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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАIIИСКА

Змiни ocBiTнboi парадигми в cBiTi, iнтеграцiя УкраiЪи у
заг€rпъносврогrейський простiр вищоТ освiти, активне застосування
европейсъких пiдходiв та стандартiв на рiзних територiях науковOго й
освiтнього простору акryалiзують проблему педагогiчноi майотерностi
с}л{аснOго викладача закладу вкщоТ освiти. Головна сутъ змiн в ocBiTi гIOJuIгас
в узагulлъненнi та осмисленнi свiтового досвiду, в аналiзi i рефлексii цiлiсного
освiтнъого процесу, rrричин труднощiв та ix подоланЕя, прогнозуваннrI
результатiв навчанIuI, корекцiТ освiтнъого процесу, в переходi вiд окремих
педагогiчних фуякцiЙ до системЕих, вц типових педагогiчних технологiй до
iнновацiйних, творчих, особистiсно орiентоваЕих.

Виклики, перед якими постапо сучасне суспiльство, докорiнна змiна
пiдходiв в украiнсъкiй вищiй ocBiTi обумовлюють HoBi вимоги до рiвня
професiЙноi пiдготовки су{асного викладача, якостi педагогiчноi дiяльностi
та органiзацii освiтнього процесу. У сучасних умовах iнновацiйний
коМПоненТ педагогiчноi дiяльностi стае голOвним чинником if усгriшностi,
тому навчання та пiдвищення квалiфiкацiТ викладача закладу вищоi освiти е
запорукою ефективностi цiеТ дiялъностi, адже с1.,ласний студентоцентричний
пiдхiд до формування освiтнього простору вирiзняеться тим, що саме
працедавцi, стеЙкхолдери вибудовуютъ моделъ KoMпeTeHTHocTi маЙбутнiх
випускникiв, а викладачi забезпечують виконання цъого ринкового запиту.

Суrасний викJIадач мае оптимiзувати Bci види навчаJIъно-виховноТ
дiяльностi здобувачiв освiти, спрямувати ix ца воебiчний розвиток та
удоскон€rденllя особистостi, забезпечити результативнiсть та якiсть освiтнъоi
дiялъностi, бу." здатним реыriзовувати Bci завданшI щодо пiдготовки
квалiфiкованого фахiвця вiдповiдного рiвня та счдIеню, конкурентноздатного
на ринку працi, компетентного, яlотЙ вiльно володiе професiсю та орiснryеться
у сумiжних гаIýiзях дiялъностi, готового до постiйного професiйЕого росту,
соцiалъноТ та професiйноТ мобiлъностi. Одним iз шдяхiв вирiшення з€lзначеЕlD(
завдань е оновленнlI вищоi освiти, церенесенЕlt уваги з процесу освiти на if
результат, орiентацiя змiсту Й органiзацiТ навчання на компетентнiсний пiдхiд
i пошук ефективних мехаЕiзмiв його впроваджен}uI. Успiшне творче рiшення
наЙрiзноманiтнiших педагогiчних завдань, ефективне досягненнlI цiлей та
резулътатiв ocBiTHboi дiяльностi досягаеться завмки професiйноi
KoMIIeTeHTHocTi викJIадача, його педагогiчним здiбностям та професiйним
якостям, що е головними компонентами педагогiчноi майстерностi викладача
закпаду вищоi освiти.

ПРОГРаМа РОботи ТТТцgлц педагогiчноi майстерностi вiдповiдас концегrцii
ТIТкgлц педагогiчноТ майстерностi, Постановi Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи JФ
800 вiд 21, серш{я 2al9 року про пOрядок пiдвищення квалiфiкацiТ
педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв i враховус Методичнi
рекомендацii для професiЙного розвитку науксво-педагогiчних працiвникiв
(Наказ MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 3aJ0.2020 Jф1341).



2. мЕтА тА зАвдАння школи IIЕдАгогr.IноI мдйстЕрностI

Метою пiдвищення квалiфiкацif науково-педагогiчних працiвникiв е ik
професiйний розвиток вiдгtовiдно до державноТ гrолiтики у галузi освiти та
забезпеченнrI якостi освiти. Головною метою дiяльностi Школи гrедагогiчноi
майстерностi е розвиток та вдоскоýаlrення професiйноi KoMпeTeHTHocTi,

пiдвищення квалiфiкацiТ викладачiв закладу вищоТ освiти, формування
готовностi до iнновацiйноi ocBiTHboT дiяльностi, академiчноТ мобiльностi,
ознайомлення з су{асними технологiями органiзацii та самоорганiзацiТ
педагогiчноi дiяльностi у закладi вищоi освiти.

Школа педагогiчноi майстерностi сприяе оволодiнr*о су{асними
методами та прийомами органiзацii освiтнього процесу та вдасноi гrедагогiчноТ

дiяльностi, розв'язанню психолого-педагогiчнi завданъ у навчаннi та вихованнi
здобувачiв освiти, реалiзацiТ програми пiдготовки фахiвця у вищiй школi,
втiленrrю iдей педагогiчноТ майстерностi у практLнну дiяльнiстъ на}'ково-
педагогiчних працiвникiв.

