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Консультації Очні консультації: щоп’ятниці з 14.00 до 16.30 відповідно до 

графіка чергування викладача. 

On-line – консультації: електронна пошта. 
 

1. Коротка анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес професійної 

підготовки здобувачів вищої освіти в закладі вищої освіти, психологічні 

закономірності та механізми опосередкування педагогічної діяльності в 

вищому навчальному закладі. 

Завдання вивчення дисципліни полягають у: 

– створенні умов для засвоєння здобувачами вищої освіти основ 

педагогіки вищої школи та правового регулювання вищої освіти в Україні; 

– регулювання питань у сфері управління вищою освітою України; 

– аналізі складових змісту вищої освіти та його правового 

регулювання; 

– ознайомленні з базовими складовими дидактики вищої школи та 

теорії виховання у вищій школі; 

– вивченні основних характеристик та особливостей організації 

освітнього процесу в закладах вищої освіти із специфічними умовами 

навчання; 

– використанні можливостей системного впливу структурних 

компонентів особистості на ефективність навчання та виховання; 

– самостійному аналізі та творчій реалізації заходів з розв’язання 

психологічних проблем, що виникають в освітньому процесі; 

 

Структура навчальної дисципліни: 

Тема 1. Нормативно-правове регулювання освітньої діяльності в 

закладах вищої освіти України 

Тема 2. Освітній процес в закладах вищої освіти: форми організації та 

навчально-методичне забезпечення  

Тема 3. Політика якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

Тема 4. Особистість та група в психології освітньої діяльності. 

Тема 5. Психологічна характеристика діяльності викладача 

Тема 6. Навчальна діяльність як пізнання: сутність та особливості 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у здобувачів 

вищої освіти основ професійної педагогічної компетенції та культури, 

розуміння організації освітнього процесу в закладах вищої освіти; 

формування уявлень про психологічні чинники і детермінанти організації 

педагогічного процесу у вищій школі, про соціально-психологічні явища, які 

опосередковують та зумовлюють процеси навчання і виховання. 

Завдання вивчення дисципліни полягають у: 

– створенні умов для засвоєння здобувачами вищої освіти основ 

правового регулювання вищої освіти в Україні; 

– аналізі складових змісту вищої освіти та його правового регулювання; 

– ознайомленні з базовими складовими дидактики вищої школи та 

теорії виховання у вищій школі; 

–  вивченні основних характеристик та особливостей організації 

освітнього процесу в закладах вищої освіти із специфічними умовами 

навчання; 

̶ використанні можливостей системного впливу структурних 

компонентів особистості на ефективність навчання та виховання; 

̶ самостійному аналізі та творчій реалізації заходів з розв’язання 

психологічних проблем, що виникають в освітньому процесі; 

 

3. Формат навчальної дисципліни – очний (offline), дистанційний 

(on-line, Moodle) 

 

4. Результати навчання 

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен: 

вміти: 

– професійно орієнтуватися в освітянських нормативно-правових актах 

України у галузі вищої освіти; 

 використовувати сучасні ефективні засоби роботи з науковою та 

навчально-методичною літературою; 

 користуватися пошуковими освітніми системами у мережі Інтернет. 

 реалізовувати навички самостійного вирішення педагогічних 

проблем у професійній діяльності; 

 застосовувати знання психології пізнавальної діяльності та навчання, 

структури особистості, організації та методології творчого мислення;  

 використовувати функції та методи психодіагностики в процедурі 

психологічного дослідження та в організації педагогічного процесу у вищій 

школі; 

отримати компетентності: 

загальні та фахові компетентності,  

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  



ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

Фахові компетентності: 

ФК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці 

правових явищ та правозастосовній діяльності.  

ФК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти 

правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та 

відповідальності правника.  

ФК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права 

інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною 

аргументацією.  

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання  

Програмні результати навчання: 

ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у 

наданні правничих послуг.  

 

5. Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття  Загальна кількість годин 

Лекції 16 год. 

семінарські заняття/практичні  16 год. /22 год. 

самостійна робота 36 год. 

 

6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Рік 

викладання 
семестр спеціальність 

Рік навчання 

здобувачів 

вищої освіти 

Нормативний/ 

вибірковий 

2020 1 Право 1 нормативний 

 

7. Пререквізити. 

