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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 4 

Галузь знань: 

01 Освіта/Педагогіка 

 

Спеціальність:  

011 Освітні, педагогічні 

науки 

 

Освітньо-професійна 

програма: 

Педагогіка вищої школи 

професійна підготовка, 

вибіркова 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 120 

1 

Семестр 

1 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

8 

Практичні заняття 

10 

Самостійна робота 

102 

Індивідуальні завдання 

Творчі практичні завдання 

Вид контролю - екзамен 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить – 15 % : 85 %. 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни – розкрити теоретичні аспекти  

організації науково-педагогічної діяльності в ЗВО на засадах професійно-

особистісного, морально-етичного та методичного становлення фахівця. 

Розглянути закономірності розвитку освіти в умовах євроінтеграції, 

особливості організації освітнього процесу в ЗВО на компетентнісній основі 

відповідно до державних та європейських стандартів, потреб суспільства; 

розробити на цій основі підходи до удосконалення системи формування 

психолого-педагогічної готовності магістрантів до педагогічної діяльності.  

Завдання вивчення навчальної дисципліни: 

- ознайомити з базовими теоретичними поняттями курсу, 

систематизувати зміст основних категорій  
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- розвивати у майбутніх викладачів ЗВО уявлення про науково-

педагогічну діяльність у ЗВО як цілеспрямоване рефлексивне керівництво 

діяльністю здобувачів освіти, усвідомлення себе суб’єктом цієї діяльності;  

- опанувати механізмами використання особистісного потенціалу для 

вирішення педагогічних завдань навчання і виховання; 

- формувати у студентів гуманну позицію у розумінні мети й завдань 

власної педагогічної практичної діяльності; 

- вчити оволодівати елементами педагогічної техніки керування собою і 

взаємодією; 

- усвідомлювати засоби і напрями професійного самовдосконалення; - 

розвивати у майбутніх педагогів здатність до аналітичного осмислення 

педагогічної дійсності, навчання їх творчим підходам до визначення 

педагогічних дій у нестандартних ситуаціях, уміння приймати найбільш 

вдалі рішення у відповідності до педагогічних закономірностей та принципів 

навчання і виховання;  

- сприяти розвитку морально-етичних категорій: обов’язку, 

відповідальності і честі як основам професійно-особистісного становлення 

викладача ЗВО. 

Перелік компетентностей, що забезпечує навчальна дисципліна: 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК6. Здатність виявляти, ставити  та розв’язувати проблеми. 

ЗК7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

СК1. Здатність проєктувати і досліджувати освітні системи. 

СК3. Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні особливості 

студентів у плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти.  

СК5. Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні інструменти, 

проєкти та інтегрувати їх в освітнє середовище закладу освіти. 

СК8. Здатність інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки та 

розв’язувати складні задачі у мультидисциплінарних та міждисциплінарних 

контекстах. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Основи професійного 

становлення викладача ЗВО» здобувачі вищої освіти повинні: 

РН1. Знати на рівні новітніх досягнень концепції розвитку освіти і 

педагогіки, методологію відповідних досліджень. 

РН3. Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну 

взаємодію, здійснювати ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно 

доносити власні міркування, висновки та аргументацію з питань освіти і 
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педагогіки до фахівців і широкого загалу, вести проблемно-тематичну 

дискусію. 

РН6. Розробляти та реалізовувати інноваційні й дослідницькі проєкти у 

сфері освіти/педагогіки та міждисциплінарного рівня із дотриманням 

правових, соціальних, економічних, етичних норм. 

РН8. Розробляти і викладати освітні курси в закладах вищої освіти, 

використовуючи методики, інструменти і технології, необхідні для 

досягнення поставлених цілей. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні  засади професійного становлення  

викладача ЗВО  

Тема 1. Сучасна система підготовки викладача ЗВО 

Мета і завдання курсу «Основи професійного становлення викладача 

ЗВО» в системі підготовки педагогічних кадрів. Процес формування 

педагогічних знань. Вища освіта як педагогічна категорія.  

Сутність  і закономірності освітнього процесу у закладі вищої освіти. 

Поняття та історичні типи навчання. Соціальні функції навчання. Історичний 

розвиток та досвід вищої освіти в Україні. Перші заклади вищої освіти. Зміст 

навчання та особливості організації освітнього процесу в Острозькій та 

Києво-Могилянській академіях.  

