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В процесі вивчення даної дисципліни студенти мають можливість 

сформувати основні професійні компетентності: здатність до основних 

законів педагогіки вищої школи, що виявляються у таких компонентах: 

інформаційна складова компетенції (способи прийому, зберігання, 

оформлення та передачі інформації); проектувальна складова (способи 

визначення цілей, ресурсів їх досягнення, дій, термінів); оцінювальна 

(способи порівняння результатів із цілями, класифікація, абстрагування, 

прогнозування, систематизація, конкретизація); комунікативна складова 

СИЛАБУС 

освітньої компоненти – ВК-4 

 

Навчальна дисципліна –   Педагогіка та етика професійної діяльності 

 
Освітній рівень другий (магістерський) 
Програма навчання вибіркова 
Галузь знань 19 Архітектура та будівництво 

Спеціальність  192 Будівництво та цивільна інженерія 

Освітня програма 
ОПП «Інформаційні технології у промисловому та 

цивільному будівництві» 
Обсяг дисципліни 3 кредити ECTS (90 академічних годин) 
Види аудиторних 

занять 
лекції, практичні заняття 

Індивідуальні та 

(або) групові 

завдання 
контрольна робота 

Форми семестрового 

контролю 
залік 



компетенції (способи передачі інформації і залучення ресурсів інших людей 

для досягнення своїх цілей) 

Наприклад: Вміння розуміти психологічні аспекти творчого процесу та 

методи його вивчення, визначати загальні та спеціальні шляхи стимулювання 

творчої праці у професійній діяльності. 

 

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань 

та практичних навичок за такими дисциплінами: Філософії, Психологія. 

 

Диференційовані результати навчання:   

 

знати: 

- інноваційні технології, форми організації, методи, засоби навчання, 

виховання, управління в системі теорії та методики професійної освіти; та 

ін. 

 

розуміти: 

- закономірності функціонування системи вищої освіти і її складових 

(навчально-виховний процес, управління, викладач, студент тощо); 

 

вміти:   

- прогнозувати перспективи розвитку вищої освіти в Україні в контексті 

інтеграції у європейський освітній простір; 

-  аналізувати та узагальнювати досвід педагогічної діяльності провідних  

вищих навчальних закладів; та ін. 

 

володіти:  

- навичками конспектування лекцій, самостійної роботи з рекомендованої 

фаховою літературою, підготовки до практичних занять, написання 

рефератів (контрольних робіт), основами методики творчого підходу щодо 

професійної, науково-дослідної діяльності. 

 

Тематичний план 

 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекці

ї 

прак

тичні 

лабо

рато

рні 

само

стій

на 

1.  Психологія здоров’я сучасного фахівця 4 4 
- 12 

2.  Педагогічна майстерність 

конкурентоспроможного спеціаліста 

4 2 - 10 

3.  Сутність процесу навчання у вищій школі. 4 2 - 8 



4.  Форми організації, методи та засоби 

навчальної діяльності. 

4 2 - 8 

5.  
Сучасні освітні технології. 

2 2  2 

6.  
Система виховної роботи 

2 2  2 

7.  
Управління освітньою установою. 

2 2  8 

 Всього 24 16 - 50 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 

 

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання 

«заліку» за навчальною дисципліною складає 60 і 100 балів і може бути 

досягнений з мінімальних та максимальних оцінок за наступними засобами 

оцінювання: 

  
Засоби оцінювання 

Мінімальна 

кількість 

балів 

Максималь

на 

кількість 

балів 
Вид контролю 

Кількість 

у семестрі 

Аудиторна контрольна робота 1 40 60 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести). 

1 

 

10 

 

20 

 

- Усне опитування на практичних заняттях. 1 10 20 

Разом  60 100 

 

З дисципліни передбачено виконання контрольної роботи за вказаною 

тематикою: 

1. Професійне здоров’я в системі ціннісних орієнтацій професіонала. 

2. Феномен здоров’я в аксіосфері та професійній діяльності сучасного 

фахівця.   

3. Психологічні аспекти збереження професійного здоров’я майбутніх 

фахівців у сфері цивільного захисту 

4. Становлення професіоналізму в сучасних соціальних умовах. 

5. Інноваційні технології навчання і виховання у ВНЗ. 

6. Інтегративні стратегії професійної підготовки майбутніх  фахівців. 

7.Механізми вдосконалення морально-правових відносин між 

особистістю педагога і суспільством. 

8. Зміст моральної культури сучасного педагога.  

9. Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищій 

школі.  

10. Активізація пізнавальної діяльності як проблема та головне 

завдання вузівської педагогіки.  



11. Порівняльний аналіз рейтингових систем оцінки рівнів підготовки 

студентів. 

 12. Призначення та сутність Дублінських дескрипторів.  

13. Психолого-педагогічні особливості використання технічних засобів 

навчання.  

14. Дидактичні вимоги та принципи розробки електронних носіїв 

інформації. 

15. Педагогіка в сучасному суспільстві як засіб освіти, виховання та 

самореалізації особистості. 

18. Наука і освіта: проблеми інтеграції 

19.Компетенції магістра з інженерних спеціальностей.  

20. Основні принципи педагогічної кваліметрії та їх практична 

реалізація.  

21. Завдання та проблеми безперервної освіти.  

