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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Зміни освітньої парадигми в світі, інтеграція України у 

загальноєвропейський простір вищої освіти, активне застосування 

європейських підходів та стандартів на різних територіях наукового й 

освітнього простору актуалізують проблему педагогічної майстерності 
сучасного викладача закладу вищої освіти. Головна суть змін в освіті полягає 

в узагальненні та осмисленні світового досвіду, в аналізі і рефлексії цілісного 

освітнього процесу, причин труднощів та їх подолання, прогнозування 
результатів навчання, корекції освітнього процесу, в переході від окремих 

педагогічних функцій до системних, від типових педагогічних технологій до 

інноваційних, творчих, особистісно орієнтованих.  

Виклики, перед якими постало сучасне суспільство, докорінна зміна 
підходів в українській вищій освіті обумовлюють нові вимоги до рівня 

професійної підготовки сучасного викладача, якості педагогічної діяльності 

та організації освітнього процесу. У сучасних умовах інноваційний 
компонент педагогічної діяльності стає головним чинником її успішності, 

тому навчання та підвищення кваліфікації викладача закладу вищої освіти є 

запорукою ефективності цієї діяльності, адже сучасний студентоцентричний 

підхід до формування освітнього простору вирізняється тим, що саме 
працедавці, стейкхолдери вибудовують модель компетентності майбутніх 

випускників, а викладачі забезпечують виконання цього ринкового запиту.  

Сучасний викладач має оптимізувати всі види навчально-виховної 

діяльності здобувачів освіти, спрямувати їх на всебічний розвиток та 
удосконалення особистості, забезпечити результативність та якість освітньої 

діяльності, бути здатним реалізовувати всі завдання щодо підготовки 

кваліфікованого фахівця відповідного рівня та ступеню, конкурентноздатного 
на ринку праці, компетентного, який вільно володіє професією та орієнтується 

у суміжних галузях діяльності, готового до постійного професійного росту, 

соціальної та професійної мобільності. Одним із шляхів вирішення зазначених 

завдань є оновлення вищої освіти, перенесення уваги з процесу освіти на її 
результат, орієнтація змісту й організації навчання на компетентнісний підхід 

і пошук ефективних механізмів його впровадження. Успішне творче рішення 

найрізноманітніших педагогічних завдань, ефективне досягнення цілей та 
результатів освітньої діяльності досягається завдяки професійної 

компетентності викладача, його педагогічним здібностям та професійним 

якостям, що є головними компонентами  педагогічної майстерності викладача 

закладу вищої освіти. 
Програма роботи Школи педагогічної майстерності відповідає концепції 

Школи педагогічної майстерності та Положенню про Школу педагогічної 

майстерності ЗНУ, Постанові Кабінету Міністрів України № 800 від 21 серпня 
2019 року про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників. 

 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

 
Метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників є їх 

професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та 

забезпечення якості освіти. Головною метою діяльності Школи педагогічної 

майстерності є розвиток та вдосконалення професійної компетентності, 
підвищення кваліфікації викладачів закладу вищої освіти, формування 

готовності до інноваційної освітньої діяльності, академічної мобільності, 

ознайомлення з сучасними технологіями організації та самоорганізації 
педагогічної діяльності у закладі вищої освіти. 

Школа педагогічної майстерності сприяє оволодінню сучасними 

методами та прийомами організації освітнього процесу та власної педагогічної 

діяльності, розв'язанню психолого-педагогічні завдань у навчанні та вихованні 
здобувачів освіти, реалізації програми підготовки фахівця у вищій школі, 

втіленню ідей педагогічної майстерності у практичну діяльність науково-

педагогічних працівників.  
Для забезпечення підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників необхідно виконати завдання з: 

- удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у 

межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог 
відповідного професійного стандарту (у разі його наявності); 

- набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у 

межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади; 
- формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, 

медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо; 