Структура вищої освіти, рівні підготовки спеціалістів, система ЗВО. 

Освітні рівні: неповна вища освіта, базова вища освіта, повна вища освіта, 

післядипломна освіта. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти: молодший 

спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.  

Система підготовки фахівців в Україні. Законодавчі та нормативні 

документи, що регламентують організацію вищої освіти в Україні (Закон 

України «Про вищу освіту», Національна рамка кваліфікацій, Державний 

стандарт освіти, освітньо-професійна програма).  Європейська система вищої 

освіти. Болонська декларація. Мета і принципи Болонського процесу. 

Відповідність системи вищої освіти в Україні європейським стандартам. 

Європейська освітня інтеграція. Концептуальні напрямки розвитку 

вищої освіти в  Україні.  

 

 

Змістовий модуль 2. Основи педагогічної діяльності викладача ЗВО 

Тема 2. Педагогічна професія і особистість викладача закладу  

вищої освіти 
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Педагогіка як наука, мистецтво, технологія. Історія становлення   

педагогіки   як   науки.   Внесок   педагогів Я. Коменського, Г.Сковороди, 

К.Ушинського, М. Пірогова, В.Огієнка, Х.Алчевської А.Макаренка, 

В.Сухомлинського у розвиток педагогічної науки. Філософська система 

гуманізму в освіті. Ціннісний (аксіологічний) підхід до вивчення 

педагогічних явищ. 

 Виникнення і становлення педагогічної професії. Загальні засади 

педагогічної професії. Аналіз професійної діяльності фахівця. Поняття 

професійної діяльності фахівця та її особливості. Залежність між 

професійною діяльністю і професійною підготовкою фахівця. Спеціальність і 

спеціалізація у професійній діяльності.  Сутність  педагогічної діяльності та її 

види, специфіка, особливості. Структура педагогічної діяльності. Основні 

функції педагогічної діяльності.  

Професійно – важливі якості особистості викладача  закладу вищої 

освіти. Педагогічне покликання і педагогічні здібності. Поняття про 

професійну компетентність викладача  та ії структуру. 

 

Змістовий модуль 3. Психолого-педагогічні засади професійної 

діяльності викладача вищої школи. 

Тема 3.  Моделювання  професійної педагогічної діяльності 

Психолого-педагогічні особливості діяльності викладача вищої школи. 

Мотивація професійної діяльності майбутніх викладачів закладів вищої 

освіти.   

Модель професійної педагогічної діяльності, її структурні елементи: 

суб’єкт педагогічного впливу, предмет спільної діяльності, засоби 

педагогічної комунікації, цілі навчання, освітнє середовище як умова 

розвитку  професійної компетентності викладача вищої школи,здатність до 

рефлексії тощо.  

Загальна схема побудови моделі викладача ЗВО та його професійної 

діяльності. Основна логічна структура моделі фахівця. Кваліфікаційна 

характеристика та професіограма як складові моделі діяльності викладача 

вищої школи.. Професійна культура майбутнього викладача. 

Основні напрями та функції діяльності викладача вищої школи. 

Функціональні обов’язки викладача вищої школи. Вимоги до викладача 

вищої школи. Готовність викладача вищої школи до педагогічної діяльності. 

Структурні компоненти готовності викладача вищої школи до педагогічної 

діяльності. Моделювання індивідуальної освітньої траєкторії викладача 

вищої школи.  
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Змістовий модуль 4. Педагогічна майстерність викладача 

закладу вищої освіти. 

Тема 4. Творчість і професіоналізм викладача закладу вищої 

освіти. 

Поняття майстерності педагогічної діяльності викладача, її складові. 

Структура педагогічної майстерності за І. А. Зязюном: гуманістична 

спрямованість, професійна компетентність, професійні знання, педагогічна 

техніка, педагогічні здібності. Критерії та рівні педагогічної майстерності 

сучасного викладача, їх взаємозв’язок з рівнями професійної діяльності. 

