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ВСТУП 

 

Викладацький склад ВНЗ традиційно формується та поповнюється 

випускниками аспірантури, науковими співробітниками й досвідченими 

спеціалістами-практиками. Така система комплектування формує лише 

науково-предметну компоненту викладацької діяльності. 

Для кадрового забезпечення галузі та інтеграції у європейський освітній 

простір традиційні форми підвищення кваліфікації і стажування викладачів 

вищих навчальних закладів сьогодні недостатні. 

Нова нормативна база розширює та ускладнює коло поточних та 

перспективних завдань розвитку вищої професійної освіти. Підвищення вимог 

до випускників вимагає гуманізації освіти, посилення міждисциплінарних 

зв’язків, динамічного розвитку програм підготовки і навчальних планів, 

організаційних форм і технологій навчання на основі компетентнісного 

підходу. 

Підготовка фахівців ступеню магістра орієнтована на інноваційний та 

дослідницький характер професійної діяльності у вищій школі. Магістр 

відповідно до законодавства може займати посади асистента, викладача-

стажиста, завідувача навчальної лабораторії, методиста, наукового 

співробітника. 

Об’єкт діяльності викладача вищої школи – технології проектування 

нормативних і навчально-методичних документів, які моделюють педагогічній 

процес, технології його реалізації, організацію та управління означеними 

технологіями в межах повноважень первинних викладацьких посад.  

Мета нормативної дисципліни «Педагогіка вищої школи» – розкриття 

компонентів об’єкта діяльності викладача на первинних посадах. 

 

У програмі терміни вживаються в такому значенні: 

1) автономність і відповідальність - здатність самостійно виконувати 

завдання, розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за результати своєї 

діяльності; 

2) акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми 

та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на 

предмет відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги 

стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання; досягнення 

заявлених у програмі результатів навчання;  

3) вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 

вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за 

певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж 

рівень повної загальної середньої освіти; 
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4) вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною 

особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на 

провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить 

наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, 

забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, 

післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей; 

5) галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає 

групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 

підготовка; 

6) дисциплінарні компетенції – деталізовані компетенції як результат 

декомпозиції компетенцій фахівця спеціальності певного рівня вищої освіти; 

7) Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – 

система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в 

Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, 

підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 

навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для 

досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах 

ЄКТС; 

8) засоби діагностики – документи, що затверджені в установленому 

порядку, та призначені для встановлення ступеню досягнення запланованого 

рівня сформованості компетенцій студента при контрольних заходах; 

9) здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному 

закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і 

кваліфікації; 

10) змістовий модуль – сукупність умінь, знань, цінностей, які 

забезпечують реалізацію певної компетенції; 

11) знання - осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є 

основою його усвідомленої, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються 

на емпіричні (фактологічні) і теоретичні (концептуальні, методологічні); 

12) інтегральна компетентність - узагальнений опис кваліфікаційного 

рівня, який виражає основні компетентністні характеристики рівня щодо 

навчання та/або професійної діяльності; 

13) інтегрована оцінка – результат оцінювання конкретизованих завдань 

різних рівнів з урахуванням коефіцієнта пріоритетності (запланованого рівня 

сформованості компетенцій); 

14) інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби навчання, 

у яких системно викладено основи знань з певної дисципліни на рівні сучасних 

досягнень науки і культури, опора для самоосвіти і самонавчання (підручники; 

навчальні посібники, навчально-наочні посібники, навчально-методичні 

посібники, хрестоматії, словники, енциклопедії, довідники тощо); 

15) суттєва операція – крок алгоритму рішення, розрахункова схема, 

визначення понять, параметри і дії над ними тощо; 
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16) кваліфікаційний рівень - структурна одиниця Національної рамки 

кваліфікацій, що визначається певною сукупністю компетентностей, які є 

типовими для кваліфікацій даного рівня; 

17) кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який 

отримано, коли уповноважений компетентний орган встановив, що особа 

досягла компетентностей (результатів навчання) за заданими стандартами; 

18) компетентність/компетентності - здатність особи до виконання 

певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, 

цінності, інші особисті якості; 

19) компетенція – коло повноважень фахівця (функції, задачі та їх 

складові – відповідні уміння); 

20) комунікація - взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання 

інформації, узгодження дій, спільної діяльності; 

21) кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених 

(очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 

годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 

становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС; 

22) методичне забезпечення навчальної дисципліни – рекомендації до 

супроводження навчальної діяльності студента за всіма видами навчальних 

занять, що містить, в тому числі інформацію щодо засобів та процедури 

контрольних заходів, їх форми та змісту, методів розв’язання вправ, джерел 

інформації; 

23) модульний контроль –  оцінювання ступеню досягнення студентом 

запланованого рівня сформованості компетенцій за видами навчальних занять; 

24) навчальна дисципліна – сукупність модулів, що підлягає 

підсумковому контролю;  

25) навчальний елемент – мінімальна навчальна інформація самостійного 

смислового значення (поняття, явища, відношення, алгоритми); 

26) об’єкт діагностики –  компетенції, опанування якими забезпечуються 

навчальною дисципліною;  

27) освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 

освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі (науковій 

установі) через систему науково-методичних і педагогічних заходів та 

спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь 

та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування 

гармонійно розвиненої особистості. 

28) освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – 

система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах 

спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання 
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цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими 

повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти; 

29) освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що 

провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і 

задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб; 

30) підсумковий контроль – комплексне оцінювання запланованого рівня 

сформованості дисциплінарних компетенцій; 

31) поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом навчального 

матеріалу під час проведення аудиторного навчального заняття (опитування 

студентів на лекціях, перевірка та прийом звітів з виконання лабораторних 

робіт, тестування тощо); 

32) програма дисципліни – нормативний документ, що визначає зміст 

навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми, розробляється 

кафедрою, яка закріплена наказом ректора для викладання дисципліни; 

33) рівень сформованості дисциплінарної компетенції – частка 

правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій від загальної  

кількості запитань або суттєвих операцій еталону рішень. Визначається під час 

поточного контролю. Рівень сформованості дисциплінарних компетенцій, 

встановлюється за результатами виконання комплексної контрольної роботи; 

34) результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – 

компетентності (знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості), які 

набуває та/або здатна продемонструвати особа після завершення навчання; 

35) результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – 

сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у 

процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою 

програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти; 

36) робоча програма дисципліни – нормативний документ, що 

розроблений на основі програми дисципліни відповідно до річного 

навчального плану (містить розподіл загального часу на засвоєння окремих 

навчальних елементів і модулів за видами навчальних занять та формами 

навчання); 

37) самостійна робота – діяльність студента з вивчення навчальних 

елементів та змістових модулів, опанування запланованих компетенцій, 

виконання індивідуальних завдань, підготовки до контрольних заходів; 

38) спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим 

навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо-

професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та 

післядипломної освіти; 

39) спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється 

професійна підготовка;  

40) стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та 

результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ 

за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності; 



 

 

8 

41) стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог до 

кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного 

забезпечення освітнього процесу вищого навчального закладу і наукової 

установи; 

42) ступінь складності компетенцій - трудомісткість дій щодо їх 

реалізації. Розрізняють такі ступені складності: 

ОО – ознайомчо-орієнтовна (характерні дії - відтворювати, знати, 

описувати, позначати, називати,зображувати, засвоювати суть,  розуміти зміст, 

розрізняти, порівнювати,ідентифікувати, вибирати, доводити); 

ПА – понятійно-аналітична (характерні дії - свідомо використовувати, 

змінювати, вирішувати,знаходити, пояснювати, розраховувати, аналізувати, 

диференціювати, охоплювати,відокремлювати, протиставляти); 

ПС – продуктивно-синтетична (характерні дії - синтезувати, складати, 

розробляти, розвивати, по-новому формулювати, планувати, генерувати, 

оцінювати, визначати, інтерпретувати, критикувати, прогнозувати).  

Ступінь складності певної компетенції залежить від вимог спеціальності 

(спеціалізації) здобувача вищої освіти, відрізняється процедурами і 

зазначається в програмі дисципліни. Виявлення необхідного ступеня 

складності компетенцій та закріплення його в програмі дисципліни створює 

передумови для реального забезпечення якості вищої освіти; 

43) тест – форма засобу діагностики, що складається із завдання й 

еталона. Завдання містить постановку задачі, еталон – зразок повного й 

правильного рішення завдання, параметри тесту – рівень тесту, число істотних 

операцій, коефіцієнт засвоєння; 

44) уміння - здатність застосовувати знання для виконання завдань та 

розв’язання задач і проблем. Уміння поділяються на когнітивні 

(інтелектуально-творчі) та практичні (на основі майстерності з використанням 

методів, матеріалів, інструкцій та інструментів). 

45) якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до 

стандартів вищої освіти; 

46) якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу у 

вищому навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, 

забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових 

знань. 



 

 

9 

1. Галузь використання 

 

Програма поширюється на кафедри, яким доручено викладання 

навчальної дисципліни наказом ректора.  

 

Програма призначена для:  

 розробки робочої програми дисципліни; 

 реалізації компетентнісного підходу при формуванні структури, змісту 

дисципліни та засобів діагностики; 

 визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

 внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

 акредитації освітньої програми магістра за спеціальністю. 