- ознайомлення науково-педагогічних працівників з процесами змін 

змісту і якості сучасної вищої освіти в Україні; 
- забезпечення організації обміну досвідом у застосуванні інформаційно-

комунікаційних технологій в освітньому процесі; 

- підготовки до професійного аналізу великого розмаїття педагогічних 
ситуацій, ознайомлення з сучасними педагогічними технологіями та 

методикою їх впровадження; 

- вдосконалення іншомовної комунікативної компетентності, що 

дозволить інтегруватися у всесвітній інформаційний простір та розширювати 
галузеві міжкультурні освітні та наукові зв’язки.  

 

 

 

 

 

 



3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ 

Напрям 1 

Психолого-педагогічні та методичні передумови викладацької 

майстерності у вищій школі 

(6 кредитів) 

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

незалежно від їх наукового ступеню з метою адаптації до професійної 

діяльності та розвитку педагогічної компетентності) 
 

Тема 1. Нормативна база організації освітнього процесу у закладі 

вищої освіти (1 кредит) 

Законодавчі та нормативні документи щодо вищої освіти України. Закон 
України «Про освіту» та його імплементація. Стандарти вищої освіти та їх 

зміни. Зміни в організації освітнього процесу відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту» та проблеми нормативної бази. Стандарти освітньої 
діяльності. 

Організація освітнього процесу у закладах вищої освіти у відповідності 

із рекомендаціями основних документів Європейського простору вищої освіти 

(«Стандарти та рекомендації для забезпечення якості у вищій освіті», 
«Довідник користувача ЄКТС»). Європейська кредитна трансферно-

накопичувальна система та її впровадження у закладах вищої освіти України. 

Застосування європейських підходів та стандартів у науковому та освітньому 

просторі. 
Нормативні документи Запорізького національного університету, що 

регламентують освітній процес: Положення про організацію освітнього 

процесу в ЗНУ; Положення про підвищення кваліфікації та стажування 
науково-педагогічних працівників ЗНУ; Положення про організацію та 

методику проведення поточного та підсумкового семестрового контролю 

навчання студентів ЗНУ; Положення про порядок переведення, відрахування 

та поновлення студентів у ЗНУ; Положення про порядок перезарахування 
навчальних дисциплін та визначення академічної різниці у ЗНУ; Положення 

про порядок повторного вивчення навчальних дисциплін та повторного 

навчання у ЗНУ; Порядок реалізації студентами права на вільний вибір 
навчальних дисциплін у ЗНУ тощо.  

 

Тема 2.  Методичні засади викладання у вищій школі (1 кредит) 

Методологічні основи педагогіки вищої школи. Дидактичні основи 
педагогічного процесу. Структура педагогічної системи у вищій школі. 

Психологічні теорії та види навчання. Особливості організації управління 

вищою освітою. Категорії педагогіки вищої школи. Специфіка викладацької 
діяльності. Основні якості сучасного педагога вищої школи. Функції та види 

діяльності викладача. Педагогічна майстерність та її елементи.  



Студентоцентричний підхід до формування освітнього простору.  

Компоненти освітнього процесу. Освітньо-професійна програма підготовки 

фахівців у вищій школі. Базові поняття компетентнісного підходу. 
Взаємозв’язок і взаємозалежність між категоріями: знання, навички, уміння, 

здібності в контексті методики викладання у вищій школі. Завдання 

практичної підготовки майбутніх фахівців, види практик, особливості їх 

проведення. Модель силабусу: принципи, компоненти. 
Навчальний план, його структура і порядок реалізації. Графік 

навчального процесу. Навчальне навантаження викладача і його види. 

Структура робочого часу викладача, обсяг навчальної роботи і норми часу. 
Робоче оточення, роль кафедри в управлінні освітнім процесом. Зміст 

навчальної, методичної і наукової роботи кафедри. Навчально-методична 

документація. Індивідуальний навчальний план роботи викладача. 