Професійна компетентність викладача як основа його педагогічної 

майстерності. Здібність до педагогічної діяльності як елемент педагогічної 

компетентності в структурі педагогічної майстерності  

Етичні цінності й ціннісні орієнтації особистості викладача, їхня 

гуманістична спрямованість (відповідно до сучасних філософських теорій 

освіти). Творчість як компонент педагогічної майстерності викладача. Вимоги 

до особистості сучасного викладача. Педагогічна культура і етика викладача 

вищого навчального закладу. Рефлексія педагогічної діяльності як складова 

педагогічної майстерності викладача. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Номер 

тижня 

Вид занять Тема заняття або 

завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин Балів 

(max) лк. лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1 

«Теоретичні засади професійного становлення  викладача ЗВО»  
 

1 Лекція 1 Сучасна система 

підготовки викладача 

ЗВО 

2    3 

Практичне 

заняття 1 

Система підготовки  

педагогів в Україні 

  2  6 

Самостійна 

робота 1 

Концептуальні 

напрямки 

розвитку вищої 

освіти в Україні.  

   20 6 

1 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 1    6  

ПМК 1 Підсумковий контроль     10 
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за змістовий модуль 1 

Всього за змістовий модуль 1 – 30 год. 2  2 26 25 

 

Змістовий модуль 2 «Основи педагогічної діяльності викладача ЗВО» 

1 Лекція 2 Педагогічна професія і 

особистість викладача 

закладу вищої освіти 

2    3 

Практичне 

заняття 2 

Історичний розвиток та 

досвід вищої освіти в 

Україні  

 

  2  6 

Самостійна 

робота 2 

Сутність  педагогічної 

діяльності та її види, 

специфіка, особливості. 

   14 5 

1 Практичне 

заняття 3 

Професійна 

компетентність 

викладача вищої  

школи 

  2  6 

Самостійна 

робота 3 

 Філософська система 

гуманізму в освіті. 

Ціннісний 

(аксіологічний) підхід 

до вивчення 

педагогічних явищ. 

   14 5 

2 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 2    6  

ПМК 2 Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 – 40 год. 2  4 34 35 

Змістовий модуль 3  

«Психолого-педагогічні засади професійної діяльності викладача вищої 

школи.» 

2 Лекція 3 Моделювання  

професійної 

педагогічної 

діяльності 

2    3 

Практичне 

заняття 4 

Модель професійної 

педагогічної 

діяльності, її 

структурні елементи 

  2  6 

Самостійна 

робота 4 

Основні напрями та 

функції діяльності 

викладача вищої 

школи. 

   18 6 
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Змістовий модуль 4 

Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти. 

2 Лекція 4 Творчість і 

професіоналізм 

викладача закладу 

вищої освіти. 

2    3 

Практичне 

заняття 5 

Структура педагогічної 

майстерності викладача 

ЗВО 

  2  6 

Самостійна 

робота 5 

Творчість як компонент 

педагогічної 

майстерності 

викладача. 

   18 6 

3 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 3    6  

ПМК 3 Підсумковий контроль 

за змістовий модуль 3 

    10 

Всього за змістовий модуль 3 –50 год. 4  4 42 40 

Екзамен      

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 8  10 102 100 

 

5. Теми і зміст лекцій 

 

Тема 1. Сучасна система підготовки викладача ЗВО 

1. Мета і завдання курсу «Основи професійного становлення викладача 

ЗВО» в системі підготовки педагогічних кадрів 

2.  Вища освіта як педагогічна категорія . Структура закладу вищої освіти.  

3. Сутність  і закономірності освітнього процесу у закладі вищої освіти.  

4. Історичний розвиток та досвід вищої освіти в Україні.  

5. Структура вищої освіти, рівні підготовки спеціалістів 

6. Європейська освітня інтеграція. 

 

Тема 2. Педагогічна професія і особистість викладача закладу 

вищої освіти 

1. Історія становлення   педагогіки   як   науки.  

2.  Внесок   педагогів Я. Коменського, Г.Сковороди, К.Ушинського, М. 

Пірогова, В.Огієнка, Х.Алчевської А.Макаренка, В.Сухомлинського у 

розвиток педагогічної науки. 

3.  Філософська система гуманізму в освіті.  

4.  Сутність  педагогічної діяльності та її види, специфіка, особливості 

5.  Структура педагогічної діяльності.  
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6. Основні функції педагогічної діяльності.  

7. Професійно – важливі якості особистості викладача  закладу вищої 

освіти. 

8.  Педагогічне покликання і педагогічні здібності.  

 

Тема 3. Моделювання  професійної педагогічної діяльності. 

1. Мотивація професійної діяльності майбутніх викладачів закладів вищої 

освіти.  

