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Анотація навчальної дисципліни

Робоча програма навчальної дисципліни «Викладання в системі вищої освіти» 
розроблена для здобувачів третього освітньо-наукового рівня.

Метою навчальної дисципліни є формування концептуального розуміння системи 
сучасної вищої освіти; розвиток здатності здійснювати викладацьку діяльність у системі 
вищої освіти, реалізовувати політику якості вищої освіти та забезпечувати імплементацію 
професійного самовдосконалення.

Завдання:
розуміти та цінувати взаємозв’язок між вищою освітою та суспільством з 

урахуванням Європейських цінностей;
ілюструвати вміння спроектувати та організовувати освітню діяльність у закладі 

вищої освіти; розробляти програми навчальних дисциплін та іншу документацію;
аналізувати, аргументувати та відтворити методи, форми, технології організації 

процесу викладання та навчання у закладі вищої освіти на принципах студентоцентризму для 
досягнення позитивних результатів навчання ;

ініціювати та поширювати культуру якості вищої освіти; окреслити основні складові 
забезпечення та покращення якості вищої освіти;

продемонструвати методики професійного самовдосконалення науково-педагогічних 
працівників ЗВО.

Контент навчальної дисципліни «Викладання у системі вищої освіти» для здобувачів 
третього освітньо-наукового рівня визначається понятійним міжпредметним зв’язком між 
курсами «Філософія науки», «Методологія та організація наукових досліджень» «Дизайн та 
проектування освітньої діяльності», «Педагогічний дизайн», «Педагогічна практика».

Об’єктом дисципліни є набуття компетентності реалізовувати виконання 
професійних функцій в межах науково-дослідної роботи.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності, принципи, підходи до 
організації навчального процесу, викладання навчальних дисциплін у системі вищої освіти, 
технології інноваційної діяльності в процесі професійної підготовки висококваліфікованого 
фахівця відповідно до вимог реформування освітньої галузі та ринку праці.

Характеристика навчальної дисципліни
Курс 2 А
Семестр 3-й
Кількість кредитів ЕСТ 8 5
Форма підсумкового контролю залік

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни
Пререквізити Постреквізити

«Філософія науки», «Методологія та 
організація наукових досліджень»

«Дизайн та проектування освітньої 
діяльності», «Педагогічний дизайн», 
«Педагогічна практика»

З



Компетентності Результати навчання

Здатність до науково- 
педагогічної діяльності у 

закладі вищої освіти

Пояснювати тенденції розвитку Європейського простору 
вищої освіти і напрямки реформування вищої освіти України.

Аналізувати законодавче регулювання сучасної освітньої 
практики, освітніми стандартами і нормативним змістом 
підготовки здобувачів вищої освіти різних рівнів.

Застосовувати педагогічні методи організації навчального 
процесу, формулювати зміст, цілі навчання, моделювати способи 
їх досягнення, володіти формами контролю, формулювати і 
планувати результати навчання.

Демонструвати вміння вибудовувати стратегію і тактику 
професійного зростання науково-педагогічного працівника ЗВО; 
ефективно формувати комунікативну стратегію у професійному 
середовищі; відповідати за результати професійної діяльності

Уміти використовувати в освітній діяльності сучасні 
педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології, які 
сприяють ефективній комунікації в освітньому середовищі, 
прогресу у досягненні результатів навчання здобувачами вищої 
освіти та підвищенню якості освітньої діяльності в цілому

Здатність діяти на основі 
етичних міркувань та 

академічної доброчесності

Діяти на основі етичних міркувань та академічної 
доброчесності в процесі проведення наукових досліджень, 
оприлюднення результатів та їх впровадження

Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теорія і практика вищої освіти

Тема 1. Система вищої освіти. Вища освіта та суспільство в Європейському 
вимірі.

1.1. Сучасна вища освіта у глобалізованому просторі. Гуманістична спрямованість 
освітніх інноваційних процесів. Навчання упродовж життя.

1.2. Педагогічна освіта як підсистема освіти дорослих. Критичне мислення як 
атрибут системи вищої освіти. Професійне педагогічне мислення.

1.3. Управління педагогічними системами у закладі вищої освіти.

Тема 2. Сучасні теорії і практики викладання і навчання у вищій освіті.
2.1. Професійно-педагогічна діяльність викладача ЗВО
2.2. Студент як об’єкт педагогічної діяльності. Принципи студентоцентрованого 

навчання.
2.3. Загальнодидактичні принципи у навчанні у ЗВО.

Тема 3. Якість вищої освіти: політика та інструменти її забезпечення та 
покращення.