Індивідуальні звіти. Електронна форма звітності. Взаємовідвідування занять 
викладачів: реалізація дослідницької функції, спостереження та аналіз 

педагогічного процесу.  

Методика викладання: методи навчання, види освітньої діяльності. 
Планування навчального процесу, загальна структура заняття, плани 

практичних (семінарських) занять. Методика читання лекцій, вимоги до 

змісту, умови ефективності лекцій. Методика проведення семінарського 

заняття. Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. 
Оцінювання результатів навчання: контрольні заходи, види контролю, 

дидактичні принципи оцінювання, засоби діагностики. Організація складання 

екзаменів і заліків. Методичні основи організації процесу тестового контролю. 
Ліквідація академічної заборгованості.  

 

Тема 3. Організаційне та навчально-методичне забезпечення 

освітнього процесу (1 кредит) 

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів вищої 

освіти. Документи і форми навчально-методичного забезпечення дисциплін. 

Рекомендації Міністерства освіти і науки України з навчально-методичного 
забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти. Навчальний 

контент дисципліни (інформаційне забезпечення). Рекомендації до структури і 

змісту робочої програми дисципліни, її зв'язок з освітньо-професійною 

програмою підготовки фахівця. Дидактичні вимоги до формування змісту 
навчальних дисциплін.  

Підготовка рукописів навчально-методичної літератури. Загальні вимоги 

до створення навчально-методичних видань. Класифікація навчально-

методичної літератури. Рекомендації щодо структури, змісту та обсягу 
навчально-методичних видань у ЗНУ. Культура мови та якість навчально-

методичних видань. Особливості формування змісту навчально-методичної 

літератури. Вимоги до оформлення рукопису. Принцип академічної 
доброчесності. Рецензування навчальної літератури. Порядок затвердження 

навчально-методичної літератури у ЗНУ. 



Тема 4. Автоматизовані (електронні) системи управління освітнім 

процесом (1 кредит) 

Сучасні підходи до вирішення питань управління закладами вищої 
освіти та моніторингу освітньої діяльності. Організаційно-педагогічні умови 

автоматизації управлінської діяльності. Програмне забезпечення управління 

навчальним процесом.  Функціональні можливості підсистеми «Деканат».  

Дистанційні технології навчання. Організація курсів в системах 
дистанційного навчання. Основні вимоги до методики розробки дистанційних 

курсів. Побудова на модульній основі. Синхронні системи дистанційного 

навчання. Служба телеконференцій (Usenet), MOO (Multi-user Object Oriented), 
MUD (Multi User Domain), чат (IRC), служба ICQ, Internet-телефонія (Skype): 

характеристики та принципи використання. Асинхронні системи 

дистанційного навчання. Служба World Wide Web (WWW), служба передачі 

файлів (FTP), електронна пошта (E-mail): характеристики та принципи 
використання.  

Створення електронного контенту дисципліни у системі MOODLE 

(модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище). 
Врахування психологічних аспектів у процесі створення електронного 

контенту дисципліни. Основи роботи з системою MOODLE.  

Етапи розробки електронних курсів: визначення цілей курсу, створення 

змістового наповнення курсу, розробка структурно-логічної схеми курсу, 
детальна розробка модулів, формування на основі модулів вимог та методів 

оцінки готовності, реалізація модулів курсу, створення механізму та процедур 

ведення курсу, впровадження курсу в систему підготовки фахівців. 
 

