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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 

підготовки, рівень вищої 

освіти, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3,5 

Галузь знань  

12 «Інформаційні технології» 

Вибіркова Спеціальність: 

122 «Комп’ютерні науки» 

Модулів – 3 

Освітньо-наукова програма: 

«Комп’ютерні науки» 

Рік підготовки: 1 
  

Індивідуальне завдання: 

підготовка рефератів 
Семестр 1 

Загальна кількість      

годин - 90 

 

Лекції 

Тижневі години для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 32 

самостійної роботи 

студента – 58.  

Рівень вищої освіти: 

Третій (освітньо-науковий) 

15 

Практичні, семінарські 

30 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

24 

Індивідуальні завдання: 

34 

Вид контролю: екзамен 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (  ): для денної форми навчання –  год / год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни                
  2.1.    Метою викладання навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки  

вищої  школи» для здобувачів вищої освіти-засвоїти теоретичні знання в галузі 

психології та педагогіки; навчити аналізувати конкретні життєві ситуації, розпізнаючи 

типи людей, рівень їхньої моральності та індивідуальні особливості; допомогти 

аспірантам розібратися в широкому спектрі наукових психолого-педагогічних знань, 

точок зору, концепцій і теорій, парадигм педагогічної теорії та практики, законів і 

закономірностей педагогічного процесу, технологій навчання, а також тих можливих 

труднощів, з якими вони можуть зіткнутися в майбутній професійній діяльності, а також 

досягнення компетентностей, які основані на зазначених в освітньо-наукових програмах:  

1. здатність працювати в педагогічному та творчих колективах, вміти 

налагоджувати взаємодію, застосовувати отримані знання в практичній 

діяльності. 

 2. мати здатність формувати та демонструвати лідерські якості в рамках 

моральних норм. 

 3. здатність управляти своїми емоціями, володіти технікою управляння 

емоціями інших та формувати у них емоційний інтелект. 

 4. здатність до дотримання етичних норм академічної доброчесності в науково-

педагогічній діяльності.  

5.здатність планувати, організовувати, координувати, контролювати та 

оцінювати діяльність і взаємодію викладача та студентів.  

6. здатність до системного аналізу проблем педагогічної та психологічної науки, 

необхідних для аналізу освітянського процесу та його реформ. 

2.2 Завдання вивчення дисципліни: полягає в розкритті сутності поняття 

«психології та педагогіка вищої школи», її мети та завдання; ознайомленні магістрантів з 

актуальними проблемами вищої освіти в Україні; висвітленні специфіки організації 

освітнього процесу в вищій школі; усвідомленні сутності та значення науково-

дослідницької роботи та її впливу на ефективність педагогічного процесу; формуванні 

вмінь мотивувати здобувачів вищої освіти до навчальної діяльності; розвитку 

педагогічної техніки та майстерності майбутнього здобувача вищої освіти з позиції 

самоосвіти та самовдосконалення. 

 2.3 Компетентності та результати навчання, формуванню яких 

сприяє дисципліна.  

Інтегральна компетентность 

Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми у сфері 

комп’ютерних наук, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також 

проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення 

Загальні компетентності  

ЗK01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу  

ЗК04. Здатність розв’язувати комплексні проблеми комп’ютерних наук на основі 

системного наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням 

принципів професійної етики та академічної доброчесності 

Спеціальні компетентності 

СК04. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні проєкти у 

галузі комп’ютерних наук та дотичні до неї міждисциплінарних проєктах, демонструвати 

лідерство під час їх реалізації.  

СК05. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті у сфері 

комп’ютерних наук  



Результати навчання 

РН02. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати 

досліджень, наукові та прикладні проблеми комп’ютерних наук державною та іноземною 

мовами, оприлюднювати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних 

міжнародних наукових виданнях.  

РН09. Вивчати, узагальнювати та впроваджувати в навчальний процес інновації 

комп’ютерних наук.  

