі науково-педагогічної діяльності та методології 

самореалізації у навчальному процесі;  

- структури процесу навчання у закладах вищої освіти та педагогічних факторів, які впливають 

на взаємовідносини викладача і курсантів;  

- новітніх технологій застосування активних методів навчання та особливостей підготовки і 

проведення всіх видів аудиторних занять;  



- методик саморозвитку і самовдосконалення протягом життя;  

- основних цілей (завдань), інструментів, принципів та положень Болонського процесу та 

Європейського простору вищої освіти. 

 

Уміння: 

- ідентифікувати рівні і ступені вищої освіти, академічні та професійні кваліфікації з 

використанням рамок кваліфікацій;  

- формувати робочі програми навчальних дисциплін; 

- зрозуміло та недвозначно доносити результати дослідження та власні висновки з 

використанням різних засобів, у тому числі медійних. 

 

Розуміння: 

основних складових зовнішнього та внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.  

 

3. Програма, структура (тематичний план) навчальної дисципліни 
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Розділ 1. Педагогічний процес у ЗВО 

Тема 1. Організація навчального процесу у 

контексті інформаційної парадигмі освіти. 
2 1 1 - 2 1 1 - 

Тема 2. Психологічна готовність викладача 

навчального закладу до освітніх інноваційних 

технологій. 

 

1 
 

1 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

1 
 

- 

Тема 3. Комунікативна взаємодія викладача зі 

здобувачами. 
1 1 - - 1 - 1 

 

Тема 4. Протиріччя і конфлікти у педагогічній 

взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення 
2 1 1 - 2 1 1 - 

Тема 5. Педагогічні засоби формування 

пізнавальної активності здобувачів вищої освіти. 2 1 1 - 2 1 1 - 

Тема 6. Прийоми самовдосконалення 
викладача вищої освіти. 

2 1 1 - 2 1 1 - 

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 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

  
- 

Тема 2. Рівні та ступені вищої освіти. 

Освітні та професійні кваліфікації. Рамки 

кваліфікацій 

 

3 
 

1 
 

2 
 

- 
 

3 
 

1 
 

2 
 

- 



Тема 3. Нормативно-правова база 

реформування вищої освіти України 

відповідно до принципів Болонського процесу. 

Забезпечення якості вищої 
освіти 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

- 

 

Тема 4. Формування робочих програм 

навчальних дисциплін 
4 2 2 - 4 2 2 - 

Всього аудиторних годин 20 1

2 

8 - 20 12 8 - 

Самостійна робота (години) 40 40 

Загальний обсяг годин навчальної 
дисципліни 

60 60 

 

4. Теми практичних (семінарських) занять 
 

 

 
 

№
 
з/
п 

 

 
Назва 

теми 

Перелік інструментів, 

обладнання та 

програмного забезпечення, 

використання яких 

передбачає виконання 

практичних 

(семінарських) занять 

1. Організація навчального процесу у контексті 

інформаційній парадигмі освіти. 

 

2. Протиріччя і конфлікти у педагогічній взаємодії, шляхи 

їх запобігання та вирішення 

 

3. Педагогічні засоби формування пізнавальної 

активності здобувачів вищої освіти. 
Мультимедійні засоби 

4. Прийоми самовдосконалення викладача вищої освіти.  

5. Рівні та ступені вищої освіти у Європейському 
просторі 

 

 вищої освіти. Рамки кваліфікацій.  

6. Формування робочих програм навчальних дисциплін.  

 

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. 

 



№

 

з/

п 

 

 
Результати навчання за навчальною 

дисципліною 

 

 

Методи демонстрації 

Інструменти, 

обладнання та 

програмне 

забезпечення, 

які 

використовую

ться для 

демонстрації 

здобутих 

результатів 

навчання за 
навчальною 
дисципліною 

 

 
 

Знання: 

- етичних норм дослідницької праці в 

процесі науково-педагогічної 

діяльності та методології самореалізації 

у навчальному процесі; 

Відповіді на запитання 

теоретичного 

матеріалу на лекціях  та 

практичних заняттях (№ 1) 

Мультимеді

йне 

обладнання 

для 

презентацій 

та дискусій 

 

 
 

- структури процесу навчання у закладах 

вищої освіти та педагогічних факторів, 

які впливають на взаємовідносини 

викладача і курсантів. 