Тема 5. Сучасні педагогічні технології вищої школи (1 кредит) 

Освітні та педагогічні технології Інноваційна освіта. Педагогічна 

технологія як наука. Технологічний підхід в освіті. Історія виникнення і 
еволюція поняття «педагогічна технологія». Теоретичні основи і 

концептуальні положення педагогічної технології. Система сучасних 

педагогічних технологій. Класифікаційні ознаки сучасних педагогічних 
технологій. Види технологій навчання: технології програмованого 

(комп’ютерного) навчання, технологія проблемного та колективно-групового 

навчання, ігрові технології, евристичні технології, інформаційно-

комунікаційні технології, технології розвивального навчання технології 
диференціації навчання, технології проєктного навчання, технології 

індивідуалізації навчання, технології інтегрованого навчання, технології «Case 

study», технологія «Портфоліо». Інтенсифікація навчання у вищий школі на 

сучасному етапі. Адаптивне та сугестивне навчання Принципи методу 
активізації навчальної діяльності, форми активного навчання.  

Інтерактивні методи навчання у вищій школі. Поняття інтерактивну, 

його ознаки. Суть інтерактивності в процесі навчання. Позитивні та негативні 
аспекти активної та інтерактивної моделей навчання. Ефективність 

інтерактивного навчання. Визначення поняття «інтерактивні методи 

навчання».  Класифікація інтерактивних методів навчання та принципи 



інтерактивних методів. Методика організації інтерактивного навчання. 

Планування та структура інтерактивних занять. Реалізація навчальної, 

виховної та розвивальної функцій навчання у плануванні інтерактивних 
занять. Вибір інтерактивних методів. Оцінювання діяльності студентів на 

інтерактивному занятті. Прийоми оцінювання. Види оцінювання. Етапи 

процесу оцінювання.  

Організація навчальних занять із студентами з особливими потребами. 
Поняття «особливі освітні потреби», «студент з особливими освітніми 

потребами», «інтеграція», «інклюзія», «інклюзивно-освітній простір». 

Професійна підготовка викладачів до навчання студентів з ООП у закладі 
вищої освіти. Планування занять в інтегративній групі. Вибір методів і 

технологій для роботи в групах із студентами з ООП. Створення необхідних 

додаткових умов для освітньої діяльності студентів з ООП. Діалогічно 

побудована суб'єкт-суб'єктна взаємодія викладачів і студентів з ООП як 
необхідна умова в інклюзивно-освітньому просторі. Методи інтегративного 

навчання: соціально-педагогічний супровід, соціально-педагогічна адаптація, 

залучення студентів-волонтерів. Оцінювання діяльності студентів з ООП на 
інтегративному занятті. Інтегративний тренінг. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання. 

Освітні тренди: поради з упровадження. Загальна характеристика 

інформаційно-комунікаційних технологій навчання та їх дидактичні 
можливості. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 

проєктній діяльності. Використання хмарних технологій. Сервіси Google в 

освітньому процесі. Скрайбінг як інструмент візуалізації. Сервіси для створення 
QR-кодів, інфографіки та інтелект-карт та шляхи їх використання в освітній 

діяльності. Сервіси для створення інтерактивних навчальних матеріалів. 

Інструменти для організації командної взаємодії студентів. Використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у процесі оцінювання навчальних 
досягнень студентів. Програми для організації зворотнього зв'язку у роботі зі 

студентами. 

 

Тема 6. Особливості професійного ґенезу викладача закладу вищої 

освіти (1 кредит) 

Психологічні аспекти професійного становлення фахівця. Чинники 

професійного становлення. Поняття професіоналізму. Вимоги та особливості 
педагогічної діяльності. Етапи професійного становлення. Кризи професійного 

становлення та їх подолання. Професійні деструкції, вигорання, їх 

профілактика та подолання. Профілактика та подолання синдрому 

«професійного вигорання». Особливості розвитку професійної спрямованості 
та компетентності фахівців від етапу професійної адаптації до етапу 

професійної майстерності. Загальні рекомендації щодо оптимізації 

професійних адаптаційних можливостей викладача. Практичні підходи та 
заходи щодо сприяння професійному становленню викладача. Тренінг: 

«Профілактика емоційного вигорання викладача закладу вищої освіти».  



