
 
 

  



 
  



1. Мета дисципліни – ознайомити студентів з актуальними проблемами сучасної вищої 

школи України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору, вивчення 

студентами основних видів, форм та методів організації навчального процесу, методології 

та методів експериментально-педагогічного дослідження; засвоєння теоретичних знань та 

формування практичних навичок організації освітнього процесу у закладах вищої освіти. 

 2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1) знання теоретичних основ структури психіки, факторів і основних механізмів 

формування особистості; 

2) володіння елементарними навичками формування основних регуляторів діяльності і 

поведінки в групі.  

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна є обов’язковою  дисципліною 

для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», її засвоєння є 

необхідним для виходу на рівень узагальнення і трансформації знань з предметів 

професійного спрямування. Вивчення  педагогіки та психології вищої школи пов’язане із 

розумінням психолого-педагогічних особливостей навчальної діяльності студентів у вищій 

школі, виконує функцію методологічної основи для виходу на більш високий рівень 

узагальнення, розвитку професійної рефлексії при відборі, структуруванні і методичному 

осмисленні змісту навчання і навчальної діяльності з предметів спеціальності і 

спеціалізації.  

4. Завдання вивчення дисципліни: формування загальних компетентностей: здатності 

розв’язувати педагогічні задачі з використанням сучасних теорій і методів навчання, 

виховання і формування особистості, застосовувати знання у практичних ситуаціях, 

розуміти предметні області педагогічної діяльності, діяти на основі етичних мотивів, 

соціально відповідально та свідомо; фахових компетентностей: працювати з інформацією з 

освітніх проблем, аналізувати педагогічні ситуації, осмислювати педагогічні явища і факти, 

використовувати в діяльності навчальні і оцінювальні стратегії.  

 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;4. автономність 

та відповідальність 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и 

Ко

д 
Результат навчання 

1.1 
Методи дослідження педагогічних явищ і 
фактів. 

лекція 
семінарське 

заняття 

тест, 
опитування 
виконання 

практичних 
завдань, 

презентація 
дискурс  

40 
1.2 

Сутність науково-педагогічних досліджень, 
етапи, науковий апарат 

1.3 Предметну область педагогічної діяльності 

1.4 Освітні технології, типи організації навчання 

2.1 
Володіння методами і прийомами науково-
педагогічного дослідження, зберігання, 
обробки і представлення інформації 

семінарське 
заняття 

тест, 
опитування 
виконання 

практичних 
завдань, 

презентація, 
дискурс, МКР  

30 

2.2 

Володіння навичками пошуку, відбору, 
обробки систематизації інформації для 
проведення різного типу навчальних занять, 
виховних заходів 

семінарське 
заняття, 

практичне 
завдання 



2.3 
Вміння самостійно збирати та критично 
опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати 
інформацію з різних джерел 

лекція, 
практичне 
завдання 

2.4 
Уміння побудувати навчальну діяльність у 
відповідності з логікою процесів викладання і 
учіння 

практичне 
завдання, 

педагогічна 
ситуація 

2.5 
Здатність застосовувати набуті знання у 
практичних ситуаціях професійної діяльності, 
адаптуватися до нових ситуацій 

семінарське 
заняття, 

педагогічні 
задачі 

3.1 
Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій 

підготовка 
презентацій, 
аналітичних 
матеріалів, 
доповідей 

оцінювання 
виступів, 

презентацій 

15 

3.2 
Здатність бути критичним і самокритичним, 
будувати міжособистісні стосунки, 
працювати в команді 

обговорення 
практичних 
ситуацій, 
вирішення 

педагогічних 
задач. 