Для забезпечення пiдвищення ква-шiфiкацii науково-педагогiчних
працiвникiв необхiдЕо виконати завдаЕнrI з:

_ удосконапення ранiше набlтих та/або набуття нOвих компетентностей у
межах професiйноi дiяльностi або галузi знань з урахуванням вимог
вiдповiдного професiйного стандарry (у p*i його наявностi);

- набуття особою досвiду виконаннrI додаткових завданъ та обов'язкiв у
межах спецiалъностi таlабо професii, таlабо займаноТ посади;

- форшгуваннrI та розвитку цифровоТ, управлiнськоi, комунiкацiйноi,
медiйноТ, iнкглозивноi, мовлеЕневоТ компетентЕостей тощо;

- ознайомлення науково-педагогiчних працiвникiв з шроцесами змiн
змiсry i якостi суrасноi вищоТ освiти в YKpaiHi;

-забезпечення органiзацiТ обмiну досвiдом у застосуваннi iнформацiйно-
комунiкацiйншr технологiй в ocBiTнboмy процесi;

-пiдготовки до професiйIlого аналiзу великого розмаi'ття педагогiчнrдr
сиryацiй, ознайомленнrI з су{асЕими педагогiчними технологiями та
методикою Тх впровадження;

- вдоскон€lJIення iншомовноi комунiкативноi KoMпeToHTHocTi, Що

дозволить iнтегрувжиая у всесвiтнiй iнформацiйний простiр та розширювати
гагц.зевi мiжкулiтурнi ocBiTHi та HayKoBi зв'язки.



3. ЗМIСТ НАВЧАЛЬНОi ДIЯЛЬНОСТI ШКОЛИ IIЕДАГОГШНОi
МДЙСТЕРНОСТI

Напрям 1

Психолого-педагогiчнi та методичнi передумови викладацькоТ
майстерпостi у вищiй школi

(6 кредитiв)
(dля науково-пеdаzоziчнuх працiвнuкiв зi сmаэюем робоmu dо 3-х poKiB

незсuлеэ{сно вid ix HayKoBozo сmупеню з Jйеmою аdапmацi| dо професiЙноi
diнtъно cmi mа роз вurпl<у пе d аzо ziчноi колапеmенmно cmi)

Тема 1. Нормативна база органiзацii освiтнього процесу у закладi
вищоi освiти (1 кредит)

Законодавчi та нормативнi документи щодо вищоТ освiти Украiни. Закон
УкраТни ,,Про ocBiry>> та його iмплементацiя. Стандарти вищоi освiти та iх
змiни. Змiни в органiзацii освiтнього uроцесу вiдповiдно до Закону Украiни
<Про вишу ocBiTy> та проблеми нормативноТ бази. Стандарти освiтнъоi
дiяльностi.

Органiзацiя освiтнього процесу у закJIадах вищоi освiти у вiдповiдностi
iз рекомендацiями основних документiв европейсъкого простору вищоТ освiти
(<<Стандарти та рекомендацii для забезпеченЕrI якостi у вищiй ocBiTi>>,

<<,Щовiдник користувача СКТС)>). еврогrейська кредитна трансферно-
накопичув€rлъЕа система та iT впроваджеýня у закJIадах вищоi освiти УкраiЪи.
Застосування сврогrейсъких пiдходiв та стандартiв у ЕаукOвому та освiтнъому
просторi.

Нормативнi докуttdецти Запорiзького цацiона-rrьного унiверситету, щ0
регламентують освiтнiй шроцес: Положення про органiзацiю освiтнього
гlроцесу в ЗНУ; Положення про пiдвищення квалiфiкацii та cTaжyBaHIuI
ЕауковO-педагогiчних працiвникiв ЗНУ; Положення про органiзацiю та
методику проведеннrI поточного та пiдсумкового семестрового контролю
навч€}ння сryдентiв ЗНУ; ПоложеннrI про порядок переведенлш, вiдрахування
та поновленЕ{я сryдентiв у ЗFIУ; Положення про порядок перезарахуваIIня
навчzlJIьнIж дисциплiн та вЕзн€lчення академiчноi рiзницi у ЗFIУ; Положення
про порядок повторного вивченнrI навчаJIьнЕх дисциплiн та пOвторного
навчання у ЗНУ; Порядок реалiзацiТ студентами права на вiлъний вибiр
навчаJIьних дисциплiн у ЗНУ тощо.

Тема 2. 1VIетодичнi засади викладання у виrцiй школi (1 кредит)
Методологiчнi основи педагогiки вищоТ школи. .Щидактичнi основи

шедагогiчного процесу. Структура педагогiчноТ системи у вищiй школi.
Психологiчнi TeopiT та види навчаннrI. Особливостi органiзацii управлiння
виIцою освiтою. КатегорiТ педагогiки вищоТ школи. Специфiка викJIадацькоТ

дiялъностi. OcHoBHi якостi сr{асного педагога вищоТ школи. Функцii та види
дiяльностi викладача. Педагогiчна майстернiсть та iT елементи.



Студентоцентричний пiдхiд до формування освiтнъого простору.
Компоненти освiтнього процесу. Освiтньо-гrрофесiйна програма пiдготовки
фахiвцiв у вищiй школi. Базовi понrIття компетентнiсного пiдходу.
Взасмозв'язок i взаемозалежнiсть мiж категорiями: знаннrI) навиlIки, умiння,
здiбностi в KoHTeKcTi методики викJIаданIyI у вищiй школi. Завдання
практичноТ шiдготовки майбугнiх фахiвцiв, види Ерактик, особливостi ix
проведення. Моделъ силабусу: принциЕи, компоненти.