Самосвідомість особистості майбутнього педагога. Структура 

самосвідомості та «Я-концепції» особистості. Компоненти самосвідомості: 

когнітивний (самопізнання), емоційний (відношення до себе), регулятивний. 
Рефлексія як психічний механізм самосвідомості. Психодіагностика 

самосвідомості. Види «Я-образів». Поняття про захисні механізми. Види 

захисних механізмів. Основні види самопізнання, бар'єри, що заважають 

реальним і продуктивним діям у педагогічній діяльності. Тренінг 
самопізнання та саморозвитку.  

 

Методи навчання 

Лекція, демонстрація, практичні вправи, керовані дискусії, рольові, 

ділові ігри, тренінги. 

 

Визнання результатів підвищення кваліфікації  

науково-педагогічних працівників за напрямом 

 

Слухачі Школи педагогічної майстерності за напрямом «Психолого-
педагогічні та методичні передумови викладацької майстерності у вищій 

школі» готують випускову роботу – методичну розробку з дисципліни, що 

викладають, яка розглядається та затверджується науково-методичною радою 

факультету і рекомендується до видання. Текст підготовлених до видання 
матеріалів та витяг з протоколу засідання НМР факультету надається до 

навчально-методичного відділу. 

 

  



Напрям 2 

2.1 Вдосконалення педагогічної майстерності викладача  

закладу вищої освіти 

(3 кредити) 

 (для науково-педагогічних працівників незалежно від наукового ступеню 

і стажу роботи з метою вдосконалення педагогічної компетентності, 

вивчення та аналізу позитивного досвіду колег і збагачення своєї практики 
ефективними технологіями. прийомами та методами навчання)  

 

Тема 1. Психолого-педагогічні основи використання комп’ютерних 

технологій в навчальному процесі (0,15 кредита) 

Основні психолого-педагогічні проблеми при розробці мультимедійних 

навчально-методичних комплексів. Психологічні механізми засвоєння знань з 

опорою на електронні ресурси. Електронні ресурси, їх значення та місце в 
навчальному процесі. Електронний навчально-методичний комплекс 

дисципліни: характеристика, складові, вимоги до складання.  

Гуманітарні та природничі дисципліни і комп’ютерні технології: 
можливості навчального процесу. Методичні вимоги до розробки 

електронного курсу лекцій, принципи конструювання та застосування. 

 

Тема 2. Інформаційні технології у вищій школі (0,25 кредита) 

Інформаційні технології навчання. Класифікація ІТ навчання у 

зарубіжній практиці та їх огляд. Технічне забезпечення інформаційних 

технологій навчання, його характеристика. Програмне забезпечення 
інформаційних технологій навчання, його характеристика та категорії. 

Інструментальні засоби універсального характеру: загальна характеристика, 

основні можливості.  

Основи теорії дистанційного навчання. Основні елементи дистанційного 
навчання. Характеристика дистанційного навчання як форми навчання. 

Технології дистанційного навчання: кейс технологія, кореспондентське 

навчання, радіотелевізійна технологія, мережне навчання, мобільна 
технологія.  

Класифікація типів програмного забезпечення та шляхів їх застосування: 

ступінь автономності програмного забезпечення; рівень доступу, що надає 

програмне забезпечення; орієнтація програмного забезпечення на технічне 
забезпечення. Набори інформаційних технологій, які забезпечують 

функціонування систем дистанційного навчання. Характеристика кожного з 

наборів ІТ за способом надання матеріалу, за інтерактивною взаємодією, за 

самостійною роботою, контролем знань. 
 

Тема 3. Використання інтерактивного обладнання та комп’ютерної 

техніки в освітньому процесі (0,25 кредита)  

(Пшенична О.С., доцент кафедри комп’ютерних наук) 

Інтерактивне обладнання. Загальна характеристика апаратних засобів, 

призначених для навчання. Інтерактивний проектор: поняття, характеристика. 