задача 

3.3 
Здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо на основі етичних міркувань 
(мотивів) 

обговорення 
рішень 

педагогічних 
задач, 

практичних 
ситуацій 

контрольні 
завдання 

3.4 
Здатність усвідомлювати межі своєї 
компетентності та дотримуватися норм 
професійної етики 

захист рішень 
педагогічних 

задач, 
практичних 
завдань, мкр 

(тести) 

виконання 
практичних 

завдань 

4.1 Здатність приймати обґрунтовані рішення 

Лекції, 
обговорення 

рішень 
педагогічних 

задач, 
практичних 

ситуацій 

Виконання 
практичних 

завдань, 
рішення задач 

4.2 
Здатність аналізувати та систематизувати 
одержані результати, формулювати 
аргументовані висновки та рекомендації 

Лекції, 
обговорення 

рішень 
педагогічних 

задач, 
практичних 

ситуацій 

Контрольні 
завдання, 

аналіз 
незалежних 

характеристи
к 

15 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання:  

ОП Геологія 

Результати 

навчання 

дисципліни  

Програмні 

результати 

навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 

3. Вміти спілкуватися 

з фахівцями та 

експертами різного 

рівня інших галузей 

знань, у тому числі в 

міжнародному 

контексті, в 

глобальному 

інформаційному 

середовищі 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 

ОП Геохімія і мінералогія 

Результати 

навчання 

дисципліни  

Програмні 

результати 

навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 

6. Вміти спілкуватися 

з фахівцями та 

експертами різних  

галузей знань у тому 

числі в 

міжнародному 

контексті, в 

глобальному 

інформаційному 

середовищі 

+ +  + + +  + + +   + + + 

15. Застосовувати 

освітні технології та 

методи викладання 

матеріалу в сфері 

наук про Землю у 

закладах освіти. 

Планувати та 

проводити заняття зі 

студентами 

  + +  + +  + + + +    

 

 

 



 

ОП Геологія нафти і газу 

Результати 

навчання 

дисципліни  

Програмні 

результати 

навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 

1. Використовувати 

усно і письмово 

технічну українську 

мову та вміти 

спілкуватися 

іноземною мовою 

(англійською) у колі 

фахівців з геології 

нафти і газу 

+ +   +   + + + +   + + 

11. Організовувати  

проведення  наукових  

досліджень,  

впровадження 

сучасних  підходів  

до  організації  вищої  

освіти  в  Україні,  

набуття необхідних 

педагогічних вмінь та 

навичок 

+ + + + + + +  +   + + + + 

 

ОП Геофізика 

Результати 

навчання 

дисципліни  

Програмні 

результати 

навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 

3. Вміти спілкуватися 

з фахівцями та 

експертами різного 

рівня  інших  галузей  

знань,  у  тому  числі  

в  міжнародному 

контексті, в 

глобальному 

інформаційному 

середовищі 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

 

 



 

ОП Гідрогеологія 

Результати 

навчання 

дисципліни  

Програмні 

результати 

навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 

11. Застосовувати  

освітні  технології  та  

методи  викладання  

предметного 

матеріалу в галузі 

гідрогеології, 

інженерної геології 

та екологічної 

геології у закладах 

освіти 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

 

ОП Геоінформатика 

Результати 

навчання 

дисципліни  

Програмні 

результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 

3. Вміти спілкуватися 

з фахівцями та 

експертами різного 

рівня інших галузей 

знань, у тому числі в 

міжнародному 

контексті, в 

глобальному 

інформаційному 

середовищі 

+ + + + + + + +  +  +   + 

9. Розробляти  та  

впроваджувати  

механізми  

територіального  

менеджменту, 

геопланування,  

здійснювати  

моніторинг  

регіонального  

розвитку,  складати 

плани та програми 

          +   +  

10. Демонструвати 

здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації, 

        +    +   



пов’язаній з роботою 

за фахом, вміння 

генерувати нові ідеї в 

галузі геоінформатики 

 

 

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій 

 

ОП Геоінформаційні системи та технології 

Результати 

навчання 

дисципліни  

Програмні 

результати 

навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 

1. Використовувати  

усно  і  письмово  

технічну  українську  

мову  та  вміти 

спілкуватися  

іноземною  мовою  

(англійською)  у  колі  

фахівців  з геодезії  та 

землеустрою 

+ + +  + +  + + + + +  +  

2. Знати теоретичні 

основи геології, 

геодезії, вищої та 

інженерної геодезії, 

топографічного і 

тематичного 

картографування, 

складання та 

оновлення карт, 

дистанційного  

зондування  Землі  та  

фотограмметрії,  

землеустрою,  оцінки 

нерухомості і 

земельного кадастру 

   +  + + +     + + + 

 

