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ДИСЦИПЛІНА 
«ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ» 
 

Анотація навчальної дисципліни: дисципліна належить до переліку вільного 
вибору аспірантів. Розглядаються питання вимог до особистісних і професійних 
якостей (професіограма, компетентності) викладача, його ролі у суспільстві, сутності, 
видів і змісту викладацької діяльності, її планування, нормативно-правових засад 
організації, соціальних гарантій та підвищення кваліфікації, самоосвіти і 
самовиховання у вдосконаленні професійно-педагогічної компетентності. 
Аналізуються проблеми планування наукової роботи та керівництва науковими 
дослідженнями здобувачів, видів та специфіки професійно-педагогічної діяльності, 
майстерності, застосування інноваційних освітніх технологій в освітньому процесі. 
Розкриваються правила та етика педагогічного спілкування.  
Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні в аспірантів професійно-
педагогічної компетентності у процесі теоретичної і практичної підготовки до майбутньої 
професійно-педагогічної діяльності у вищій школі. 
Попередні умови: 

аспірант повинен знати: 
основні категорії дисципліни; вимоги до особистісних і професійних якостей 
викладача ЗВО; нормативно-правові засади та види професійно-педагогічної 
діяльності; сутність сучасних інноваційних освітніх технологій; особливості 
компетентісного підходу; правила професійно-педагогічної етики і спілкування.   

аспірант повинен вміти: 
застосовувати сучасні інноваційні технології при вирішенні навчальних задач; 
моделювати різні види професійної діяльності; здійснювати самоосвіту і 
самовиховання у вдосконаленні професійно-педагогічної компетентності; 
забезпечувати керівництво самостійною роботою здобувачів вищої освіти; 
співпрацювати з органами студентського самоврядування; керувати проведенням 
наукових досліджень; дотримуватись науково-педагогічної етики; запобігати 
конфліктам і долати їх.  
Змістові частини:   

 професіограма викладача ЗВО; 

 структура професійно-педагогічної діяльності; 

 моделювання різних видів професійної діяльності викладача; 

 застосування сучасних інноваційних освітніх технологій при вирішенні 
навчальних задач; 

 правила професійно-педагогічних етики та спілкування; 

 вдосконалення професійно-педагогічної компетентності викладача; 

 запобігання педагогічним конфліктам і подолання їх. 
Мова викладання: українська. 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: 2 півріччя другого року навчання, 
ВБ 1.2 
Кількість кредитів: 4. 
Форма заключного контролю: іспит. 
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Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 
24 години аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 
2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи.  
Викладач: Марушкевич Алла Адамівна. д. пед. наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки факультету психології. 
Інформація про викладача: https://psy.knu.ua/ua/database/profile/489-marushkevych-
alla-adamivna  
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