2.  Модель професійної педагогічної діяльності, її структурні елементи: 

суб’єкт педагогічного впливу, предмет спільної діяльності, засоби 

педагогічної комунікації, цілі навчання, освітнє середовище як умова 

розвитку  професійної компетентності викладача вищої школи,здатність 

до рефлексії тощо.  

3. Загальна схема побудови моделі викладача ЗВО та його професійної 

діяльності .  

4. Основна логічна структура моделі фахівця. 

5.  Кваліфікаційна характеристика та професіограма як складові моделі 

діяльності викладача вищої школи.. 

6.  Професійна культура майбутнього викладача. 

7.  Основні напрями та функції діяльності викладача вищої школи. 

8.  Готовність викладача вищої школи до педагогічної діяльності.  

  

Тема 4. Творчість і професіоналізм викладача закладу вищої освіти. 

1. Поняття майстерності педагогічної діяльності викладача, її складові. 

2.  Структура педагогічної майстерності  

3. Критерії та рівні педагогічної майстерності сучасного викладача, їх 

взаємозв’язок з рівнями професійної діяльності. 

4. Професійна компетентність викладача як основа його педагогічної 

майстерності.  

5. Творчість як компонент педагогічної майстерності викладача. 

6. Педагогічна культура і етика викладача вищого навчального 

закладу.  

7. Рефлексія педагогічної діяльності як складова педагогічної 

майстерності викладача. 

 

6. Теми і зміст семінарських/практичних занять 

 

Тема 1. Система підготовки  педагогів в Україні . 

1. Мета, завдання та зміст вищої освіти в Україні.  
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2. Система освіти в Україні, її структура.  

3. Принципи діяльності освітніх закладів.  

4. Поняття та історичні типи навчання.  

5. Соціальні функції навчання.  

6. Система підготовки фахівців в Україні 

7. Законодавчі та нормативні документи, що регламентують організацію 

вищої освіти в Україні  

8. Европейська система вищої освіти. Болонська декларація. 

9. Відповідність системи вищої освіти в Україні європейським 

стандартам. 

 

Тема 2. Історичний розвиток та досвід вищої освіти в Україні  

(семінар в активній формі) 

Теми доповідей:  

1. Зародження вищої освіти в Україні у ХVІ – ХVІІІ ст.  

2. Перші заклади вищої освіти. Зміст навчання та особливості організації 

освітнього процесі в Острозькій та Києво-Могилянській академіях.  

3. Становлення вищої школи в Україні у ХІХ – на поч. ХХ ст. Університет 

Святого Володимира, Харківський університет.  

4. Вища освіта в Україні за  часи радянської влади.  

5. Вища освіта в Україні на початку  ХХІ ст. – реалії, проблеми та перспективи  

 

Тема 3. Професійна компетентність викладача вищої  школи 

1. Поняття професійної діяльності фахівця та її особливості. 

2. Загальні засади педагогічної професії. 

3. Залежність між професійною діяльністю і професійною підготовкою 

фахівця. 

4. Спеціальність і спеціалізація у професійній діяльності.   

5. 5.Сутність  педагогічної діяльності та її види, специфіка, особливості.  

6. 6.Основні функції педагогічної діяльності.  

7. 7.Професійно – важливі якості особистості викладача  закладу вищої 

освіти.  

8. Структурні компоненти  професійної  компетентності викладача ЗВО 

 

Завдання: 

1. Скласти таблицю «Компонування й оцінювання портфоліо викладача 

ЗВО».  

2. Підготувати презентацію з теми «Особливості педагогічної професії».  

3. Підготувати тези:  
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4. Ознайомлення зі сферами професійної діяльності і професіями.  

5. Основні компоненти особистості.  

6. Укласти міні-словник «Професійне самовизначення».  

7. Скласти програму навчальної дисципліни (навчальну, робочу).  

8. Підготувати презентацію з теми «Професійна культура майбутнього 

викладача».  

 

Тема 4. Модель професійної педагогічної діяльності, її структурні 

елементи 

1. Структура моделі професійної  діяльності викладача ЗВО. 

2. Принципи моделювання професійної діяльності педагога. 

3. Етапи побудови моделі професійної  діяльності викладача ЗВО. 

4. Цільовий блок моделі професійної діяльності педагога. 

5. Компоненти професійної діяльності викладача ЗВО. 

6. Сутність мотиваційного компоненту моделі. 