РН11. Організовувати і здійснювати освітній процес у сфері комп’ютерних наук, його 

наукове, навчально-методичне та нормативне забезпечення, застосувати ефективні методики 

викладання навчальних дисциплін 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни передбачає володіння здобувачами 

вищої школи знаннями першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня освіти з 

дисциплін психолого- педагогічного та соціогуманітарного напрямів. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин / 3,5 кредити ECTS. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів:  

1. Педагогіка і психологія вищої школи в системі соціогуманітарного знання.  

2. Психолого-педагогічні складові навчання у ЗВО. 

  
3.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи психології та педагогіки вищої школи» 

 

Модуль 1. ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ 

СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ  

Тема 1. Предмет, об’єкт, завдання психології та педагогіки вищої школи. 

Психологічна характеристика педагогічного процесу у вищій школі. Понятійний апарат 

психології ВШ. Психологічні закономірності та умови ефективності процесів навчання та 

виховання. Діяльнісний та особистісний підходи як основа стратегій формування і 

розвитку особистості у вищій школі. Основні моделі особистісно-орієнтованої педагогіки 

вищої школи: соціально-педагогічна, предметно-дидактична та психологічна. 

Методологія психології вищої школи. Методи теоретичного та емпіричного дослідження. 

Започаткування та становлення вищої освіти в Україні у XVI – XVIII ст..- Львівська 

братська школа, Острозька академія, Києво-братська колегія. Розвиток вищої освіти у 

XIX – XX ст.. Організація вищої освіти в Київському, Харківському, Новоросійському та 

Львівському університетах. Стан та основні тенденції розвитку вищої освіти в Україні. 

Психологічна сутність вищої освіти в сучасній Україні.  

 

Тема 2. Основні категорії педагогіки вищої школи. 

 

Педагогіка вищої школи: предмет, завдання, функції, місце в структурі 

педагогічних наук. Основні поняття педагогіки вищої школи. Освітньо-науковий процес 

у ЗВО: сутність, структура, етапи, закономірності, принципи.  Рівні методологічного 

знання в педагогіці вищої школи. Методи та етапи науково-педагогічного дослідження. 

Педагогічна харизма та імідж педагога. Чинники педагогічного спілкування та 

психологічного впливу.  

Тема 3. Психологія особистості. Загальна психологічна характеристика 

студентського віку. 

 

Особистість в психології вищої школи Поняття особистості та її структурних 

складових (О.Г. Ковальов, К.К. Платонов). Особистість студента як об’єкта 

педагогічного процесу у вищій школі. Психологічні особливості студентської вікової 

категорії. Соціальні та психологічні проблеми адаптації студентів до навчання у вищій 

школі. Психологічні особливості основних видів діяльності студентів у вищій школі. 



Мотиваційні компоненти діяльності студентів. Єдність навчання та виховання студентів. 

Роль студентських колективів у освітньо-науковому процесі. Проблеми соціально-

психологічного клімату в студентській групі. Особистість викладача як суб’єкта 

педагогічного процесу у вищій школі. Конвенція про права викладачів закладів вищої 

освіти. Структурні компоненти особистості викладача. Психологічна характеристика 

основних видів діяльності викладача у ВШ. Функціональна структура діяльності 

викладача (Н. Кузьміна). Психологічні умови забезпечення викладачем основних форм 

навчання. Соціально-психологічні чинники діяльності викладацького колективу. 

Психологічна характеристика професійної майстерності викладача.  

Тема 4. Психологія педагогічної діяльності викладача ЗВО. Психологічна 

характеристика особистості викладача. 

 

Особистість викладача як суб’єкта педагогічного процесу у вищій школі. Конвенція 

про права викладачів закладів вищої освіти. Структурні компоненти особистості 

викладача. Психологічна характеристика основних видів діяльності викладача у ВШ. 

Функціональна структура діяльності викладача (Н. Кузьміна). Психологічні умови 

забезпечення викладачем основних форм навчання. Соціально-психологічні чинники 

діяльності викладацького колективу. Психологічна характеристика професійної 

майстерності викладача.  

Тема 5. Психологічна характеристика педагогічної майстерності і стилів 

педагогічної діяльності викладача. 