Навчальний план, його структура i порядок реалiзацiТ. Графiк освiтнього
гiроцесу, Навчалъне навантаженшI викладача i його види. Структура робочого
часу викладача, обсяг навчаJIьноi роботи i норми часу. Робоче оточеннjI, роль
кафедри в управлiннi ocBiTHiM процесом. Змiст навчальноТ, методичноТ i
науковоi роботи кафедри. Навчалъно-методична доцrментацiя. Iндивiдуальний
навчальний план роботи викладача. Iндивiдуальнi звiти. Електронна форма
звiтностi. Взаемовiдвiдування зашIть викладачiв: реа;riзацiя дослiдницъкоi
функцii, спостереження та ана-глiз педагогiчýого процесу.

Методика викJIаданЕr{: методи Еавчання, види освiтнъоi дiяльностi.
Г[панування навч€tльЕOго процесу, загаJIьна структура занrIття, плани
rтрr}ктичних (семiнарсъких) занятъ. Методика читаннj{ лекцiй, вимоги до
змiсту, умови ефективностi лекцiй. Методика шроведення семiнарського
занrIття. Методи активiзацiТ IIавч€lJIьно-пiзнавальgоТ дiялъностi студентiв.
Оцiнювання резулътатiв навчання: контрольнi заходи, види контролю,
дидактичнi принципи оцiнюванЕrl, засоби дiагностики. Органiзацiя складаннrI
екзаменiв i за_пiкiв. Методичнi основи оргаЕiзацii процесу тестового контролю.
Лiквiдацiя академiчноi заборгованостi.

Тема 3. Органiзацiйне та навчально-методичне забезпечення
освiтнього процесу (1 кредит)

Лiцензiйнi умови провадженнr{ освiтнъоi дiяльностi закладiв вищоi
освiти. ,,Щокументи i форми ЕавчаJIьно-методичrrого забезпеченнlI дисциплiн.
Рекомендацii MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи з навчztJIьЕо-методичЕого
забезпеченнlI навч€Lльних дисциплiн у закладах вищоi освiти. Навча-шьний
коýтент дисциплiни (iнформащiйне забезпечення). Рекомендацii до структури i
змiсry робочоТ програми дисциплiни, if зв'язок з освiтнъо-професiйною
шрограмою пiдготовки фахiвця. ,Щидактичнi вимоги до форълування змiсry
навчаJIъних дисциплiн.

Пiдготовка рукошисiв навчаlrьно*методичноТ лiтератури. Зага-rrънi вимоги
до cTBopeнHlt навч€шIъно-методичнЕх вид€tЕь. Класифiкацiя Еавч€lJIьно-
методичноТ лiтераryри. Рекомендацii щодо структури, змiсту та обсяry
навч€uIьно-методшIних видань у ЗНУ. Культура мови та якiсть навч€шъно-
методичних виданъ. Особливостi формування змiсту навчыIъно-методичноТ
лiтератури. Вимоги до оформлення
доброчесностi. Рецензування навчальноi
навчапъно-методичноТ лiтератури у ЗНУ.

рукопису. Принцип академiчноi
лiтератури. Порядок затвердження



Тема 4. Автоматизованi (електроннi) сЕстемЕ управлiння ocBiTHiM
процесом (1 кредит)

Суласнi пiдходи до вирiшенrrя питань управлiння закIIадами вищоi
освiти та MoнiTopиIrry ocBiTHboi дiяльностi. Органiзацiйно-педагогiчнi умови
автоматизацii управлiнськоi дiялъностi. Програмне забезпечення управлiння
ocBiTHiM процесом. Функцiона-rrьнi можJIивостi пiдсистеми <1,Щеканат>>.

ýистанцiйнi технологii навчаннrI. Органiзацiя KypciB в системах
дистанцiйного навчання. OcHoBHi вимоги до методики розробки дистанцiйних
KypciB. Побудова на модулънiй ocHoBi. Синхроннi системи дистанцiйного
навчання. Служба телеконференцiй (Usenet), МОО (Ivlulti-user Object Oriented),
MUD (Multi User Domain), чат (IRC), служба ICQ, Iпtеrпеt-телефонiя (Sýpe):
характеристики принципи використання. Асинхроннi системи
дистанцiйного навчання. Сrryжба Wоrld Wide Web (WWW), служба передачi

файлiв (FТР), електронна шошта (E-mail): характеристики та цринципи
використання.

Створення електроЕЕого контенту дисциплiни у системi MOODLE
(модульне об'сктно-орiснтоване динамiчне навч€lJIъне середовище).
Врахування психологiчних аспектiв у процесi створеннr{ електроЕного
контенту дисцигlлiни. Основи роботи з системою MOODLE.

Етапи розробки електронýих KypciB: визЕачення цiлей курсу, створеЕня
змiстового наповЕеннrI курсу, розробка структурно-логiчноТ схеми курсу,
деталъна розробка модулiв, формування на ocHoBi модулiв вимог та методiв
оцiнки готовностi, реалiзацiя модулiв курсу, cTBopeHHrI мехаЕiзму та процедур
ведення курсу, впровадженIuI курсу в систему пiдготовки фахiвцiв.