7. Рефлексивний компонент моделі та його значення для розвитку 

готовності викладачів до професійної діяльності. 

 

Тема 5. Структура педагогічної майстерності викладача ЗВО  

1. Поняття майстерності педагогічної діяльності викладача ЗВО. 

2. Критерії та рівні педагогічної майстерності сучасного викладача, їх 

взаємозв’язок з рівнями професійної діяльності. 

3. Професійна компетентність викладача як основа його педагогічної 

майстерності. 

4. Здібність до педагогічної діяльності як елемент педагогічної 

компетентності в структурі педагогічної майстерності  

5. Творчість як компонент педагогічної майстерності викладача. 

Вимоги до особистості сучасного викладача.  

6. Педагогічна культура і етика викладача вищого навчального 

закладу.  

7. Рефлексія педагогічної діяльності як складова педагогічної 

майстерності викладача. 

 

7. Самостійна робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів: 

1. Підготовка до контрольних заходів – 18 год. 

2. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях 

– 84 год., з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 68 год. 
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Усього 102 год. 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь підготовки 

публікацій, доповідей та проєктів з актуальних проблем педагогіки вищої 

школи. 

Результати опанування відповідного матеріалу перевіряються під час 

усного опитування, модульного і підсумкового (екзамен) контролю знань. 

Перелік тем для самостійного опрацювання: 

1. Сутність  і закономірності освітнього процесу у закладах  вищої освіти 

2. Структура вищої освіти в Україні, рівні підготовки спеціалістів. 

3. Европейська система виої освіти. Болонська декларація . 

4. Сутність  педагогічної діяльності та її види, специфіка, особливості  

5. Професійно – важливі якості особистості викладача  закладу вищої 

освіти . 

6. Принципи моделювання професійної діяльності педагога. 

7. Професійна компетентність викладача як основа його педагогічної 

майстерності. 
 

 8. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних 

(практична робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання.  

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні 

методи навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти 

здібностей пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма 

роботи, кейси.   

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за темами навчальної дисципліни. 

 

9. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 

навчальної діяльності. 

Види робіт Максимальна 
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кількість балів 

Відвідування лекцій 12 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні 

ситуації) 
30 

Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, 

підготовка повідомлень, опрацювання спеціальної 

літератури) 

28 

Тестування за змістовими модулями 1, 2 та 3 30 

Екзамен 
Сума балів за 

усіма видами робіт 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення  

1. Методичні рекомендації до практичних робіт за навчальною 

дисципліною «Основи професійного становлення викладача ЗВО» 

(електронне видання, що знаходиться в репозитарії навчальної). 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти за навчальною дисципліною «Основи професійного становлення 

викладача ЗВО» (електронне видання, що знаходиться в репозитарії). 

 

11. Приклади тестових завдань 

1. Визначте поняття «Дидактика» 

а) наука про освіту та навчання; 

б) галузь педагогіки, що розробляє теорію навчання; 
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в) галузь педагогіки, що розробляє методику викладання окремих 

предметів; 

г) всі відповіді вірні. 

 

2. Виберіть інтерактивні форми навчання: 

а) розповідь, пояснення, лекція, ілюстрація, демонстрація; 

б) семінар, практичне заняття, лабораторна робота; 

в) екскурсія, виробнича практика; 

г) проблемна дискусія, диспут, ділові ігри, воркшоп, майстер-клас. 

 

3. Сформулюйте мету  освітньої діяльності в умовах євроінтеграції: 

а) формувати всебічно і гармонійно розвинуту особистість – громадянина 

своєї країни; 

б) сприяти різнобічному розвитку особистості, розвивати задатки і 

здібності; 

в) підготувати висококваліфікованого, конкурентоспроможного  на 

ринку праці фахівця; 

г) всі відповіді вірні. 

 

4. Визначте поняття «інноваційне освітнє середовище»:  

а)  комплекс соціальних, культурних, а також спеціально організованих в 

освітньому закладі умов, унаслідок взаємодії яких відбувається становлення 

особистості 

б) сукупність об'єктивних зовнішніх умов, факторів, соціальних об'єктів, 

необхідних для успішного функціонування освіти.  

в) система впливів і умов формування особистості, а також можливостей 

для її розвитку, які містяться в соціальному і просторово-предметному 

оточенні ; 

г) педагогічно доцільно організований простір життєдіяльності, який 

сприяє розвитку інноваційного ресурсу особистості; інтегрований засіб 

накопичення і реалізації інноваційного потенціалу  закладу  освіти  

 

5. Розкрийте сутність поняття «освіта». 