Програми для роботи з інтерактивним проектором. Інтерактивна дошка – 

поняття, характеристика та класи. Програмне забезпечення для інтерактивної 

дошки. Робота з Easy Interactive Tools. Огляд можливостей Easy Interactive 
Tools. Основні інструменти додатку. Режими роботи в додатку. Досвід 

використання Easy Interactive Tools. 

Робота в SMART Notebook. Огляд можливостей SMART Notebook. 

Основні інструменти додатку та бібліотека ресурсів. Різні режими роботи 
додатку. Досвід використання SMART Notebook. 

Робота з on-line навчальними сервісами. Інструменти для спільної 

роботи з інформацією в реальному часі – Scrumblr і Popplet. Використання 
середовища Learningapps в комплексі з інтерактивним обладнанням. Сервіс 

ClassFlow: можливості та особливості роботи.  

 

Тема 4. Тренінг. Профілактика емоційного вигорання викладача 

ЗВО (0,15 кредита) – викл. Спіцина Л.B., доцент кафедри психології  

 

Тема 5. Тренінг. Технології та правила розробки лекцій-візуалізацій 
(0,15 кредита) – викл. Решевська К.С., доц. кафедри комп’ютерних наук 

 

Тема 6. Тренінг. Автоматизація роботи викладача за допомогою 

пакету Microsoft Office (0,15 кредита) – викл. Гоменюк С.І., проф. кафедри 
програмної інженерії 

 

Тема 7. Тренінг. Хмарні сервіси в освітньому процесі (0,15 кредита) 
– викл. Пшенична О.С., доцент кафедри комп’ютерних наук 

 

Тема 8. Тренінг. Автоматизація роботи викладача за допомогою 

пакету OpenOffice (0,15 кредита) – викл. Гоменюк С.І., проф. кафедри 
програмної інженерії 

 

Тема 9. Тренінг. Розробка та підтримка веб-контенту до навчальної 

дисципліни (0,15 кредита) – викл. Горбенко В.І., доц. кафедри програмної 

інженерії 

 

Тема 10. Тренінг. Тайм-менеджмент: як підвищити власну 

продуктивність (0,15 кредита) – викл. Чкан А.С., доц. кафедри бізнес-

адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності  

 

Тема 11. Тренінг. Основи роботи з системою Moodle: налаштування 

журналу оцінок; налаштування відео конференцій (0,15 кредита) – викл. 

Кириченко Н.В., завідувач навчальною лабораторією інформаційного 

забезпечення освітнього процесу навчального відділу 
Тема 12. Тренінг. Використання технічних і програмних засобів з 

активізації аудиторних занять (0,15 кредита) – викл. Пшенична О.С., 

доцент кафедри комп’ютерних наук 



 

2.2 Актуальні питання україномовної комунікації у професійній 

діяльності викладача закладу вищої освіти 

(2 кредити) 

(для науково-педагогічних працівників незалежно від наукового ступеню 

і стажу роботи з метою вдосконалення мовної компетентності) 

 
Тема 1. Культура усного професійного спілкування (0,4 кредита) 

Особливості усного спілкування. Індивідуальні та колективні форми 

спілкування. Критерії мовних засобів для фахового спілкування: за способом 
взаємодії між співрозмовниками; за кількістю учасників; за різновидами  видів 

комунікації; за місцем спілкування. Вимоги до діалогічного мовлення. 

Основні принципи та культура монологу. Правила ведення й основні вимоги 

до полілогу. Функції та види бесід. Чинники та етапи проведення бесід. 
Стратегія поведінки під час ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем. 

Основний алгоритм побудови співбесіди.  

 
Тема 2. Мовні норми у професійному мовленні (0,4 кредита) 

Мовна норма – уніфіковані стандарти реалізації мовної системи. 