3.1. Стандарти вищої освіти. Національні документи з розвитку вищої освіти.
3.2. Інструменти забезпечення якості вищої освіти



3.3. Культура академічної доброчесності, культура якості освіти

Тема 4. Роль викладача-лідера у сучасному закладі вищої освіти.
4.1. Викладання засноване на лідерській парадигмі
4.2. Викладання засноване на дослідженні
4.3. Управлінська складова у викладацькій діяльності.
4.4. Елементи тайм-менеджменту

Змістовий модуль 2. Викладання та навчання у закладах вищої освіти

Тема 5. Проектування освітньої діяльності у закладі вищої освіти
5.1. Програми навчальної дисципліни з використанням інструментів Європейського 

простору вищої освіти.
5.2. Методика розробки навчальної дисципліни
5.3. Управлінні знаннями

Тема 6. Організація викладання та навчання на принципах студентоцентризму у 
закладі вищої освіти

6.1. Сучасні методи, технології та засоби викладання і навчання у професійної 
діяльності. Класифікація педагогічних технологій.

6.2. Методика розробки та проведення навчальних занять різних видів.
6.3. Засоби діагностики результатів навчання
6.4. Технологія тестування результатів навчання.

Тема 7. Інноваційні освітні, педагогічні, навчальні технології.
7.1. Форми і методи освітніх технологій.
7.2. Технологія розвитку критичного мислення
7.3. Проектна технологія навчання
7.4. Використовувати сучасні 1КТ у викладацькій діяльності. Smart—технології в 

організації освітнього процесу

Тема 8. Методики професійного самовдосконалення науково-педагогічних 
працівників ЗВО.

8.1. Сучасна технологія підготовки лідера в освіті: поняття, особливості та 
детермінанти. Інноваційна діяльність педагога.

8.2. Коучинг як сучасна технологія саморозвитку професіоналу.
8.3. Технологія управління конфліктами.
8.4. Педагогічне спілкування та взаємодія
Перелік практичних занять, а також питань та завдань до самостійної роботи наведено 

в таблиці «Рейтинг-план навчальної дисципліни».

Методи навчання та викладання

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-пізнавальної 
діяльності аспірантів передбачене застосування як активних, так і інтерактивних освітніх 
технологій, серед яких: лекції проблемного характеру (Тема 1), міні-лекції, (Тема 5), мозкові 
атаки (Тема 6), навчальна дискусія (Тема 4), розгорнута бесіда (Тема 3), дискусії (Тема 2), 
проектна робота (Тема 7), колоквіум (Тема 8).

Практичне заняття передбачає інтенсивну роботу в аудиторії. Воно проводиться у 
формі обговорення питань, дискусії, керованого викладачем або аспірантами, «круглого

5



столу». На практичному занятті відбувається обговорення самостійно підготовлених 
аспірантами доповідей, презентацій, повідомлень та ін. Основними формами практичного 
заняття є розгорнута бесіда (Тема 1), диспут (Тема 7), «круглий стіл» (Тема 3, 6), інтерв'ю 
(Тема 3), семінар (Тема 2, 4,5), презентації (Тема 6), проведення демонстраційного заняття 
(micro-teaching) (Тема 8).

Порядок оцінювання результатів навчання

Система оцінювання сформованих компетентностей здобувачів враховує види занять, 
які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекційні та практичні заняття, а 
також виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей здобувачів 
здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою.

Поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення 
практичних занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума -  100).

Порядок проведення поточного оцінювання знань здобувачів. Оцінювання знань та 
вмінь здобувача під час лекційних та практичних занять і виконання самостійних завдань 
проводиться за такими критеріями:

Активна робота здобувача на лекційному занятті оцінюється у 2 бали в цілому кожне 
заняття (16 балів за семестр), на практичному занятті оцінюється у 2 бали перші дві теми та 4 
бали теми 3, 5, 6, 7, 8, тому що потребують більш практичної підготовки, в цілому кожне 
заняття (24 бали за семестр), самостійна робота -  2 бали (16 балів за семестр), поточний 
контроль (тестування) -  12 балів (24 бали за семестр), виконання та презентація 
індивідуальної роботи оцінюється у 20 балів.

Підсумковий контроль знань та компетентностей здобувачів з навчальної 
дисципліни визначається як сума балів за результатами успішності здобувача при поточному 
контролі. Здобувача слід вважати атестованим, коли сума балів, одержаних за результатами 
підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60. Максимально 
можлива кількість балів -  100. Сумарний результат у балах за семестр складає: "60 і більше 
балів -  зараховано", "59 і менше балів -  не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість 
обліку успішності" навчальної дисципліни. Виставлення підсумкової оцінки здійснюється за 
шкалою, наведеної в таблиці «Шкала оцінювання: національна та ЄКТС».