 Із запропонованих відповідей виберіть правильну: 

а) цілеспрямований і організований процес формування особистості; 
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б) двосторонній процес взаємообумовленої діяльності педагога та 

студента , спрямований на оволодіння знаннями, вміннями та навичками, 

методами самостійної пізнавальної діяльності, розвиток їх потенційних 

інтелектуальних можливостей; 

в) процес і одночасно результат оволодіння надбаннями людської 

культури; 

г) процес передачі суспільного досвіду підростаючим поколінням. 

 

6. Розкрийте сутність поняття «навчання». Із запропонованих відповідей 

виберіть правильну: 

а) процес і одночасно результат оволодіння надбаннями людської 

культури, як передумови активної соціальної діяльності; 

б) цілеспрямований і організований процес формування особистості; 

в) процес передачі суспільного досвіду підростаючим поколінням з 

метою підготовки їх до практичної діяльності; 

г) двосторонній процес взаємообумовленої діяльності педагога та 

студента , спрямований на оволодіння студентами знаннями, вміннями та 

навичками, методами самостійної пізнавальної діяльності. 

 

7. Уміння приймати нестандартні рішення в проблемних ситуаціях – це: 

а) система знань про природу, суспільство, способи діяльності; 

б) досвід творчої діяльності; 

в) досвід практичної діяльності; 

г) досвід ціннісного ставлення до навколишнього світу. 

 

12. Перелік питань до екзамену з дисципліни 

 

1. Місце дисципліни «Основи професійного становлення викладача ЗВО» в 

системі педагогічних наук. 

2. Зв'язок дисципліни «Основи професійного становлення викладача ЗВО» з 

іншими науками. 

3. Методологічні аспекти професійного становлення  викладача вищої 

школи.. 

4. Сутність  і закономірності освітнього процесу у закладах  вищої освіти.   

5. Поняття про цілісний педагогічний процес. 

6. Вища освіта як педагогічна категорія.  

7. Поняття та історичні типи навчання . 
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8. Соціальні функції навчання. 

9. Закономірності педагогічного процесу у вищій школі. 

10. Історичний розвиток та досвід вищої освіти в Україні.  

11. Перші заклади вищої освіти в Україні.  

12. Зміст навчання та особливості організації освітнього процесу в 

Острозькій та Києво-Могилянській академіях. 

13. Система освіти в Україні, її структура.  

14. Принципи діяльності освітніх закладів. 

15. Стан і тенденції розвитку вищої освіти України на сучасному етапі.. 

16. Болонський процес. Пріоритетні напрями реформування та модернізації 

вищої освіти в Україні в контексті інтеграції до європейського освітнього 

простору.  

17. Законодавчі та нормативні документи, що регламентують організацію 

вищої освіти в Україні . 

18. Концептуальні напрями розвитку вищої освіти в Україні.  

19. Педагогіка як наука, мистецтво, технологія. 

20. Історія становлення   педагогіки   як   науки.   

21. Внесок   педагогів Я. Коменського, Г.Сковороди, К.Ушинського, М. 

Пірогова, В.Огієнка, Х.Алчевської А.Макаренка, В.Сухомлинського у  

розвиток педагогічної науки 

22.  Філософська система гуманізму в освіті. 

23. Виникнення і становлення педагогічної професії. 

24. Загальні засади педагогічної професії. 

25. Поняття професійної діяльності фахівця та її особливості. 

26. Спеціальність і спеціалізація у професійній діяльності. 

27. Сутність  педагогічної діяльності та її види, специфіка, особливості. 

28. Структура педагогічної діяльності.  

29. Професійно – важливі якості особистості викладача  закладу вищої 

освіти. 

30. Педагогічне покликання і педагогічні здібності. 

31. Поняття про професійну компетентність викладача  та ії структуру..  

32. Психолого-педагогічні особливості діяльності викладача вищої школи. 

33. Мотивація професійної діяльності майбутніх викладачів закладів вищої 

освіти.   

34. Модель професійної педагогічної діяльності, її структурні елементи 

35. Основна логічна структура моделі фахівця. 

36. Кваліфікаційна характеристика та професіограма як складові моделі 

діяльності викладача вищої школи. 