 

Елементи педагогічної майстерності: гуманістична спрямованість, професійна 

компетентність, педагогічна техніка, педагогічний такт, педагогічна творчість 

(креативність), мовна культура. Критерії і рівні педагогічної майстерності: елементарний 

рівень, базовий рівень, досконалий рівень, творчий. Професійно важливі якості педагога. 

Модуль 2. Психолого-педагогічні складові навчання у ЗВО 
  

Тема 6. Сутність, структура та рушійні сили навчання у вищій школі.  

Сутність, структура та рушійні сили навчання. Діагностика знань і умінь 

студентів, її структурні компоненти. Контроль, перевірка, оцінювання; облік 

статистичних даних, їх аналіз; прогнозування педагогом діяльності студентів, власної 

діяльності, тенденцій навчального процесу. Функції контролю, педагогічні вимоги до 

нього. Види контролю: вхідний, тренувальний, поточний, модульний, рубіжний, 

підсумковий, пост підсумковий. 

Форми організації контролю: індивідуальна, групова, фронтальна. Класифікація 

методів контролю: усні, письмові, практичні, комп’ютерні, самоконтроль. Класифікація 

дидактичних тестів. 

Система оцінювання знань і умінь студентів. Оцінювання якісне і кількісне. 

Система національного освітнього моніторингу 

 

Тема 7. Дидактика вищої школи як теорія навчання. 

Поняття про дидактику вищої школи. Основні категорії дидактики.  

Закономірності та принципи процесу навчання у закладі вищої освіти.  

Структура освітньо-наукового процесу у вищій школі. Зміст освіти як проблема 

дидактики вищої школи. Структура процесу засвоєння знань. Принципи навчання: 

науковості, гуманізму, демократизму, доступності, систематичності, послідовності, 

наступності, зв’язку теорії з практикою, свідомості, активності і самостійності студентів 

у навчанні, забезпечення єдності наукової й навчальної діяльності студентів, наочності, 

міцності знань, виховуючо-розвивального характеру навчання, професійної 

спрямованості навчання, незалежності навчального процесу від втручання політичних 

партій, громадських і релігійних організацій. 

 



Тема 8. Педагогічні інновації та педагогічна інноватика. Формування всебічно 

розвиненої особистості студента. 

Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти. Інноваційність як ознака 

сучасності. Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів.  

Сутність педагогічної інноватики. Класифікація педагогічних нововведень. Закони 

перебігу інноваційних педагогічних процесів. 

Принципи управління інноваційними освітніми процесами. Структура і динаміка 

розвитку освітніх інноваційних процесів. Типи структур інноваційних процесів. Умови 

ефективності інноваційних педагогічних процесів. Технологія як наука про майстерності. 

Історичні аспекти педагогічної технології. Сутність і особливості педагогічної технології. 

Ознаки педагогічної технології. Класифікація педагогічних технологій 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

Лекції Трені
нгі 

лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Модуль 1  ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ 

СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ» 

Тема 1. Предмет, об’єкт, завдання психології та 
педагогіки вищої школи. Поняття педагогіки, її 
предмет та завдання  

10 2 2  4 2 

Тема 2. . Основні категорії педагогіки вищої школи  10 2 2  6 2 
Тема 3. Психологія особистості. Загальна 
психологічна характеристика студентського віку  

10 2 2  4 2 

 Тема 4. Психологія педагогічної діяльності 

викладача ЗВО. Психологічна характеристика 

особистості викладача. 

12 2 2  4 2 

 42 8 8  18 8 

Разом за модулем 1 44 8 8  18 10 

Модуль 2 «Психолого- педагогічні складові навчання у ЗВО» 

Тема 5. Психологічна характеристика педагогічної 
майстерності і стилів педагогічної діяльності 
викладача. 