Тема 5. Сучаснi педагогiчшi технологii впщоi школи (1 кредит)
OcBimHi mа пеdаеоziчнi mехнолоzi| Iнновацiйна ocBiTa. Педагогiчна

технолог:l,я як наука. Технологiчний пiдхiд в ocBiTi. Iсторiя виникненrrя i
еволюцiя поняття <<педагогiчна технологiр>. Теоретичнi основи i
концептушrьнi подоження педагогlчноi технодогii. Система суIасних
педагогiчних технологiй. Класифiкацiйнi ознаки с}п{асних педагогiчнrж
технологiй. Види технологiй Еавчання: технологiТ rrрограмованого
(комп' ютерного) навчаншI, технодогiя проблемного та колективно-групового
навчаннrI, iгровi технологii, евристичнi технологii, iнформацiйно-
комунiкацiйнi технологiТ, технологiТ розвивального навчаннrI технологii
диференцiацiТ навчанЕrI, технологii проектнOго навчання, технологiТ
iндивiдуалiзацii навчання, технолOгii iнтегрованого Еавчання, техЕологii <Case

study>>, технологiя <<Портфолiо>>. Iнтенсифiкацiя навчанIuI у вищий школi на
су{асному етапi. Адаптивне та сугестивне навчаннlI Принципи методу
активiзацiТ навча-гrьноi дiяльностi, форми активrrого навчацня.

Iнmеракmuвнi меmоdu навчання у вuu4iй u.лколi. Поняття iнтерактивну,
його ознаки. Суть iнтерактивностi в процесi навчання. Позитивнi та негативнi
аспекти активноТ та iнтерактивноТ моделей навчання. Ефективнiсть
iнтерактивного навчання. ВизначеннlI понr{ття <<iнтерактивнi методи
навчаIIЕя>>. Класифiкацiя iнтерактивниN методiв Ilавчання та принципи



iнтерактивних методiв. Методика органiзацii iнтерактивного Еавчання.
ГIrrанування та структура iнтерактивних занять. Реалiзацiя навча-шьноi,

виховноi та розвив€lJIъноТ функцiй ЕавчаЕня у плануваннi iнтерактивних
заЕrIть. Вибiр iнтерактивЕих методiв. Оцiнювання дiяльностi студентiв на
iнтерактивному заняттi. Прийоми оцiнювання, Види оцiнювання. Етапи
процесу оцiнюванrrя.

Орzанiзацiя навчалtьнлlх заняmь iз сmуdенm€Lfuru з особлuвu}аu поmребqJчru.

Поняття <<особливi ocBiTHi потребю>, (сryдент з особливими освiтнiми
потребамш>, <<iнтеграцiя>, <<iнклюзiя>, <<iнклюзивно-освiтнiй простiр>.
Професiйна пiдготовка викJIадачiв до навчаЕнrI студентiв з ООП у закладi
вищоi освiти. Гfuанування занять в iнтегративнiй груЕi. Вибiр методiв i
технологiй для роботи в групах iз студентами з ООП. Створення необхiдних
додаткових умов дJuI ocBiTHboi дiяльностi сryдентiв з ООП. ЩiалОгiчНО
побудована суб'ект-суб'сктна взаемодiя викладачiв i студентiв з ООП як
необхiдна умова в iнк.rлозивЕо-освiтньому просторi. Методи iнтегративного
навчаннrI: соцiатrъно-педагогiчний супровiд, соцiально-педагогiчна адаптацiя,
зzlJlу{еннr{ сryдентiв-волоЕтерiв. Оцiнювання дiяльностi сryдентiв з ООП на
iнтегративЕому заняттi. Iнтегративний тренiнг.

Вuкорuсmання iнфорwtацiйно-колlунiкацiйнuх mехнояоziЙ навчання.
OcBiTHi тренди: поради з упровадження. Загалъна характеристика
iнформацiйно-коlчгуriкацiйншr технологiй ЕавчаЕня та Тх дидактичнi
можливостi. Викориотання iнформацiйно-комунiкацiйних тежrологiй у
гrросктнiй дiялъностi. Використання хмарних технологiй. Сервiси Google в

ooBiTHboMy процесi. Скрайбiнг як iHcTpyMeHT вiзуалiзацiТ. Сервiси для створення

QR-кодiв, iнфографiки та iнтелект-карт та шJuгх!{ Iх використанIuI в освiтнiй
дiялъностi. Сервiси дJIя cTBopetrнrl iнтерактивних навчrtпьЕих матерiалiв.
Iнструменти NIя органiзацii командноi взаемодiТ сryдентiв. Використання
iнформацiйно-коlчгуrriкацiйних технологiй у процесi оцiнювання навчаJIьних

дOсягнеЕь ýтудентiв. Програми дJuI органiзацii зворотнъого зв'язку у роботi зi
студентами.