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності

Оцінка
ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту 
(роботи), практики

для заліку

9 0 -1 0 0 А відмінно

зараховано
8 2 -8 9 В добре
7 4 -8 1 С
6 4 -7 3 D задовільно
6 0 -6 3 Е
3 5 -5 9 FX незадовільно не зараховано

б



Форма оцінювання та розподіл балів наведено в таблиці «Рейтинг-план навчальної 
дисципліни».
____ ______________________Рейтинг-план навчальної дисципліни

Т
ем

а

Форми та види навчання Форми
оцінювання

Мах
бал

1 2 3 4
Змістовий модуль 1. Теорія і практика вищої освіти

Аудиторна робота
Св Лекція Тема 1. Система вищої освіти. Лекція
V
С н

Вища освіта та суспільство в проблемного 2
Європейському вимірі характеру

Продовження рейтинг-плану навчальної дисципліни

1 2 3 4

Те
ма

 
1

Практичне заняття Критичне мислення як атрибут 
системи вищої освіти. Професійне 
педагогічне мислення

Активна участь 
на занятті 
(розгорнута 
бесіда)

2

Самостійна робота
Питання та завдання 
до самостійного 
опрацювання

Опрацювання навчального 
матеріалу

Перевірка
виконання
завдань

2

Те
ма

 
2.

Аудиторна робота
Лекція Сучасні теорії і практики 

викладання і навчання у вищій 
освіті

Активна робота 
на лекції, 
дискусія

2

Практичне заняття Студент як об’єкт педагогічної 
діяльності Активна участь, 

семінар 2

Самостійна робота
Питання та завдання 
до самостійного 
опрацювання

Опрацювання навчального 
матеріалу

Перевірка
виконання
завдань

2

Те
ма

 
3.

Аудиторна робота
Лекція Якість вищої освіти: політика та 

інструменти її забезпечення та 
покращення

Активна робота 
на лекційних 
заняттях, 
розгорнута 
бесіда

2

Практичне заняття
Культура академічної 
доброчесності, культура якості 
освіти

Активна участь 
на занятті 
інтерв’ю, 
круглий стіл

4

Самостійна робота
Питання та завдання 
до самостійного 
опрацювання

Опрацювання навчального 
матеріалу

Перевірка
виконання
завдань

2

2 се Аудиторна робота



Лекція Роль викладача-лідера у 
сучасному закладі вищої освіти

Активна робота 
на лекції, 
навчальна 
дискусія

2

Практичне заняття
Поточний контроль засвоєння 
навчального матеріалу

проведення
поточного
тестування 12

Самостійна робота
Питання та завдання 
до самостійного 
опрацювання

Опрацювання навчального 
матеріалу

Перевірка
виконання
завдань 2

Закінчення рейтинг-плану навчальної дисципліни
1 2 3 4

Змістовий модуль 2. Викладання та навчання у закладах вищої освіти
Аудиторна робота

ІГІ
я
20)

Лекція Проектування освітньої діяльності 
у закладі вищої освіти Міні-лекція 2

Практичне заняття Методика розробки навчальної 
дисципліни

Активна участь 
(семінар) 4

Н Самостійна робота
Питання та завдання 
до самостійного 
опрацювання

Опрацювання навчального 
матеріалу

Перевірка
виконання
завдань

2

Аудиторна робота

Те
ма

 
6.

Лекція Організація викладання та 
навчання на принципах 
студентоцентризму у закладі 
вищої освіти

Активна робота 
на лекц. занят, 
(мозкова атака)

2

Практичне заняття Методика розробки та проведення 
навчальних занять різних видів

Активна участь 
круглий стіл 
Презентації

4

Самостійна робота
Питання та завдання 
до самостійного 
опрацювання

Опрацювання навчального 
матеріалу

Перевірка
виконання
завдань

2

Аудиторна робота
Лекція Інноваційні освітні, педагогічні, 

навчальні технології
Проектна
робота 2

г-
я
%

Практичне заняття Використовувати сучасні ІКТ у 
викладацькій діяльності

Активна участь 
диспут 4

Н Самостійна робота
Питання та завдання 
до самостійного 
опрацювання

Опрацювання навчального 
матеріалу

Перевірка
виконання
завдань

2

2 се Аудиторна робота



Лекція Методики професійного 
самовдосконалення науково- 
педагогічних працівників ЗВО

Активна робота 
на лекц. занят, 
колоквіум

2

Практичне заняття Технологія управління 
конфліктами

Активна участь 
диспут 4

Поточний контроль засвоєння 
навчального матеріалу

проведення
поточного
тестування

12

Презентація ІНДЗ Демонстрац.
заняття 20

Самостійна робота
Питання та завдання 
до самостійного 
опрацювання

Опрацювання навчального 
матеріалу

Перевірка вик. 
завдань 2
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