12 2 2  6 2 

Тема 6. Сутність, структура та рушійні сили 
навчання у вищій школі  

10 2 2  4 2 

Тема 7Дидактика вищої школи як теорія навчання. 12 2 2  6  2 

Тема 8 Педагогічні інновації та педагогічна 

інноватика. Формування всебічно розвиненої 

особистості студента 

10 2 2  4 2 

 44 8 8  20 8 
Разом за модулем 2 46 8 8  20 10 
        Модуль3 Зараховується самостійна робота 
студентів (усне опитування, конспект опрацьованої 
літератури) та виконання індивідуальних завдань 

      

Усього годин 90 16 16  38 20 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількіст

ь годин 

1 Тема 1 Педагогіка та психологія вищої школи як  галузі  наукового 2 



знання    

2 Тема 2. Основи дидактики вищої школи. Форми організації 
навчального процесу 

2 

3 Тема 3 Психологія особистості студента та його навчально- 
пізнавальна діяльність.  

2 

4 Тема 4 Учасники навчального процесу у вищій школі та їх 

типологія. 
2 

5 Тема 5Педагогічна майстерність викладача вищої школи 2 

6 Тема 6 Особливості педагогічного процесу у  закладі вищої освіти 2 

7  Тема 7 Навчання як дидактичний процес та його реалізація у вищій 

школі  

2 

8 Тема 8 Іноваційні освітні технології у ЗВО. Формування всебічно 

розвиненої особистості студента  

2 

 РАЗОМ 16 

 

 6.Теми практичних занять-«Не передбачено освітньою програмою та навчальним 

планом» 

 

7.Теми лабораторних занять-«Не передбачено освітньою програмою та навчальним 

планом» 

 

 

8.Розподіл годин самостійної роботи  .  

 

Всього годин –58  

ПМК –підготовка до модульного контролю 

 

4 

ПП – підготовка до семінарських занять  16 

ППК – підготовка до підсумкового 

контролю (іспиту) 

 

ІКЗ – індивідуальне комплексне завдання 38 

 

                       Розподіл годин самостійної роботи за темами  курсу 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

Пп 

годин 

Ікз 

1 Тема 1 Педагогіка вищої школи як наука і галузь професійної 
діяльності. Методи педагогіки вищої  

2        4 

2 Тема 2. Вища освіта і педагогічна думка закордоном та в Україні: 
історія і сучасність  

2        6 

3 Тема 3. Вікові особливості студентської молоді  2       4 

4  Тема 4. Професіограма сучасного педагога Структура педагогічної 
діяльності та її компоненти, поняття про педагогічні здібності та їх 
види, педагогічна задача, самоаналіз та самоконтроль педагогічної 
діяльності  

2       4 

5 Тема 5. Формування та вдосконалення психолого-педагогічної 

майстерності викладача вищої школи Співпраця в структурі 

педагогічної діяльності 

2        6 

6 Тема 6. Педагогіка вищої школи в системі педагогічних наук.  

 
2     4                                   



7 Тема 7. Вища школа як інститут соціалізації людини.  2       6 

8 Тема 8. Психологічні теорії як підґрунтя сучасних методик 

викладання у вищій школі 

2       4 

 
Підготовка до модульного контролю № 1 2   
Підготовка до модульного контролю № 2 2  

 Разом 20     38 

 

 

 
 

Розподіл годин самостійної роботи з вивчення дисципліни  

Тижні 

семестр

у 

Тем

а 

Шиф

р 

виду 

СРС 

Орієнтовн

а кількість 

годин СРС 
Рекомендовані джерела інформації 

Форма 

звітності 

1 
Тем

а 1 
ПП 2 9НД)[1- 9);(БД) ,14 ,19](ДД)1,5,6,8,11 

Конспек

т 

2 
Тем

а 2 
ПП 2 

(НД)11,12,13,1;(БД)1,5,10(ДД)1,7,15,20.

, 3, 4, 5, ,14 , 16  

Конспек

т 

3 
Тем

а 3 
ПП 2 (НД)11,12(БД)1,4,7,8,9(ДД)2,3,5,6,20. 

Конспек

т 

4 
Тем

а 4 
ПП 4 (БД)1,2,5,9(БД)1,2,6,8,10,13. 