 

Програма встановлює: 

– перелік дисциплінарних компетенцій, що використовується як критерій 

визначення результатів навчання (компетентностей) та як інформаційна база 

для формування засобів діагностики; 

 рівень складності дисциплінарних компетенцій для даної спеціальності; 

 склад змістових модулів та навчальних елементів, що забезпечують 

набуття дисциплінарних компетенцій;  

 форми діагностики рівня сформованості компетенцій; 

 вимоги до засобів діагностики;  

 критерії оцінювання навчальних досягнень студентів; 

 інформаційно-методичне забезпечення дисципліни. 

 

2. Нормативні посилання 

 

2.1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Національної рамки кваліфікації» від 23.11.2011 № 1341. – Київ. 

2.2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 // Відомості 

Верховної Ради. – 2014. – № 37, 38. 

2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2015 №266 «Перелік 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти».  

2.4. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. 

 

3. Обсяг дисципліни 

 

Загальний обсяг – 4 кредити ЄCTS (120 академічних годин). 
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4 Результати навчання 

 
 

Дисциплінарні 

компетентності 
Змістові модулі 

Обсяг, години 

ауд. СРС усього 
 

1 2 3 4 5 

Дистанційний модуль 1. Загальна 

характеристика системи вищої освіти України 

2 4 6 

1.1. Опис складових 

нормативної бази 

вищої освіти 

1.1.1. Закон України 

«Про вищу освіту» 

   

1.1.2. Національна рамка 

кваліфікацій 

   

1.1.3. Перелік галузей 

знань та спеціальностей 

   

1.1.4. Класифікатор 

професій 

   

1.1.5. Професійні 

стандарти 

   

1.2. Ідентифікація та 

опис складових  

системи вищої освіти 

1.2.1. Державна політика 

у сфері вищої освіти 

   

1.2.2. Система вищої 

освіти  

   

1.2.3. Система 

забезпечення якості 

вищої освіти 

   

1.2.4 Ліцензування 

освітньої діяльності  

   

1.2.5. Акредитація 

освітньої програми 

   

1.2.6. Освітній процес    

Дистанційний модуль 2. Технології 

проектування вищої освіти. Стандарти вищої 

освіти 

4 8 12 

2.1. Опис загальних 

принципів суспільного 

поділу праці в Україні 

2.1.1. Державне 

регулювання професійної 

діяльності  

   

2.2. Розуміння 

позиціонування 

фахівця певної 

спеціальності та 

кваліфікації у 

суспільному поділі 

праці 

2.1.2. Позиціонування 

фахівця спеціальності 

певного рівня вищої 

освіти в суспільному 

поділі праці з 

урахуванням вимог 

Закону України «Про 
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1 2 3 4 5 

вищу освіту», 

Національної рамки 

кваліфікацій та Переліку 

галузей знань та 

спеціальностей 

2.3. Володіння 

інформацією про  

номенклатуру та зміст 

нормативних 

документів сфери 

праці щодо вимог до 

професійної 

кваліфікації фахівців 

певної спеціальності 

2.3.1. Види економічної 

діяльності 

   

2.3.2. Класифікатор 

професій 

   

2.3.3. Професійні 

стандарти 

   

2.3.4. Посадові інструкції    

2.4. Відтворення 

узагальненої  

структури 

виробничого процесу 

за спеціальністю 

(спеціалізацією) 

певного рівня вищої 

освіти 

2.4.1. Узагальнена 

структура виробничого 

процесу  

   

2.5. Опис методології 

дослідження структури 

праці фахівця 

спеціальності 

(спеціалізації) певного 

рівня вищої освіти 

2.5.1. Методологія 

дослідження структури 

праці 

   

2.6. Класифікація 

структурних елементів 

професійної діяльності 

2.6.1. Функції    

2.6.2. Професійні 

завдання 

   

2.6.3. Професійні уміння    

2.7. Опис алгоритму 

формування системи 

компетенцій як 

критеріїв відбору 

змісту навчання 

2.7.1. Формування 

системи професійних 

компетенцій фахівця 

спеціальності певного 

рівня вищої освіти 

   

2.7.2. Формування 

системи гуманітарних 

компетенцій здобувача 

певного рівня вищої 

освіти 

   

2.7.3. Формування    
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1 2 3 4 5 

системи 

фундаментальних 

компетенцій здобувача 

певного рівня вищої 

освіти  

2.8. Опис алгоритму 

формування стандартів 

вищої освіти 

2.8.1. Алгоритм 

формування стандартів 

вищої освіти 

 

   

Дистанційний модуль 3. Технології 

проектування вищої освіти. Освітні програми 

4 12 16 

3.1. Опис алгоритму 

формування 

компетентностей 

фахівця з вищою 

освітою певного рівня, 

що забезпечують 

реалізацію 

запланованих 

компетенцій  

3.1.1. Методика 

формування 

компетентностей фахівця, 

що забезпечують 

реалізацію компетенцій 

   