Відповіді на запитання 
теоретичного 

матеріалу на лекціях  та  

практичних заняттях(№ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мультимеді

йне 

обладнання 

для 

презентацій 

та дискусій 

 

 
 

- новітніх технологій застосування 

активних методів навчання та 

особливостей підготовки і проведення 

всіх видів 

аудиторних занять. 

Відповіді на запитання 

теоретичного 

матеріалу на лекціях  на 

практичних заняттях(№ 3) 

 
 

 

- методик саморозвитку і 

самовдосконалення протягом життя. 

Відповіді на запитання 

теоретичного 

матеріалу на лекціях 
та  практичних заняттях (№ 4) 

 

 
 

- основних цілей (завдань), інструментів, 

принципів та положень Болонського 

процесу та Європейського простору 

вищої освіти. 

Відповіді на запитання 
теоретичного 

матеріалу на лекціях  та  

практичних заняттях (№ 5, 6) 

 

 

 

Уміння: 

- ідентифікувати рівні і ступені вищої 

освіти, академічні та професійні 

кваліфікації з використанням рамок 

кваліфікацій. 

Відповіді на запитання 

теоретичного 

матеріалу на лекціях  та  
практичних 
заняттях (№ 5, 6) 

 

 

 

 

 
Мультимеді

йне 

обладнання 

для 

презентацій 

та дискусій 

 
 

- формувати робочі програми навчальних 

дисциплін. 

 

 

Відповіді на запитання 
теоретичного 

матеріалу на лекціях та тна 

практичних заняттях (№ 6) 

 - зрозуміло та недвозначно доносити 

результати дослідження та власні 

висновки з використанням різних 

засобів, у тому числі медійних. 

Відповіді на запитання 
теоретичного 
матеріалу на лекціях та та 
практичних заняттях (№ 6) 

 

 
 

Розуміння: 

- основних складових зовнішнього та 

внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти. 

Відповіді на запитання 

теоретичного 

матеріалу на лекціях та та 

практичних заняттях (№ 6) 



8. Схема оцінювання 
 

Оцінка за 
національною 
шкалою 

Оцінка за 
шкалою 
ЗВО 

 

Критерії оцінювання 

 

 

відмінно 

 

 

А 

Аспірант продемонстрував всебічні системні й глибокі знання 

навчального матеріалу і вміння творчо виконувати передбаченні 

програмою завдання; ознайомлений 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. 

 

 
дуже 

добре 

 

 
 

В 

Аспірант продемонстрував високий рівень знань 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. 
 

 

 

добре 

 

 
С 

Аспірант продемонстрував високий рівень знань 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. 

 
задовільно 

 
D 

Аспірант продемонстрував невисокий рівень знань основного 

навчального матеріалу, частково впорався із виконанням 

передбачених програмою завдань, ознайомлений із частиною 

рекомендованої літературою, але допустив суттєві помилки на 

практичних заняттях. 
 

 

достатньо 

 
 

Е 

Аспірант продемонстрував 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. 

 
 

незадовільно 

 

Fx 

Аспірант продемонстрував  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 професійно-педагогічної діяльності. 

 

9. Рекомендована література 

Основна: 

1. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. К.: Компас, 

2017. 213 с. 

2. Виноградова В. Є., Юрченко В. І. Психологія вищої освіти: теоретичні та практичні 

аспекти: навч. посіб. 2-е вид. Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. 296 с. 

3. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. 

Семенова, І.О. Бартєнєва, І.М. Богданова. – 3-є вид., переробл., доповн. К.: Знання, 2017. 



495 с. 

4. Навчальний процес у вищий педагогічній школі / За ред. акад. О. Г. Мороза – К.: Феникс, 

2017. 512 с. 
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