
Графік роботи  

Школи педагогічної майстерності ЗНУ 

у 2022-2023 н. р. 

 

№ Назва курсу  Кількість 

кредитів 

Термін 

1 Організаційне та навчально-методичне забезпечення діяльності закладу вищої 

освіти в контексті нормативної бази освітнього процесу 

З
м

іс
т 

Ліцензійні вимоги провадження освітньої діяльності 

закладів вищої освіти. 

Зміни в нормативній базі освітнього процесу. Стандарти 

освітньої діяльності. 

Освітньо-професійні програми: зміст та вимоги.  

Особливості акредитації освітніх програм; досвід та 

тенденції щодо змін вимог.  

Розробка робочої програми навчальної дисципліни, 

укладання силабусів  

Підготовка рукописів навчально-методичної літератури.  

Новий український правопис – основні зміни та тенденції. 

Основи роботи та можливості використання система 

Moodle при викладанні навчальних дисциплін:  

2 кредити Жовтень, 

березень 

2 Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі 

З
м

іс
т 

Інформаційні технології у вищій школі.  

Організація освітнього процесу з використанням 

комп’ютерних та дистанційних технологій навчання. 

Впровадження в середовище Moodle рішень сервісів 

Web 2.0.  

Вдосконалення електронного курсу за рахунок внутрішніх 

можливостей LMS Moodle. 

Засоби реалізації дистанційного навчання. 

Інноваційні методи навчання з використанням цифрових 

технологій.  

Веб-квести. Практичні тренінги. 

2 кредити Жовтень, 

квітень 

3 Актуальні питання підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) 

ступеня вищої освіти 

З
м

іс
т 

Європейська політика щодо розвитку докторської освіти. 

Правові засади освітньої та наукової діяльності.  

Управління часом. Тренінг. Тайм-менеджмент: як 

підвищити власну продуктивність. 

 Організаційно-методична робота з підготовки здобувачів 

третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти. 

Професійний розвиток майбутнього доктора філософії. 

Публікаційні траєкторії та антиплагіатна політика ЗНУ 

Практичні тренінги для науково-педагогічних працівників, 

які здійснюють наукове керівництво здобувачів третього 

(освітньо-наукового) ступеня вищої освіти 

Особливості організації підготовки здобувачів третього 

(освітньо-наукового) ступеня вищої освіти за 

спеціальностями 

Вимоги до акредитації освітньо-наукових програм 

підготовки докторів філософії (PhD). 

2 кредити Листопад-

грудень 

2022 р. 



4 Психолого-педагогічні та методичні передумови викладацької майстерності у 

вищій школі 

(для науково-педагогічних працівників зі стажем роботи до 3-х років) 

З
м

іс
т 

 

Нормативна база організації освітнього процесу у закладі 

вищої освіти. 

Методичні засади викладання у вищій школі. 

Організаційне та навчально-методичне забезпечення 

освітнього процесу. 

Автоматизовані (електронні) системи управління освітнім 

процесом. 

Сучасні педагогічні технології вищої школи. 

Особливості професійного ґенезу викладача закладу вищої 

освіти 

6 кредитів січень – 

червень 

2023 р. 

 

 