3.2. Розподіл змістових 

модулів за 

навчальними 

дисциплінами 

3.2.1. Методика розподілу 

змістових модулів за 

дисциплінами 

   

3.3. Опис алгоритму 

формування  

номенклатури 

навчальних дисциплін, 

розподіл їх за циклами 

підготовки 

3.3.1. Формування 

номенклатури навчальних 

дисциплін і практик 

   

3.3.2. Цикли навчання    

3.3.3. Розподіл дисциплін 

за циклами навчання 

   

3.4. Визначення обсяг 

навчальних дисциплін 

та форм підсумкового 

контролю 

3.4.1. Аудиторне 

навантаження 

   

3.4.2. Самостійна робота 

студента 

   

3.4.3. Форми підсумкового 

контролю 

   

3.5. Відтворення 

структури  

освітніх програм за 

спеціальністю 

(спеціалізацією) 

здобувачів 

 певного рівня вищої 

3.5.1. Структура освітніх 

програм за спеціальністю 

(спеціалізацією) 

здобувачів певного рівня 

вищої освіти 
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1 2 3 4 5 

освіти 

Дистанційний модуль 4. Технології 

проектування вищої освіти. Програма 

навчальної дисципліни 

4 12 16 

4.1. Відтворення 

структури програми 

навчальної дисциплін 

4.1.1. Структура програми 

навчальної дисципліни та 

загальна характеристика 

складових 

   

4.2. Відтворення 

структури робочої 

програми навчальної 

дисципліни 

4.2.1. Структура робочої 

програми навчальних 

дисциплін та загальна 

характеристика складових 

   

4.3. Обґрунтування 

методики формування 

системи 

дисциплінарних 

компетенцій 

4.3.1. Формування 

системи дисциплінарних 

компетенцій (навчальних 

цілей дисципліни) 

   

4.4. Обґрунтування 

критеріїв визначення 

граничного рівня 

сформованості 

компетенцій 

4.4.1. Рівні 

сформованості 

компетенцій 

   

4.4.2. Критерії 

визначення граничного 

рівня сформованості 

компетенцій 

   

4.5. Відтворення 

методики визначення 

результатів навчання 

(компетентностей) за 

дисципліною 

4.5.1. Методика 

визначення результатів 

навчання за дисципліною 

   

4.6. Обґрунтування 

видів та форм 

навчальних занять, що 

забезпечують 

досягнення цілей 

підготовки 

4.6.1. Вибір видів та 

форм навчальних занять, 

що забезпечують 

досягнення цілей 

підготовки 

   

4.7. Вибір  видів та 

форм контролю 

ступеню досягнення 

запланованого рівня 

сформованості 

компетенцій 

4.7.1. Види та форми 

контролю ступеню 

досягнення 

запланованого рівня 

сформованості 

компетенцій 
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1 2 3 4 5 

4.8. Відтворення вимог 

до засобів діагностики 

рівня сформованості 

компетенцій 

4.8.1. Методика 

формування засобів 

діагностики  

   

Модуль 5. Планування та організація 

навчального процесу 

6 8 14 

5.1. Класифікація та 

опис видів організації 

навчального процесу 

5.1.1. Форми та 

організаційні види 

навчального процесу 

   

5.1.2. Навчальні заняття    

5.1.3. Індивідуальні 

завдання 

   

5.1.4. Самостійна робота 

студентів 

   

5.1.5. Практична 

підготовка 

   

5.1.6. Контрольні заходи    

5.2. Відтворення 

алгоритму формування 

структурно-логічної 

схеми навчального 

процесу 

5.2.1. Вимоги до 

структурно-логічної 

схеми навчального 

процесу 

   

5.3. Відтворення вимог 

до графіку та плану 

навчального процесу 

5.3.1. Графік навчального 

процесу 

   

5.3.2. Навчальний план    

5.3.3. Робочий (річний) 

навчальний план 

   

5.3.4. Робочий час 

студента 

   

5.3.5. Робочий час 

викладача 

   

5.3.6. Нормативи для 

створення графіку та 

плану навчального 

процесу 

   

5.4. Відтворювати 

алгоритм кадрового 

забезпечення 

навчального процесу 

5.4.1. Нормативи 

чисельності студентів на 

одну штатну посаду 

науково-педагогічного 

працівника 

   

5.4.2. Розрахунки 

кадрового забезпечення 

навчального процесу 
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5.5. Відтворення 

алгоритму оцінювання 

діяльності НПП 

5.5.1. Оцінка діяльності 

НПП 

   

5.6. Опис системи 

підвищення 

кваліфікації та 

стажування НПП 

5.6.1. Підвищення 

кваліфікації та 

стажування НПП 

   

