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ДИСЦИПЛІНА «АТЕСТАЦІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В СИСТЕМІ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ» 

 
Анотація. Належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. У ній розглядаються 
вимоги, порядок та організація усіх видів атестації науково-педагогічних працівників 
закладів вищої освіти. Дисципліна сприяє розумінню сучасних вимог до місця і 
професійних характеристик сучасного педагога вищої школи. Програма курсу розкриває 
підходи до змісту і організації процесу атестації, його нормативно- правового і 
документального забезпечення. Велика увага приділяється логіці, процедурі, обов’язковим 
вимогам до кандидатів, порядку проведення атестаційних заходів. 
Мета навчальної дисципліни: засвоєння аспірантами систематизованих знань з питань 
професіографії, становлення особистості у професійній діяльності науково-педагогічного 
працівника, формування в них комплексних компетентностей з питань атестаційної роботи 
у закладі вищої освіти, розуміння шляхів і процедур кар’єрного зростання науково-
педагогічного працівника в професійній діяльності. 
Попередні вимоги: 

Аспірант повинен знати: систему вищої освіти в Україні, основні права і обов’язки 
учасників освітнього процесу. Основні вимоги до кандидатів на посаду викладача закладу 
вищої освіти. 

Аспірант повинен вміти: екстраполювати вимоги різних рівнів Національної рамки 
кваліфікації на поточну і майбутню професійну діяльність, створювати професійні моделі і 
критерії ефективності майбутньої професійної діяльності. 
Змістові модулі: 

 особистість і професія, особистісний і професійний розвиток; 
 професійне становлення особистості; 
 професійне самовизначення; 
 диференціація і класифікація професій. сутність професіографії; 
 психологічні аспекти атестації персоналу; 
 процедура і методика атестації; 
 персонал вищого навчального закладу, склад, основні вимоги; 
 атестація науково-педагогічних працівників в системі вищої освіти. 

Мова викладання: українська. 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя другого року навчання, 
ВБ 2.7. 
Кількість кредитів: 4.  
Форма заключного контролю: іспит. 
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: Жиленко Микола Володимирович, к.пед.н., доцент, доцент кафедри педагогіки 
факультету психології.   
Інформація про викладача: посилання на профіль викладача на сайті факультету 
психології https://psy.knu.ua/ua/database/profile/zhilenko-mykola-volodymyrovych 
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