 

7.Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання:  

1) Модульна контрольна робота із основ педагогіки вищої школи – 10 балів (рубіжна оцінка 

6 балів) 

2) Модульна контрольна робота із основ психології вищої школи – 10 балів (рубіжна оцінка 

6 балів) 



3) Оцінка за виконання самостійних практичних робіт та виконану роботу на практичних 

заняттях – 60 балів (рубіжна оцінка 36 балів) 

  

2. Підсумкове оцінювання у формі заліку:  максимальна оцінка 20 балів, рубіжна оцінка 

12 балів. Під час заліку студент виконує реалізацію проекту з використанням знань та 

вмінь педагогіки та психології вищої школи.  Підсумкове оцінювання у формі заліку не є 

обов’язковим, при відмові від участі у даній формі оцінювання студент не отримає 

відповідні бали до підсумкової оцінки.  

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. 
 

Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру, як сума 
(проста або зважена) балів за систематичну роботу впродовж семестру. 

 Семестрова 

кількість балів 

ПКР (підсумкова контрольна 

робота) чи/або залік 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі заліку, якщо під час семестру 

набрав менше 40 балів. 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою та 

передбачає: виконання 4 практичних робіт (де студенти мають продемонструвати 

якість засвоєних знань та вирішити поставлені задачі, використовуючи окреслені 

викладачем методи та засоби), виконання 2 самостійних практичних завдань (де 

студенти мають продемонструвати якість засвоєних знань та вирішити поставлені 

задачі без обмеження інструментарію та техніки вирішення проблеми)  та проведення 2 

письмових модульних контрольних робіт. Підсумкове оцінювання проводиться у формі 

письмового заліку. 

Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 

 

 



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план занять 

№ п/п Номер і назва  теми 

Кількість годин 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
а
р

и
 

к
о
н

су
л

ь
т
а
ц

ія
 

С
/Р

 

 
Змістовий модуль 1. Основи педагогіки вищої 

школи 
    

11. 
Тема 1. Методологія педагогіки вищої школи. 

Методи та етапи науково-педагогічного дослідження  
1   5 

22. 
Тема 2. Предмет і завдання педагогіки вищої 

школи. Функції, структура вищої освіти в Україні  
1 1  9 

33. 
Тема 3. Дидактика вищої школи. Процес навчання. 

Зміст освіти 
2   9 

44. 
Тема 4. Форми організації та методи навчання у 

вищій школі 
1 1  9 

55. 
Тема 5. Система діагностики знань і умінь 

студентів у  закладі вищої освіти 
1   9 

6 Модульна контрольна робота 1 1    

    2  

 
Змістовий модуль 2. Основи психології вищої 

школи 
    

66. 
Тема 6. Предмет, завдання і галузі психологічної 

науки 
2   9 

77. 
Тема 7. Особистість, її структура. Психологія груп 

і спілкування 
2 1  9 

88. 
Тема 8.  Психолого-педагогічні основи 

формування професійної компетентності 

викладача закладу вищої освіти 
2 1  9 

 Модульна  контрольна робота 2 1    

    2  

 ВСЬОГО 14 4 4 68 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекцій – 14  год. 

Семінари – 4  год. 

Консультації – 4 год. 

Самостійна робота – 68 год. 
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1.  Закон України «Про вищу освіту» /  У кн. «Педагогіка вищої школи: хрестоматія» / 

В. А. Бугров,А. А. Марушкевич, Є. С. Спіцин – К. : ВПЦ «Київський університет», 

2016. – 544 с.  
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школи: хрестоматія»  / В. А. Бугров, А. А. Марушкевич, Є. С. Спіцин – К. : ВПЦ 

«Київський університет», 2016. – 544 с. 
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