Модуль 6. Інформаційно-методичне 

забезпечення навчального процесу 

4 8 12 

6.1. Відтворення 

загальних вимог до 

навчальної літератури 

6.1.1. Загальнопедагогічні 

вимоги  

   

6.1.2. Зрозумілість 

навчальних текстів 

   

6.1.3. Доступність змісту    

6.1.4. Вимоги 

євроінтеграційних 

процесів  

   

6.2. Класифікація та 

характеристика видів 

методичного 

забезпечення 

навчального процесу 

6.2.1. Методичне 

забезпечення навчальних 

занять 

   

6.2.2. Методичне 

забезпечення 

індивідуальних завдань 

   

6.2.3. Методичне 

забезпечення практики 

   

6.2.4. Методичне 

забезпечення атестації 

   

6.3. Класифікація та 

характеристика видів 

інформаційного 

забезпечення 

навчального процесу 

6.3.1. Види 

інформаційного 

забезпечення 

   

6.3.2. Структура 

підручників і навчальних 

посібників 

   

6.3.3. Вимоги до 

структурних елементів 

   

6.3.4. Обсяг навчальних 

видань 

   

6.4. Володіння 

правилами 

оформлення рукописів 

навчальної літератури 

6.4.1. Елементи тексту     

6.4.2. Таблиці    

6.4.3. Ілюстрації    

6.4.4. Примітки    

6.4.5. Виноски     
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6.4.6. Бібліографічний 

список 

   

6.5. Відтворення 

кроків попереднього 

розгляду рукописів 

навчальної літератури 

та надання грифів 

6.5.1. Експертиза 

рукописів 

   

6.5.2. Рецензування 

рукописів 

   

6.5.3. Редагування 

рукописів 

   

6.5.4. Розгляд рукописів 

вченою радою ВНЗ та 

надання грифу 

   

6.6. Відтворення 

порядку видання 

навчальної літератури 

6.6.1. Друковані видання    

6.6.2. Електронні освітні 

ресурси 

   

Модуль 7. Технології навчання 6 6 12 

7.1. Відтворення 

процесу переробки 

інформації людиною 

7.1.1. Психологічні та 

соціологічні аспекти 

викладання 

   

7.2. Володіння 

алгоритмом організації 

сприйняття, 

усвідомлення та 

закріплення 

навчального матеріалу 

студентами 

7.2.1. Етапи пізнавальних 

дій 

   

7.2.2. Планування 

навчальних занять 

   

7.2.3. Формування 

навчальних цілей 

   

7.2.4. Структурування 

навчального матеріалу 

   

7.3. Вибір методів та 

засобів навчання 

7.3.1. Організація та 

керування пізнавальною 

діяльністю студентів  

   

7.4. Відтворення основ 

техніки викладання 

7.4.1. Мовна та немовна  

комунікації  

   

7.4.2. Підготовка до 

навчальних занять та їх 

проведення 

   

7.4.3. Стиль  керівництва 

студентами 

   

7.5. Володіння 

технічними засобами 

навчання 

7.5.1. Сучасні технічні 

засоби навчання 

   

7.6. Опис методів  

контролю результатів 

навчальної діяльності 

студентів 

7.6.1. Алгоритми 

проведення поточного та 

підсумкового контролю за 

формами навчання 
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Модуль 8. Засоби діагностики рівня 

сформованості компетенцій з дисципліни 

4 8 12 

8.1. Обґрунтовування 

вимог до формування 

інформаційної бази 

для створення засобів 

діагностики 

8.1.1. Інформаційна база 

для формування засобів 

діагностики 

   

8.2. Визначення рівня 

тестів 

8.2.1. Параметри тестів    

8.3. Відтворення 

методики розробки 

узагальнених та 

конкретизованих 

завдань тестів 

8.3.1. Узагальнені та 

конкретизовані завдання 

тестів 

   

8.4. Визначення 

кількості істотних 

операцій еталону 

8.4.1. Еталони рішень 

тестів 

   

8.5. Обґрунтування 

вимог до критеріїв 

оцінювання 

8.5.1. Критерії оцінки 

результатів виконання 

студентами тестів, шкали 

оцінювання 

   

Модуль 9. Атестація здобувачів 6 8 14 

9.1. Відтворення вимог 

до структури змісту 

ККЗ 

9.1.1. Вимоги до 

структури та змісту ККЗ 

   

9.2. Визначення 

вихідних даних ККЗ 

для реальних 

виробничих ситуацій, 

що характерні 

професійним 

обов’язкам фахівця 

певного рівня вищої 

освіти 

9.2.1. Формування 

вихідних даних ККЗ 

   

9.3. Відтворення 

методів створення 

еталонів рішень ККЗ 

9.3.1. Еталони рішень    

9.4. Вибір довідкової 

літератури, що 

необхідна та достатня 

для виконання ККЗ 

9.4.1. Формування 

довідкової літератури 
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9.5. Обґрунтування 