22. Основні завдання соціально-гуманітарної складової освіти у вищій 

технічній школі.  

23. Порівняльний аналіз систем акредитації розвинутих країн. Сутність 

та особливості підготовки PhD у західних університетах.  

24. Трансформації сучасних вищих навчальних закладів до 

дослідницького вишу.  

25. Педагогіка співробітництва – основа гуманізації навчально-

виховного процесу вищої школи.  

26. Психолого-педагогічні проблеми формування творчої особистості у 

вищій школі.  

27. Методи розвитку критичного мислення студентів.  

28. Педагогіка безбар’єрвності: основні принципи упровадження   

29. Педагогічний коучинг: основні механізми впровадження.  

30. Професійна етика як важливий елемент структури професійної 

діяльності 

 

Відомості та рекомендації щодо оформлення  

1. Виконання аудиторної контрольної роботи передбачає реферативний 

тип викладу завдання за вказаною тематикою. Кожна тема включає 

додаткове індивідуальне завдання, яке студент отримує на момент написання 

контрольної роботи в аудиторії індивідуальне завдання.  

2. Вибір варіанта здійснюється на основі списку групи, представленого 

деканатом. Студент, який в списку значиться за номером першим виконує 

контрольну роботу №1, другий -№2, третій- №3 і т.д. Завдання, виконане не 

за своїм варіантом не зараховується.  

3. У контрольній роботі реферативного характеру студент повинен 

показати достатній рівень теоретичних знань з предмету, а також виявити 

вміння застосовувати одержані знання для вирішення конкретних навчальних 

проблем.  

4. Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо 

запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання 



на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, 

викладачем перевірятися не будуть.  

5. Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і 

монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить 

цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення 

(наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного 

джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити 

посилання на літературне джерело.  

6. Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.  

7. Контрольна робота складається з: титульної сторінки, змісту,  

викладення основного матеріалу; висновків, в яких перераховуються основні 

висновки із розглянутих питань та списку використаної літератури, де 

вказуються усі використані літературні джерела. 

8. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика 

Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, 

курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ, 2008. – 26с.).  

 
Рекомендовані джерела інформації 

 
Основна література: 

1.Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf 
2. Єрмакова С.С. Інтегративні стратегії професійної підготовки майбутніх 
викладачів вищих технічних навчальних закладів та педагогічні технології їх 
реалізації: [навчально-методичний посібник] / С.С. Єрмакова. – Одеса: 
«InPress», 2011 – 408с.  
3.Єрмакова С. С. Педагогіка і психологія  у вищому технічному навчальному 
закладі :  [навчально-методичний посібник для аспірантів] / C. C. Єрмакова– 
Одеса: «Атлант», 2004. – 187 с.  
4. Єрмакова С.С. Методика викладання у вищому технічному навчальному 
закладі: [навчально-методичний посібник для майбутніх викладачів вищих 
технічних навчальних закладів ] / С.С Єрмакова – Одеса : «Атлант», 2005. – 
167 с.  та ін. 
5. Ермакова С.С. Методичні рекомендації з підготовки майбутніх викладачів 
вищих технічних навчальних закладів і технології виконання кваліфікаційних 
робіт, у рамках вивчення психолого-педагогічних дисциплін під час 
проведення моніторингу професійно-освітнього процесу. – Одеса.: Одеська 
державна академія будівництва та архітектури. 2008.-52с. 
6. . Єрмакова С.С. Педагогічний  коучинг \ [Єрмакова С.С..]: [навчально-
методичний посібник]. – Одеса: друкарня ВМВ ,  2010. – 264с. 
7. Єрмакова С.С. Психологія проектної діяльності: навчально-методичний 
посібник. – Одеса: Одеська державна академія будівництва та архітектури.-
2009.-   321с. 
8. Цехмістрова Г.С., Фоменко Н.А. Управління в освіті та педагогічна 
діагностика. Навчальний посібник для студентів вищихнавчальнихзакладів. –
К.: ВидавничийДім “Слово”, 2005.-280с. 

http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf


9. Кнодель А.В. Педагогіка вищої школи: Посібник для матеріалів . –К.: Вид 
ПАЛИВОДА А.В., 2008.-136с. 

Довідники, словники, енциклопедії, хрестоматії: 
1.Єрмакова С.С.  Довідник з професійно – педагогічної практики 
майбутнього викладача вищого технічного навчального закладу. Навчально-
методичний посібник – Одеса: Одеська державна академія будівництва та 
архітектури. – 2009. -  462 с. 
2. Єрмакова С. С. Словник-довідник з професійної педагогіки / за ред. А. В. 
Семенової. – Одеса : Пальміра, 2006. – 364с.  

Додаткова література: 
1. Єрмакова, С. С. Теоретико-методичні засади моніторингу професійної 
підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів 
[Текст]: автореф. дис. ... д-ра пед. наук / С. С. Єрмакова. – Одеса: ДЗ 
"Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського", 2013. – 44 с. 
2. Єрмакова С.С., Бадюл О.С. Інтелектуальна власність з основами 
інноваційного менеджменту \ [Єрмакова С.С., Бадюл О.С.]: [навчально-
методичний посібник]; під ред. Єрмаковою С.С. – [2-ге вид.] – Одеса: 
типографія «ВМВ», 2009. – 506с.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 