Нормативність та правильність фахового мовлення. Орфоепічна норма у 

професійному мовленні. Акцентуаційна норма у професійному мовленні. 
Вільний, різномісцевий і рухомий наголос. Лексична норма у професійному 

мовленні. Граматична норма у професійному мовленні. Орфографічна норма у 

професійному мовленні. 
 

Тема 3. Спілкування як інструмент професійної діяльності (0,3 

кредита) 

Спілкування і комунікація. Поняття ділового спілкування та його 
особливості. Правила професійного спілкування. Функції спілкування. 

Функції професійного спілкування. Види і форми професійного спілкування. 

Етапи спілкування. Мова, мовлення і спілкування. Функції мови у  
професійному спілкуванні. Невербальні засоби спілкування. Гендерні аспекти 

спілкування. Правила поведінки в гендерному спілкуванні. 

Тема 4. Публічний виступ (0,3 кредита) 

Публічний виступ як важливий засіб комунікації переконання. Жанри 
публічних виступів: доповідь, промова, виступ, повідомлення. Етапи 

підготовки до публічного виступу. Побудова змісту доповіді, промови, 

виступу, повідомлення. Правила етичної поведінки під час виступу. Алгоритм 

самоаналізу виступу. Презентація як різновид публічного мовлення. Види 
презентацій. Структурні компоненти презентації. Вимоги до їх реалізації. 

Культура сприйняття публічного виступу. Види, форми, правила запитань. 

 

Тема 5. Мистецтво переговорів та аргументації (0,3 кредита) 

Переговори – одна із складових діяльності підприємства, організації, 

установи. Неофіційний та протокольний характер переговорів. Роль переговорів у 



професійній діяльності. Функції переговорів. Сучасні підходи до організації 

переговорів. Класифікація переговорів. Стратегія переговорів. Стадії проведення 

переговорів. Аргументація – один із чинників переконливих доказів. Види 
аргументації. Вимоги до форм та способів наведення аргументів, демонстрації, 

спростування. Правила поведінки під час дискусії з пропонентом, опонентом, 

аудиторією. Мовленнєва стратегія та мовленнєва тактика мистецтва аргументації.  

 

Тема 6. Форми колективного обговорення робочих питань (0,3 

кредита) 

Збори як форма прийняття колективного рішення. Етапи підготовки та 
проведення зборів. Протокольні доручення зборів. Нарада. Класифікація 

ділових нарад. Організація ділової наради. Вимоги до етапу підготовки нарад. 

Складові проведення наради: відкриття наради, виголошення доповіді, 

відповіді на запитання. Підсумовування наради. Дискусія. Форми організації 
дискусії. Дебати. Етапи проведення дебатів.   

 

2.3 Іншомовна комунікація у професійній та науковій діяльності 

викладача закладу вищої освіти 

(2 кредити) 

(для науково-педагогічних працівників незалежно від наукового ступеню 
і стажу роботи з метою вдосконалення іншомовної компетентності) 

 

2.4 Актуальні питання підготовки здобувачів третього (освітньо-

наукового) ступеня вищої освіти 

(2 кредити) 

(для науково-педагогічних працівників, які здійснюють наукове 

керівництво здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти 
з метою професійного розвитку, набуття нових та вдосконалення раніше 

набутих професійних та загальних компетентностей) 

 

Тема 1. Європейська політика щодо розвитку докторської освіти 

Доктори філософії як ключові гравці у суспільстві знань. Лісабонська 

стратегія (2000 р.). Зальцбургські принципи – І (2005 р.). Зальцбург-ІІ. 

Рекомендації (2010 р.). Принципи інноваційної докторантури (2011). 
Зальцбург. Просування вперед (2015).  

 

Тема 2. Правові засади освітньої та наукової діяльності. 

Новели освітнього законодавства та законодавства про наукову 
діяльність. Методика наукової діяльності, пріоритетні напрямки наукових 

досліджень, впровадження результатів у нормотворчість. 