критеріїв оцінювання 

виконання ККЗ 

9.5.1. Критерії 

оцінювання результатів 

виконання студентами 

комплексних 

кваліфікаційних завдань 

   

9.6. Відтворення вимог 

до формування 

тематики 

кваліфікаційних робіт 

(дипломних проектів, 

дипломних робіт) 

9.6.1. Тематика 

кваліфікаційних робіт за 

рівнями вищої освіти 

   

9.7. Формування 

завдання на виконання 

кваліфікаційної роботи 

9.7.1. Завдання на 

кваліфікаційну роботу 

   

9.8. Відтворення 

алгоритму управління 

виконанням 

кваліфікаційної роботи 

9.8.1. Вимоги до 

складових 

кваліфікаційних робіт 

   

9.9. Формулювання 

критеріїв оцінювання 

якості виконання 

кваліфікаційної роботи 

9.9.1. Критерії 

оцінювання результатів 

виконання студентами 

кваліфікаційних робіт 

   

9.10. Відтворення 

структури відгуку 

керівника на 

кваліфікаційну роботу 

9.10.1. Вимоги до відгуку 

керівника кваліфікаційної 

роботи 

   

9.11. Опис алгоритму 

підготовки випускника 

до захисту 

кваліфікаційної роботи 

9.11.1. Алгоритм 

підготовки до захисту 

кваліфікаційної роботи 

   

Модуль 10. Шляхи забезпечення 

конкурентоспроможності вищої освіти України 

2 4 6 

10.1. Опис проблем та 

тенденцій розвитку 

вищої освіти України 

10.1. Місце України в 

міжнародних рейтингах, 

що залежить від 

показників вищої освіти 

   

10.2. Місце вищої освіти 

в економіці країни 

   

10.3. Політика у сфері 

освіти та вищої освіти  

   

10.4. Система вищої 

освіти України 

   

10.5. Ресурси    
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10.6. Зовнішні чинники 

діяльності національної 

системи вищої освіти 

   

 

Аудиторне навантаження всього 42 

Самостійна робота всього 78 

Разом 120 

 

 

5 Індивідуальне завдання 
 

Структура завдання на виконання магістерської дипломної роботи: 

– об’єкт досліджень, предмет, мета;  

– вихідні дані для проведення роботи; 

– наукова новизна результатів, що очікуються; 

– практична цінність;  

– вимоги до результатів виконання роботи; 

– етапи виконання робіт; 

– економічний, соціальний ефект; 

– додаткові вимоги. 
 

6 Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення та технічних засобів 

навчання 
 

6.1. Склад інформаційного забезпечення: 

конспект лекцій (навчальний посібник); 

слайди, що відбивають суть кожного модуля дисципліни; 

основі нормативні документи з вищої освіти. 
 

6.2. Склад методичного забезпечення: 

методичні рекомендації до виконання індивідуального завдання; 

 методичні рекомендації до самостійної роботи з підготовки до 

контрольних заходів. 
 

6.3. Технічні засоби навчання – електронний проектор. 
 

Примітка: 

Матеріали інформаційно-методичного забезпечення забезпечення мають 

відповідати вимогам поданих у навчальному посібнику: 

Салов В.О. Створення навчальної літератури для вищої школи : 

навчальний посібник / В.О. Салов, Ю.О. Шабанова, О.Н. Ільченко ; Нац. гірн. 

ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – 189 с. 
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7 Форма підсумкового контролю, засоби діагностики та критерії 

оцінювання 
 

7.1. Форма підсумкового контролю – залік за результатами поточного 

контролю та виконання комплексної контрольної роботи (за необхідності). 
 

7.2 Засоби діагностики 

7.2.1 Узагальнені засоби діагностики 

Передбачають демонстрацію студентом таких здатностей: 

Дистанційний модуль 1.Загальна характеристика системи вищої освіти 

України: 