<професiйного вигорання>>. Особливостi розвитку професiйноi спрямованостi
вiд етаIIу професiйноТ адаптацii до етапу
Загальнi рекомендацii щодо оптимiзацiТ

та KoMгIeTeHTHocTi фахiвцiв
професiйноТ маистерност1.
професiйних адаптацiйних можливоотей викJIадача. Практичнi пiдходи та
заходи щодо сприяння професiйному становленню викJIадача. Тренiнг:
<Профiлактика емоцiйного вигорання викладача закпаду вищоi освiти>>.

Тема б. Особливостi професiйного rенезу викладача закладу вишоТ
освiти (1 кредит)

Психологiчнi аспекти професiйного становлення фахiвця. Чинники
професiйного становлення. Поняття професiоналiзму. Вимоги та особливостi
педагогiчноi дiяльностi. Етапи професiйного становлення. Кризи професiйного
становлення
профiлактика

та ix rrодоланЕrl.
та подоланнrI.

Професiйнi
Профiлактика

деструкцiТ, вигорання, iх
та подолаЕня синдрому



Самосвiдомiсть особистостi майбутнъого lтедагога. Сrрукrура
самосвiдомостi та <tЯ-концепцiТ>> особистостi. Компоненти самосвiдомостi:
когнiтивний (самопiзнання), емоцiйний (вiдношеЕнrl до себс), реryлживнпй.
Рефлексiя як психiчний механiзм самосвiдомостi. Психодiагностика
самосвiдомостi. Види <сЯ-образiв>>. Поняття про захиснi механiзми. Види
захисЕих механiзмiв. OcHoBHi види самопiзнаннrl, бар'ерп, що заважають

реЕtльним i продуктивним дiям у педагогiчнiй дiялъностi. Тренiнг
самопiзнаЕшI та саморозвитку.

Методи навчання
Лекцiя, демонстрацiя, црактЕчнi вправи, KepoBaнi дискусiТ, рольовi,

дiловi irp", тренiнги.

Визнання результатiв пiдвищення квалiфiкацiТ
науково-педагогiчних працiвнпкiв за напрямом

Сrгухачi Школи педагогiчноi майстерностi за напрямом <<Психолого-

педагогiчнi та методиtlнi передумови викладацькоi майстерностi у вищiй
школi>> готуютъ вршIускову робоry - методичЕу розробп.у . дисциплiни, що
викJIадаютъ, яка розглядастъся та затверджустъся науково-методичIною радою
факулътету i рекомендуеться до видання. Текст пiдготовлених д0 видання
матерiалiв та витяг з протоколу засiдання НМР факультету надаеться до
навч€tlrьно-методиtlного вiддirry.



(dля науко во -пеd аzоziчнt lх пр ацiвнuкi в нез а,цежно Bi d науко в о zo с mупенЮ

i сmаuсу робоmu з furеmою вdосконалення пеdаzоziчноi колапеmенmносmi,

вttвчення mа аналЬу позumuвноzо docBidy калеz i збаzачення своеi пракmuкu
ефекmuвнLtJvru mехнолоziяlwu. прuйомапtu mа меmоdамu навчання)

2.1 Органiзацiйне та навчальнO-м€тодичне забезпечення дiяльностi
закладу вищоТ освiти в KoHTeKcTi нормативноi бази освiтнього процесу

{2 кредити)
Лiцензiйнi вимоги провадженнrI освiтнъоi дiяльностi закладiв вищоТ

освiти. Змiни в органiзацiТ освiтнього процесу вiдuовiдно до Закону Украi'ни
пПро виIцу ocBiTy>>. Змiни в нормативнiй базi освiтнього процесу. Стандарти
ocBiTнboi дiялъностi. Застосування свропейських шi,щодiв та стандартiв у
науковому та ocBiTHboмy просторi.

Освiтнъо-професiйнi програми: змiст та вимOги. Особливостi акредитацii
ocBiTнix програм; досвiд та теЕденцii щодо змiн вимог.

Розробка робочоi шрограми навчztJlьноi дисциплiни, fi зв'язок з освiтнъо-
професiйною програмою пiдготовки фахiвчя. Укладання силабусiв.

Пiдготовка рукописiв навчально-методичноi лiтераryри.
Новий украiЪський гlравопис - ocHoBHi змiни та тенденцii.
Основи роботи та можливостi використання система Moodle прИ

викладаннi навчапъних дисциплiн. Навчальний контент дисциплiни

Напрям 2
ВдосконаленЕя педагогiчноТ майстерностi вЕlкладача

закладу вищоi освiти

(iнформацiйне забезпечення).

2.2 lнформацiйно-комунiкацiйпi технологii в oeBiTнboмy процесi
(2 кредити)

Тема 1. Iнформацiйпi технологii у вищiй школi
Iнформацiйнi технологii навчання. Класифiкацiя IT навчаннrI у

зарубiжнiй практицi та iх огjulд. Технiчне забезпечення iнформацiйних
технологiй навчання, його характеристика. Програмне забезпеченнЯ
iнформацiйних технодогiй Еавчання, його характеристика та категорii.
Iнструменталънi засобп унiверсалъЕого характеру: заг€шъна характеристиКа,
ocHoBHi можливостi.