37. Професійна культура майбутнього викладача. 
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38. Основні напрями та функції діяльності викладача вищої школи.  

39. Функціональні обов’язки викладача вищої школи.  

40. Вимоги до викладача вищої школи. 

41. Готовність викладача вищої школи до педагогічної діяльності. 

42. Структурні компоненти готовності викладача вищої школи до 

педагогічної діяльності.  

43. Моделювання індивідуальної освітньої траєкторії викладача вищої 

школи. 

44. Поняття майстерності педагогічної діяльності викладача. 

45. Структура педагогічної майстерності викладача ЗВО. 

46. Критерії та рівні педагогічної майстерності сучасного викладача, їх 

взаємозв’язок з рівнями професійної діяльності. 

47. Професійна компетентність викладача як основа його педагогічної 

майстерності. 

48. Здібність до педагогічної діяльності як елемент педагогічної 

компетентності в структурі педагогічної майстерності 

49. Етичні  цінності й ціннісні орієнтації особистості викладача ЗВО 

50. Творчість як компонент педагогічної майстерності викладача. 

51. Вимоги до особистості сучасного викладача. 

52. Педагогічна культура і етика викладача закладу вищої освіти. 

53. Рефлексія педагогічної діяльності як складова педагогічної майстерності 

викладача. 

54. Самостійна робота викладача ЗВО, вимоги до її організації.  

55. Педагогічна техніка викладача вищої школи. 

56. Педагогічна праця як особливий вид суспільно-корисної діяльності.    

57. Основні функції діяльності педагога ,їх характеристика. 

58. Функції діяльності викладача ЗВО та їх характеристика 

59. Складові професійно-особистісного самовдосконалення педагога 

60. Система вищої педагогічної освіти в Україні.   

61. Педагогічна і виробнича практика студентів.  

62. Самостійна робота, вимоги до її організації.  

63. Дистанційне навчання в системі освіти: соціально-економічна потреба, 

сутність, умови ефективності.  

64. Форми, види і методи організації науково-дослідницької роботи 

студентів. 

65. Система діагностики знань і вмінь студентів у вищих закладах освіти.  

66. Значення та функції оцінювання навчальних досягнень студентів. 

67.  Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів. 

68. Модульно-рейтинговий контроль.  
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69. Організація виховної роботи зі студентами у вищій школі. 

70. Психологічні особливості студентського віку. Типологія студентів. 

71. Сучасний студент закладу вищої освіти , організація його навчальної 

діяльності. 

72. Зміст, напрями, форми і методи виховної роботи зі студентами. 

73. Поняття самовиховання та його роль у формуванні особистості 

майбутнього викладача ЗВО. 

74. Професійний ідеал і засоби професійного самовиховання. 

75. Основні прийоми самовиховання. 

76. Програма професійного самовиховання. 

77. Педагогічна практика як форма самостійної роботи студента, її види 

78. Мета і завдання педагогічної практики. 

79. Організація самостійної роботи студентів та її значення 

80. Структура самостійної роботи 

81. Наукова організація праці студента. 

82. Науково-дослідна робота студентів закладів вищої освіти . 

83. Професійно-педагогічна спрямованість студентів. 

84. Модель професійної педагогічної діяльності, її структурні елементи. 

85. Освітнє середовище як умова розвитку  професійної компетентності 

викладача вищої школи. 

86. Кваліфікаційна характеристика та професіограма як складові моделі 

професійної діяльності викладача вищої школи. 

87. Технологія формування вмінь педагогічного спілкування. 

88. Конфлікт у педагогічній взаємодії та шляхи його подолання. 

89.  Професійна діяльність викладача вищої школи та її проектування. 

90. Самоорганізація та самоосвіта викладача у процесі педагогічної 

самореалізації. 

 

13. Рекомендована література 

ОСНОВНА 

1. Варнавська І.В. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з 

дисципліни «Проектування професійної діяльності та підготовки 
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015 «Професійна освіта (Економіка)». Херсон: ХДАУ. 2019.  

2. Дидактика: теорія і практика. Навчально-методичний посібник для 

студентів гуманітарних факультетів / О.С. Березюк, О.М. Власенко. 

Житомир: Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. 212 с. 

3. Калашнікова Л. М., Жерновникова О.А. Педагогіка вищої школи у 
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4. Нагаєв В.М., Портян М.О. Методика викладання у вищій школі: 
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