1.1. Описати складові нормативної бази вищої освіти 

1.2. Ідентифікувати та описати складові системи вищої освіти 

Дистанційний модуль 2. Технології проектування вищої освіти. Стандарти 

вищої освіти 

2.1. Описати загальні принципи суспільного поділу праці в Україні 

2.2. Позиціонувати фахівця певної спеціальності та кваліфікації у 

суспільному поділі праці 

2.3. Володіти інформацією про  номенклатуру та зміст нормативних 

документів сфери праці вимог до професійної кваліфікації фахівців певної 

спеціальності 

2.4. Відтворити узагальнену  структуру виробничого процесу за 

спеціальністю (спеціалізацією) певного рівня вищої освіти 

2.5. Описати методологію дослідження структури праці фахівця 

спеціальності (спеціалізації) певного рівня вищої освіти 

2.6. Класифікувати структурні елементи професійної діяльності 

2.7. Описати алгоритм формування системи компетенцій як критеріїв 

відбору змісту навчання 

2.8. Описати алгоритм формування стандартів вищої освіти 

Дистанційний модуль 3. Технології проектування вищої освіти. Освітні 

програми 

3.1. Описати алгоритм формування компетентностей фахівця з вищою 

освітою певного рівня, що забезпечують реалізацію запланованих компетенцій  

3.2. Описати алгоритм формування  номенклатури навчальних дисциплін, 

розподіл їх за циклами підготовки 

3.3. Ідентифікувати форми підсумкового контролю 

3.4. Відтворити структури освітніх програм за спеціальністю 

(спеціалізацією) здобувачів  певного рівня вищої освіти 

Дистанційний модуль 4. Технології проектування вищої освіти. Програма 

навчальної дисципліни 

4.1. Відтворити структуру робочої програми навчальної дисципліни 

4.2. Обґрунтувати методику формування системи дисциплінарних 

компетенцій 
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4.3. Обґрунтувати критерії визначення граничного рівня сформованості 

компетенцій 

4.4. Відтворити методику визначення результатів навчання 

(компетентностей) за дисципліною 

4.5. Обґрунтувати види та форми навчальних занять, що забезпечують 

досягнення цілей підготовки 

4.6. Обирати  види та форми контролю ступеню досягнення запланованого 

рівня сформованості компетенцій 

4.7. Відтворити вимоги до засобів діагностики рівня сформованості 

компетенцій 

Модуль 5. Планування та організація навчального процесу 

5.1. Класифікувати та описати види організації навчального процесу 

5.2. Відтворити алгоритм формування структурно-логічної схеми 

навчального процесу 

5.3. Відтворити вимоги до графіка та плану навчального процесу 

5.4. Відтворити алгоритм кадрового забезпечення навчального процесу 

5.5. Відтворити алгоритм оцінювання діяльності НПП 

5.6. Описати системи підвищення кваліфікації та стажування НПП 

Модуль 6. Інформаційно-методичне забезпечення навчального процесу 

6.1. Відтворити загальні вимоги до навчальної літератури 

6.2. Класифікувати та характеризувати види методичного забезпечення 

навчального процесу 

6.3. Класифікувати та характеризувати види інформаційного забезпечення 

навчального процесу 

6.4. Володіти правилами оформлення рукописів навчальної літератури 

6.5. Відтворити кроки попереднього розгляду рукописів навчальної 

літератури та надання грифів 

6.6. Відтворити порядок видання навчальної літератури 

Модуль 7. Технології навчання 

7.1. Відтворити процес переробки інформації людиною 

7.2. Володіти алгоритмом організації сприйняття, усвідомлення та 

закріплення навчального матеріалу студентами 

7.3. Обирати методи та засоби навчання 

7.4. Відтворити основи техніки викладання 

7.5. Володіти технічними засобами навчання 

7.6. Описати методи  контролю результатів навчальної діяльності 

студентів 

Модуль 8. Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій з 

дисципліни 

8.1. Обґрунтувати вимоги до формування інформаційної бази для 

створення засобів діагностики 

8.2. Визначати рівень тестів 

8.3. Відтворити методику розробки узагальнених та конкретизованих 

завдань тестів 
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8.4. Визначити кількість істотних операцій еталону 

8.5. Обґрунтувати вимоги до критеріїв оцінювання 

Модуль 9. Атестація здобувачів 

9.1. Відтворити вимоги до структури змісту ККЗ 

9.2. Визначити вихідні дані ККЗ для реальних виробничих ситуацій, що 

характерні професійним обов’язкам фахівця певного рівня вищої освіти 

9.3. Відтворити методи створення еталонів рішень ККЗ 

9.4. Обирати довідкову літературу, що необхідна та достатня для 

виконання ККЗ 

9.5. Обґрунтувати критерії оцінювання виконання ККЗ 

9.6. Відтворити вимоги до формування тематики кваліфікаційних робіт 

(дипломних проектів, дипломних робіт) 

9.7. Формувати завдання на виконання кваліфікаційної роботи 

9.8. Відтворити алгоритм управління виконанням кваліфікаційної роботи 

9.9. Формулювати критерії оцінювання якості виконання кваліфікаційної 

роботи 

9.10. Відтворити структуру відгуку керівника на кваліфікаційну роботу 

9.11. Описати алгоритм підготовки випускника до захисту кваліфікаційної 

роботи 

Модуль 10. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності  

вищої освіти України 

10.1. Описати проблеми та тенденції розвитку вищої освіти України 

 

7.2.2 Конкретизовані засоби діагностики 

Конкретизовані засоби діагностики, що безпосередньо застосовуються для 

контрольних заходів під час лекцій, формуються на основі узагальнених 

шляхом чисельної або іншої конкретизації узагальнених засобів у вигляді 

тестів закритого та відкритого типів.  