Щистанцiйне навчаннrI як с}л{асна освiтня техЕологiя. OcHoBHi елементи

дистанцiйного навчаннrI. Технологii дистанцiйного навчаЕня: кейс технологiя,
кореспондентське навчання, радiотелевiзiйна техЕологiя, мережне цавчанIuI,

мобiльна технологiя.
Класифiкацiя типiв програмного забезпечення та шляхiв iх застосування:

ступiнъ aBToHoMHocTi програмного забезпечення; piBeHb доступу, що надае
програмне забезпечеЕнlI; орiентацiя програмного забезпечення на технiчне
забезпечеЕЕя. Набори iнформацiйних технологiй, якi забезпечують

функцiонування систем дистанцiйного навчання. Характеристика кожного З



наборiв IT за способом надання матерiагry, за iнтерактивЕою взаемодiею, за
самостiйною роботою, контролем зн€lнь.

Тема 2. Викорпстання iнтеракгивного обладнання та компПютерноi
TexHlKи в ocBlTнboмy процесl

(ГIшенична О.С., доцент кафедри комг{'ютернID( наук)
Iнтерактивне обладнаЕнrI. Загальна характеристика апаратних засобiв,

шриз}IаченIlж для навчаЕня. IнтерактивgртЙ проектор: поняття, характеристика.
Програми дJuI роботи з iнтерактивним проектором. Iнтерактивна дошка -
понrIття, характеристика та кJIаси. Програмне забезпечення для iнтерактивноТ

дошки. Робота з Easy Interactive Too1s. Огляд можливостей Easy Interactive
Tools. OcHoBHi iнструменти додатку. Режими роботи в додатку. Досвiд
використання Easy Interactive Tools.

ВикористаннrI технiчних i програмнI/D( засобiв з активiзацiТ аудиторЕIе(
занятъ. Робота в SMART Notebook. Огляд можJIивостей SMART Notebook.
OcHoBHi iHcTpyMeHTи додатку та бiблiотека pecypciB. Рiзнi режими роботи
додатку.,Щосвiд використання SMART Notebook.

Робота з on-line навч€tпьними сервiсами. Iнструменти цтя спiльноТ

роботи з iнформацiею в реапъному часi - SсrumЬlr i Popplet. ВикористаЕнrI
середовища Leatningapps в комшлексi з iнтерактивним обладнанням. CepBic
ClassFlow: можливостi та особливостi роботи.

Тема 3. Тренiпг. ТехнологiТ та правила розробки лекцiй-вiзуалiзацiй
- викJI. Решевська К.С., доц. кафедри комп'ютерних Еаук

Тема 4. Тренiнг. Автоматизацiя роботи викладача за допомогою
пакеry Microsoft Office - викJI. Гоменюк C.I., проф. кафедри програмноi
iHlKeHepii

Тема 5. Тренiнг. XMapHi сервiси в ocBiTHboMy процесi викJI.

Пшенична О.С., доцент кафедри комгt'ютерних наук
Тема 6. Тренiнг. Автоматизацiя роботи викладача за допомогою

пакету Openoffice - викл. Гоменюк C.I., проф. кафедри програмноТ iнженерii
Тема 7. Тренiнг. Розробка та пiдтримка веб-контенry до навчальноi

дисциплiни - викл. Горбенко B.I., доц. кафедри програмноТ iнженерiТ
Тема 8. Тренiнг. Особливостi використання системи Moodle при

викладаннi навчальних дисциплiн викл. Кириченко Н.В., завiдувач
навчаJIъною лабораторiсю iнформацiйного забезпечення освiтнього процесу
IIавчаJIьIIого вiддi.ггу

Тема 9. середOвищеТренiнг. Впровадження
MOODLE рiшень cepBiciB Web 2.С - викл. Пшенична О.С., доцент кафедри
комп'ютерних gаук

Тема 10. Трепiнг. Розширеrrня моfrспивостей LMS MOODLE за

рахуцок внугрiшнiх мо:кпивостей - викJI. Пшенична О.С., доцеЕт кафедри
комп'ютерних наук



2.3 Акryальнi питання украiномовноТ комунiкацii у професiйнiй
дiяльностi викладача закпаду вищоi освiти

(2 кредити)
{dля науко в о -пе d аzоziчнtlх пр ацiвнuкi в нез алеjсна Bi ё н ауко ва zo сmупеню
i сmаэюу робоmu з lиеmою вdоскона,,лення лtовноi коJипеmенmносmi)

Тема 1. Кульryра усЕого професiйцого спiлкування (0r4 кредита)
Особливостi усного спiлкування. Iндивiдуальнi та колективнi форми

спiлкування. КритерiТ мовних засобiв для фахового спiлкуваннjl: за способом
взасмодii мiж спiврозмовниками; за кiлькiстю }часникiв; за рiзновидами видiв
комунiкацii; за мiсцем спiлкуванrrя. Вимоги до дiалогiчного мовлеЕня.
OcHoBHi принципи та культура монологу. Правила ведення й ocHoBHi вимоги
до полiлоry. Функцii та види бесiд. Чинники та етапи проведення бесiд.
Стратегiя поведiнки гliд час дiловоТ бесiди. Спiвбесiда з роботодавцем.
Основний алгоритм побудови спiвбесiди.