Конспек

т 

5 
Тем

а 5 
ПП 2 (БД)1,2,5,7,8(ДД)2,5,9,10,12,18., 

Конспек

т 

6 
Тем

а 6 
ПП 4 

(НД)1.2.13(БД)1,2,5,(ДД)6,7,10,18,19,20 

, 

Конспек

т 

7 
Тем

а 7 
ПМК 4 

(НД)12,3,,5,7(БД),5,6,9,11,12(ДД) 

1,11,12,20. 
Конспек

т 

8 
Тем

а 8 
ПМК 4 

(БД)1,2,5,7,10(ДД)1,2,3.8.11.13.15.19,20

. 
Конспек

т 

Всього ПП, ПМК, ППК 24 - - 

 
Загальна трудомісткість самостійної роботи над темами дисципліни 20 годин. 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

 Підготовка доповіді у вигляді реферату.  

Перелік можливих тем для підготовки індивідуального завдання: 

1. Опишіть Ваше бачення меседжу:Прощання з підходом: «учитель диктує –  

учень записує».2. Доведіть, чому задача для освітянського лідера – плекати 

особистостей, а не носіїв   знань. 

3. Подивіться відео «Шість стилів лідерства Гоулмана» 

https://www.youtube.com/watch?v=fOGWwcQC7fw/ Який зі стилів Ви вважаєте найбільш 

продуктивним? Поясніть свою точку зору. 

4. На підставі яких Soft Skills можливо успішне впровадження Онлайн-освіти? 

5. Чому так важливо переконатись у необхідності постановки цілей, осмислення 

категорії «ціль» для майбутньої професійної діяльності? 

6. Наскільки важливі навички розуміти,аналізувати, та позитивно сприймати себе 



та оточуючих. Роль  рефлексії в науковій діяльності.  

7. Доведіть істинність або хибність вислову китайського філософа Конфуція: «Те, 

що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам’ятаю. Те, що я роблю, я розумію». Як це 

пов’язано з розвитком критичного мислення? 

8. Наведіть приклади виникнення конфліктних  ситуацій в науковій роботі.Які 

техніки їх вирішення Вам відомі?  

9. На Вашу думку конфліктів треба уникати, чи ними треба керувати? Які знання 

та навички необхідні для запобігання конфліктів або виходу з реального конфлікту? 

10. Soft Skills креативного мислення як конкурентна перевага. Дайте відповіді на 

запитання: 

• які проєкти в роботі потребують від вас нових ідей? 

• нестандартні рішення у стосунку, як альтернатива рутинності; 

• чим відрізняється критичне мислення від творчого ? 

• яку роль креативне мислення відіграє у процесі пошуку рішень саме у Вашій 

науковій роботі? 

• пошук вдалого гнучкого рішення в умовах невизначеності, конфліктах, 

конфліктних ситуаціях, налагодженні стосунків з оточуючими та в колі науковців; 

• огляд індивідуальних та командних інструментів пошуку інноваційних ідей; 

• аналіз вміння відстоювати та просувати свої ідеї. 

 

 

За підготовку теми (у вигляді реферату, презентації, доповіді і т.д.) студент отримує до 

8 балів.  

Реферат оцінюється за наступними критеріями:  

- Оформлення – 2 бали;  

- Зміст (повнота, послідовність розкриття теми) максимально оцінка - 2 балів;  

- Самостійність (наявність самостійних висновків, аналізу використаного матеріалу) – 

максимальна оцінка – 2 бали;  

- Презентація та захист (відповіді на питання) – максимальна оцінка 2 балів.  

 

10. Методи навчання 

Під час вивчення дисципліни використовуються такі методи навчання: 

1. Інформаційно-презентаційні (усні: лекція, розповідь, пояснення, опис, повторення, 

систематизація, огляд, консультування, виступ, презентація; письмові: конспектування, 

реферування, анотування, таблиці, схеми, аналіз, синтез, класифікація, порівняння, 

узагальнення, конкретизація, інтерпретація, підсумки, висновки, виклад, повідомлення, 

доповідь,; наочно-усні: презентація, демонстрація).  

2. Алгоритмічно-дійові (діалогічні: бесіда, дискусія, опитування; тестування; групові: 

мозковий штурм, аналіз ситуацій, гра, тренінг).  

3. Самостійно-пошукові (індивідуальна робота: спостереження, проекти, моделювання, 

дослідження; самостійна робота: пошук і систематизування інформації,). 