Інформаційною базою для формування конкретизованих засобів 

діагностики (тестів відкритого чи закритого типу) мають бути очікувані 

результати навчання, що передбачені даною програмою (розділ 4).  

Тест складається із завдання й еталона. Еталон являє собою зразок повного 

й правильного рішення. 

Параметри тесту – ступінь складності та число суттєвих операцій. 

Ступінь складності тесту має відповідати запланованим дисциплінарним 

компетенціям, які здобувач повинен демонструвати певними діями під час 

контрольних заходів (відтворювати, описувати, позначати, називати, 

зображувати, засвоювати суть, розуміти зміст, розрізняти, 

порівнювати,ідентифікувати, вибирати, доводити, свідомо використовувати, 

змінювати, вирішувати, знаходити, пояснювати, розраховувати, аналізувати, 

диференціювати, охоплювати,відокремлювати, протиставляти, синтезувати, 

складати, розробляти, розвивати, по новому формулювати, планувати, 
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генерувати, оцінювати, визначати, інтерпретувати, критикувати, прогнозувати 

тощо). 

Число суттєвих операцій – це кількість дій, що мають принципове 

значення для одержання правильного результату (кроки алгоритму виконання,  

розрахункові схеми, визначення понять, параметри та їх застосування). 

Розрахунок числа суттєвих операцій ведеться відповідно до еталона.  

Еталонами виконання завдань можуть бути фрагменти навчальної, 

науково-технічної літератури та інші джерела. У цьому випадку необхідно 

подати перелік точних посилань на відповідні джерела (бібліографічний опис 

видання, координати еталону – посилання на сторінку, абзац). 

Комплект тестів у повному описі (завдання та еталон) за всіма 

дисциплінарними компетенціями затверджується кафедрою та входить до 

складу документації методичного забезпечення. 

Для надання прозорості змісту засобів діагностики узагальнені завдання 

повинні бути доступними студентам протягом усього періоду навчання. 
 

7.3. Критерії та процедури оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

Об’єктивне оцінювання результатів виконаних завдань можливе (як і будь-

яке інше вимірювання) лише при їх зіставленні з еталонами. 

Поопераційне зіставлення відповідей з еталоном дозволяє об’єктивно 

встановити якість виконання завдань з позиції рівня досягнень, тобто частку 

правильно виконаних суттєвих операцій до їх загальної кількості. 

Процес оцінювання суттєво спрощується, якщо за кількість суттєвих 

операцій брати лише кроки алгоритму виконання завдань. 

Для надійності діагностики кількість суттєвих операцій в еталонах має  

бути не менше 30-ти. Зміст еталонів повинен відповідати програмі дисципліни 

щодо ступеню складності навчальних компетенцій. 

Критерії якості виконання індивідуального завдання: 

 відповідність структури завдання на кваліфікаційну роботу магістра 

нормативній базі; 

 відповідність чинним вимогам формулювань: 

O теми кваліфікаційної роботи; 

O об’єкта, предмета та мети дослідження; 

O новизни та практичної цінності, що очікуються; 

 лексична, граматична та орфографічна грамотність; 

 оформлення відповідно до чинних стандартів; 

 самостійність виконання (з’ясовується під час захисту). 
 

7.4. Оцінювання результатів навчання з дисципліни 

Результати навчання виявляють через визначення рівня сформованості 

компетенцій, що слугує критерієм оцінювання за схемою додатка до диплома 

європейського зразка: 

 
 

Шкали оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
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Рівень досягнень / Marks, % Оцінка / Grade 

Національна диференційована шкала 

90 – 100 Відмінно / Excellent 

74 – 89 Добре / Good 

60 – 73 Задовільно / Satisfactory 

1 – 59 Незадовільно / Fail 

Шкала ECTS 

90 – 100 A 

82 – 89 B 

74 – 81 C 

64 – 73 D 

60 – 63 E 

35 – 59 Fx 

1 – 34 F 

 

Рівень сформованості компетенцій здобувача визначають на основі аналізу 

відповіді, користуючись формулою: 

,/ maРi  %, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій на базі до еталонів 

рішень;  
m  – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону рішень. 

 

Інтегральний рівень досягнень студента у засвоєнні матеріалу з 

дисципліни в цілому обчислюється як середньозважене значення досягнень, 

продемонстрованих під час кожного контрольного заходу:  

,/)(
1

TTPIP i

n

i

i 


 % , 

де n  – число змістових модулів;   

iP – рівень досягнень за i-м модулем, %;  

iT – обсяг i-го модуля, включаючи індивідуальне завдання;  

T – загальний обсяг дисципліни. 
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