Тема 2. MoBHi норми у професiйному мовленнi (0,4 кредита)
Новий украiЪський правоIIис - ocHoBHi змiни та теЕденцii. Мовна норма

унiфiкованi стандарти реалiзацii мовноi системи. Нормативнiстъ та
правилънiсть фахового мовлення. Орфоепiчна норма у професiйЕому
мовленнi. Акценryацiйна норма у професiйному мовленнi. Вiльний,
рiзномiсцевий i рlхомий наголос. Лексична норма у професiйному мовленнi.
Граматична норма у професiйному мовленнi. Орфоrрафiчна норма у
професiйному мовленнi.

Тема 3. Спiлкування як iHcTpyMeHT професiйноi дiяльностi

особливостi. Правила професiйног0 сгliлкування. ФункцiТ спiлкування.
Функцii гrрофесiйного спiлкування. Види i форми професiйного спiлкування.
Етапи спiлкування. NIoBa, мовJ{ення i спiлкуваннrl. Функцii мови у
професiйному спiлкуваннi. Невербалънi засоби спiлкування. Гендернi аспекти
спiлкування. Правила поведiнки в гендерному спiлкуваннi.

Тема 4. Публiчний висryп (0о3 кредита)
Публiчний виступ як важливий засiб комунiкацii переконаннrI. Жанри

публiчних виступiв: доповiдь, промовq виступ, повiдсмлення. Етапи
пiдготовки до гryблiчного вистуцу. Побудова змiсry догrовiдi, промови,
вист),тý/, повiдомдення. Правила етичноi поведiнки пiд час висryгIу. Алгоритм
самоанаJIiзу вистугry. Презентацiя як рiзновид гrублiчного мовлення. Види
презентацiй. CTpyKTypHi компоненти презентацiТ. Вимоги до ik реалiзацiТ.

Спiлкування i коп,туriкацiя.
{0о3 кредита)
Поняття дiлового спiлкуванлш та його

Кульryра сприйняття гryблiчного вистуry. Види, форми, правила запитань.



Тема 5. Мистецтво переговорiв та арryментацiТ (0r3 крелита)

установи. Неофiцiйний та протокольний характер переговорiв. Ролъ переговорiв у
професifuлiй дiяьностi. ФyrжцiТ переговорЬ. CyracHi гrЬоди до органiзацii
переговорiв. Класифiкацiя переговорiв. Стратегiя переговорiв. Стадii проведеЕня
гrереговорiв. Арryментацiя одЕ{ iз ч}ilшикЬ ЕерекоЕJIивlж доказiв. Види
арryментацiТ. Вимоги до фрм та сшособiв наведешя арryмелrгiв, демонстрацii
спросryван}ш. Правила поведirжи гriд час диокусiТ з пропонентом, оцонентом,
аудиторiсю. Мовленн€ва стратегiя та мовленн€ва тактика мистецтва аргуrиентацiТ.

Тема 6. Форми колективного обговорення робочих питаIIь
(0r3 кредшта}

Збори як форма прийняття колективного рiшенrи. Етапи пiдготовки та
КласифiкацiяIIроведенця зборiв. Протокольнi доручення зборiв. Нарада.

дiлових нарад. Органiзацiя дiловоi наради. Вимоги до етагIу пiдготовки нарад.
Складовi rrрOведенЕrl наради: вiдкриття наради, виголошенЕrt догrовiдi,
вiдповiдi Еа запитанЕя. ГIiдсумовуваннr{ Еаради. ,.Щискусiя. Форми органiзацif
дискусiТ. Щебати. Етапи проведення дебатiв.

2.4Iншомовна комунiкацiя у професiйнiй та цаукOвiй дiяльностi
викладача закладу вищоТ освiти

(2 кредити)
(dля н ауко во-пеd аzоziчнt lх працiвнuкiв нез апеuсно Bid науко во zo сmупеню

i сmаuсу робоmu з Jwеmою вdосконаstення iHulo*toBHoI компеmенmносmi)

2.5 Акryальнi питання пИготовки здобувачiв тц}етього (ocBiTHbo-
наукового) сryпеня вищоТ освiти

(2 кредити)
(dля науко во-пеd аzоziчнt lх працiвнuкiв, якi з diйс нююmь н ауко ве

керiвнuцmво зdобувачiв mреmьоzо (освirпньо-науковоzо) сmупеня вuu4о| освimu
з л4еmою професiйноzо розвumку, набуmmя HoBllx mа вdосконалення paHiu,te

набуmuх професiйнuх mа зжсulьнtlх колiпеmенmносmей)

Тема 1. €вропейська полiтика щодо розвитку докторськоi освiти
,Щоктори фiлософiТ як ключовi гравцi у суспiлъствi знаЕъ. Лiсабонська

стратегiя (2000 р.). Заlrъцбургськi принципи I (2005 р.). Залъцбург-II.
РекомендацiТ (2010 р.). Гфинщипи iнновацiйноТ докторанryри (2011).

Зальцбург. Просування вперед (20 1 5).

Тема 2. IIpaBoBi засади oeBiTHboi та науковоi дiяльностi.
Новели освiтнъого законодавства та законодавства про наукову

дiялънiстъ. Методика науковоТ дiяльностi, прiоритетнi Еапрямки наукових
дослiджень, впровадженшI результатiв у нормотворчiсть.