 

11. Методи контролю:  

– тестовий контроль;  

– письмові контрольні робити;  

– усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми;  

– завдання до самостійної роботи.  

   Підсумковою формою контролю знань є екзамен у формі співбесвіди. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 Поточне тестування та самостійна робота 
Екзаме

н 
Бал

и 
Модуль 1 Модуль 2 

Модул

ь 3 
Тем

а 1 
Тем

а 2 
Тем

а 3 
Тем

а 4 
МК

Р 1 
Тем

а 5 
Тем

а 6 
Тем

а 7 
Тем

а 8 
МК

Р 2 



Поточне 

тестування 
- 2 2 2 

8 

2 2 2 2 

8 

 

40 100 ІКЗ         14 

Відвідуванн

я занять 
2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

Здобувач вищої освіти  отримує допуск до підсумкового контролю за умови, що за 

усіма формами контролю він набрав не менш 30 балів.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінк

а 

ЕСТS 

Оцінка за національною шалою 
Для екзамену Для заліку 

Значення оцінки ЕСТS для 

екзамену 
Оцінка за національною 

шкалою 
90-100 A відмінно 

зараховано 
82-89 B 

дуже 

добре 
75-81 C добре 
64-74 D задовільно 
60-63 E достатньо 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

семестрового контролю 

не зараховано з можливістю 

повторного складання  

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням залікового 

кредиту 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни.  

 

Критерії оцінювання:  

“відмінно” – здобувач вищої освіти демонструє повні і глибокі знання навчального 

матеріалу, достовірний рівень розвитку умінь та навичок, правильне й обґрунтоване 

формулювання практичних висновків, уміння приймати необхідні рішення в нестандартних 

ситуаціях, вільне володіння науковими термінами, аналізує причинно-наслідкові зв’язки;  

“добре” –  здобувач вищої  освіти демонструє повні знання навчального матеріалу, але 

допускає незначні пропуски фактичного матеріалу, вміє застосувати його щодо конкретно 

поставлених завдань, у деяких випадках нечітко формулює загалом правильні відповіді, 

допускає окремі несуттєві помилки та неточності;  

“задовільно” –  здобувач вищої  освіти володіє більшою частиною фактичного 

матеріалу, але викладає його не досить послідовно і логічно, допускає істотні пропуски у 

відповіді, не завжди вміє інтегровано застосувати набуті знання для аналізу конкретних 

ситуацій, нечітко, а інколи й невірно формулює основні теоретичні положення та причинно-

наслідкові зв’язки;  

“незадовільно” –  здобувач вищої  освіти не володіє достатнім рівнем необхідних знань,  

умінь, навичок, науковими термінами.  

 

13. Методичне забезпечення 

• Програма навчальної дисципліни 

• Робоча програма навчальної дисципліни 

• Курс лекцій з дисципліни 

• Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни 

• Питання на залік 

 

14. Рекомендована література 



Нормативні документи.(НД) 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р .[електронний ресурс]: 

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  

2. Закон України «Про вищу освіту» від 1.07.2014 № 1556 – VII // Відомості Верховної 

Ради. 2014. № 37. 38.  

3. Закон України «Про освіту» // Законодавчі акти України з питань освіти. К.: Парлам. 

вид-во, 2004. С. 21-52. 

 4. Наказ «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2015 № 266 [електронний ресурс]. http://mon.gov.ua/  

5. Національна доктрина розвитку освіти (затверджена Указом Президента України від 

17.04.2002 № 347/2002). Освіта України. 2002, 23 квітня 

 6. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, затверджена 

Указом Президента України. [електронний ресурс]: http://tempus.org.ua/uk/news/823-

nacionalna-strategija-rozvitku-osviti-v-ukrajini-na-2012-2021-r-.html 

 7. Національний класифікатор України: Класифікатор професій. ДК 003:2005/ 

Держспоживстандарт України. К.: Юрінком Інтер», 2015 / [електронний ресурс]  

8. Національна доктрина розвитку освіти (затверджена Указом Президента України від 
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