 

Тема 3. Управління часом  



Правила тайм-менеджменту. Способи особистої ефективності. Життєві 

цілі та пріоритети. SMART-технологія постановки цілей. Система дій 

І. Зимбицького. Правило Паретто. Піраміда Франкліна.  
  

Тема 4. Організаційно-методична робота з підготовки здобувачів 

третього (освітньо-наукового) ступеня вищої освіти 

Організація керівництва науковими роботами здобувачів у очно-
дистанційному форматі з використанням засобів дистанційного зв’язку.  

 

Тема 5. Професійний розвиток майбутнього доктора філософії  

Педагогічна підтримка майбутнього доктора філософії: дослідницьке 

консультування (ментори і стюарти); професійні групи в соціальних мережах. 

Формування спеціальних і загальних компетентностей. Індивідуальний план 

професійного розвитку. Портфоліо аспіранта. Соціалізація аспірантів в 
академічну спільноту. 

 

Тема 6. Публікаційні траєкторії та антиплагіатна політика ЗНУ 

Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки ЗНУ для наукових 

досліджень. Система підтримки академічної доброчесності та якості та сервіс 

перевірки на оригінальність Unicheck. Можливості наукометричних баз даних 

Web of Science, Scopus для пошуку інформації про наукові дослідження. 
Повнотекстві бази даних SpringerLink, ScienceDirect як джерельна база. 

Оформлення бібліографічних списків використаних джерел у дисертаціях та 

інших наукових роботах згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне 
посилання. Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах. 

 

Тема 7. Практичні тренінги для науково-педагогічних працівників, 

які здійснюють наукове керівництво здобувачів третього (освітньо-

наукового) ступеня вищої освіти 

Тренінг 1. Основи проєктної діяльності. Проєктна діяльність науковців. 

Особливості проєктної діяльності. Генерація проєктних ідей. Аналіз проблем 
та постановка цілей. «Дерево проблем» та «дерево цілей». SWOT-матриця, 

побудова «проблемного поля» та визначення стратегії проєкту. Завдання, 

методи, результати проєкту. Логіко-структурна матриця проєкту. Презентація 

розроблених проєктів зі стратегії розвитку ЗНУ. 
Тренінг 2. Психологія освітньо-наукового простору, попередження 

фахового виснаження, конфліктних ситуацій у взаємовідносинах із 

здобувачами. 

Тренінг 3. Сучасної ділова українська мова (з акцентом на український 
правопис).  

 

Тема 8. Особливості організації підготовки здобувачів третього 

(освітньо-наукового) ступеня вищої освіти за спеціальностями 

 



Тема 9. Вимоги до акредитації освітньо-наукових програм підготовки 

докторів філософії (PhD) 

Ознайомлення з нормативно-правовою базою підготовки докторів 

філософії (Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), 

затверджений постановою КМУ від 23.03.16 р. № 261; Порядок проведення 
експерименту з присудження ступеню доктора філософії, затверджений 

постановою КМУ від 06.03.2019 р. № 167; Національна рамка кваліфікацій, 

затверджена постановою КМУ від 23.11.2020 р. № 1341). Аналіз основних 
нормативних  документів щодо акредитації освітніх програм (Положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, затверджене наказом МОН від 11.07.2019 р. № 977;  Методичні 
рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування 

Критеріїв оцінювання якості освітньої програми). Особливості застосування 
критеріїв оцінювання якості при акредитації PhD-програм. Рекомендації 

 Національного агентства із забезпечення якості освіти щодо акредитації 

освітньо-наукових програм третього рівня вищої освіти. 

 

Визнання результатів підвищення кваліфікації  

науково-педагогічних працівників за напрямом 

Слухачі Школи педагогічної майстерності за темами напряму подають 
звіт про результати підвищення кваліфікації, персональне розроблення 

електронного освітнього ресурсу, що виконані в процесі (за результатами) 

підвищення кваліфікації та оприлюднені на веб-сайті університету. 
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