Тема 3. Управлiння часом
Правила тайм-менеджмеЕту. Способи особистоi ефективностi. Пtиттсвi

цiлi та прiоритети. SМАRТ-технологiя постановки цiлей. Система дiй
I. Зимбицького. Гфавило Паретто. Пiрамiда Франклiна.

Тренiнг. Тайм-менеджмент: як пiдвищити власну продуктивнiсть.

Тема 4. Органiзацiйно-методична робота з пiдготовки здобувачiв
третього (освiтньо-наукового) сryпеня вищоТ освiти

Органiзацiя керiвництва науковими роботами здобувачiв у очно-
дистанцiйному форматi з використанням засобiв дистанцiйного зв'язку.

Тема 5. Професiйний розвиток майбутнього доктора фiлософii
Педагогiчна пiдтримка майбутнього доктора фiлософii: дослiдницъке

консульryваннrI (ментори i стюарти); професiйнi групи в соцiальних мережах.
Формування спецizLпьнLгх i загалъних компетентЕостей. Iндивiдуальний план
професiйного розвитку. Портфолiо аспiранта. Соцiалiзацiя аспiрантiв в
академiчну спiлъноry.

Тема б. Публiкацiйнi тра€кторiТ та антиплагiатна полiтика ЗНУ
Електроннi iнформацiйнi ресурси науковоТ бiблiотеки ЗНУ длrI наукових

дослiджень. Система пiдтримки академiчноi доброчесностi та якостi та cepBic
перевiрки на оригiнальнiсть Unicheck. Можливостi наукометричних баз даних
Web of Science, Scopus дJIя ilошуку iнформацii про HayKoBi дослiдження.
Повнотекствi базп даних Springerlink, ScienceDirect як джерельна база.
Оформлення бiблiографiчних спискiв використаних джерел у дисертацiях та
iнших наукових роботах згiдно з вимогами ЩСТУ 8З02:2015 Бiблiографiчне
посиланш{. Мiжнароднi стилi цитування та посилання в наукових роботах.

Тема 7. Irрактичнi тренiнги для науково-педагогiчних працiвникiво
якi здiйсЕюють IIаукове керiвництво здобувачiв третього (ocBiTHbo-

наукового) ступеня вищоi освiти
Тренiнг 1. Основи проектноi дiяльностi. Проектна дiялънiсть науковцiв.

Особливостi просктноТ дiяльностi. Генерацiя проектних iдей. Аналiз проблем
та постановка цiлей. <<,.Щерево проблем>> та (дерево цiлей>. SWОТ-матриця,
побудова <<гrроблемного IIoJuD) та визЕаченIuI стратегiТ проекту. Завдання,
методи, резупьтати проекту. Логiко-структурна матриця цро€кту. Презентацiя

розроблених проектiв зi стратегii розвитку ЗFIУ.
Тренiнг 2. Психологiя освiтнъо-наукового простору, lrопередженIul

фахового виснаження, конфлiктних ситуацiй у взаемовiдносинах iз
здобувачами.

тренiнг 3. cylacHoi дiлова украiнсъка мова (з акцентом на украiнський
правопис).



Тема 8. Особливостi органiзацii пiдготовки здобувачiв третього
(освiтньо-наукового) сryпеIIя вищо[ освiтп за сrrецiальЕостям}I

Тема 9. Вимоги до акредитацii ocBiTHbo-HayкoBиx програм пiдготовки
докторiв фiлософii {PhD)

ОзнайомленнrI з нормативнO-правовою базою пiдготовки докторiв
фiлософiТ (Порядок шiдготовки здобувачiв вищоТ освiти ступеня доктора
фiлософii та доктора наук у закJIадах вищоi освiти (наукових установах),
затверджений постановою КМУ вiд 2З.03.1б р. Nч 261; Порядок проведеЕня
експерименту з присудження сryпеню доктора фiлософii, затверджений
постановою КМУ вiд 06.03.2аý р. Ns 167; Нацiона,чьна рамка квалiфiкацiй,
затверджена постановою КМУ ъiд 2ЗJ|.2а2О р. JФ 1З41). Аналiз основних
нормативнIгх документiв щодо акредитацii ocBiTHix Irрограм (ПоложенIuI про
акредитацiю ocBiTHix про|р?м, за якими здiЙснюстъся пiдготовка здобувачiв
вищоТ освiти, затверджеЕе Еаказом МОН вiд 11.07.2019 р. Nэ 977; Методичнi
рекомендацiТ дJuI ексгrертiв Нацiонального агеЕтства щодо застос).ванIuI
Критерiiв оцir*овання якостi освiтrъоi програлли). Особливостi застосуваннrI
критерiiЪ оцiнювання якостi при ащредитацii РhD-програм. Рекомендацii
Нацiонального агентства iз забезпеченIuI якостi освiти щодо акредитацii
освiтнъо-наукових про|рам третього рiвня вищоТ освiти.

Визнання результатiв пiдвищення квалiфiкашii
науково-педагогiчних працiвникiв за Еапрямом

Слухачi Школи педагогiчноi майстерностi за темами напряму подають
звiт про результати пiдвищення квалiфiкацiТ, rrерсон€tJlъне розроблення
електронного освiтнього ресурсу, що виконанi в процесi (за результатами)
пiдвищенrrя квалiфiкацii та оприлюдненi на ьеб-саiцтi унiверситеry.
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