Інтегральна компетентність –здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі права або у процесі 

навчання, що передбачає застосування правових доктрин та принципів і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, 

аналізу і синтезу.  

ЗК 2. Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях.  

ЗК 3. Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність.  

ЗК 4. Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, 

природи етичних стандартів та здатність діяти на їх основі.  

ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, 

добре володіти правничою термінологією.  



ЗК 8. Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно 

формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх 

обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії.  

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 10. Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та 

виправляти власні помилки.  

ЗК 11. Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, 

дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також працювати у 

команді колег за фахом.  

ЗК 12. Здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення, 

визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з 

протилежними інтересами.  

ЗК 13. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності.  

ЗК 15. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні 

проблеми. 

 

Профіль освітньої програми «Інформаційно-аналітична» 

ФК 4. Уміння використовувати інформаційно-пошукові і експертні 

системи обробки інформації;  

ФК 6. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення;  

ФК 7. Уміння взаємодіяти з іншими органами та підрозділами 

Національної поліції України;  

ФК 8. Навички консультування з правових питань;  

ФК 9. Застосування набутих знань у професійній діяльності. 

 

Профіль освітньої програми «Кримінальний аналіз» 

ФК 4. Знання міжнародних стандартів прав людини;  

ФК 9. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при 

моделюванні правових ситуацій;  

ФК 12. Уміння взаємодіяти з іншими органами та підрозділами 

Національної поліції України;  

ФК 13. Навички логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

 

Профіль освітньої програми «Основи кримінально-виконавчої 

діяльності» 

ФК4. Знання міжнародно-правових стандартів діяльності поліції у 

сфері захисту прав і свобод людини;  



ФК7. Здатність довільно використовувати засвоєні знання для 

розв’язання типових ситуацій, що виникають під час виконання службових 

завдань підрозділами поліції;  

ФК8. Вміння орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та 

ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи розв’язання 

нетипових ситуацій, що виникають під час попередження, виявлення та 

припинення правопорушень, а також спілкуванні з громадянами і 

правопорушниками. 

 

Профіль освітньої програми «Інформаційно-аналітична» 

ФК 4. Уміння використовувати інформаційно-пошукові і експертні 

системи обробки інформації;  

ФК 6. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, 

розуміння їх правового характеру і значення;  

ФК 7. Уміння взаємодіяти з іншими органами та підрозділами 

Національної поліції України;  

ФК 8. Навички консультування з правових питань;  

ФК 9. Застосування набутих знань у професійній діяльності. 

 

Профіль освітньої програми «Кримінальний аналіз» 

ФК 4. Знання міжнародних стандартів прав людини;  

ФК 9. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при 

моделюванні правових ситуацій;  

ФК 11. Уміння аналізувати інформацію, виявлену під час 

розслідування, з метою її використання для встановлення обставин 

кримінального правопорушення;  

ФК 12. Уміння взаємодіяти з іншими органами та підрозділами 

Національної поліції України;  

ФК 13. Навички логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення. 

 

«Основи кримінально-виконавчої діяльності» 

ФК 1. Знання основних повноважень поліції в контексті дотримання 

прав та свобод людини і громадянина;  

ФК 3. Поняття публічного порядку, правопорядку і публічної безпеки;  

ФК 4. Знання міжнародно-правових стандартів діяльності поліції у 

сфері захисту прав і свобод людини;  



ФК 7. Здатність довільно використовувати засвоєні знання для 

розв’язання типових ситуацій, що виникають під час виконання службових 

завдань підрозділами поліції;  

ФК 8. Вміння орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та 

ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи розв’язання 

нетипових ситуацій, що виникають під час попередження, виявлення та 

припинення правопорушень, а також спілкуванні з громадянами і 

правопорушниками. 

 

Профіль освітньої програми «Основи оперативно-розшукової 

діяльності» 

ФК 3. Знання методики вивчення, оцінки та аналізу оперативної 

обстановки;  

ФК 4. Володіння елементами планування та організації проведення 

оперативно-розшукових заходів на територіях, об’єктах, галузях, лініях 

обслуговування;  

ФК 9.Уміння взаємодіяти із слідчими під час використання 

оперативно-розшукових матеріалів;  

ФК 10. Вміння цілеспрямовано використовувати осіб для протидії 

злочинності, які співробітничають на конфіденційній основі з оперативними 

підрозділами;  

ФК 11. Вміння здійснювати спеціальні операції, цільові оперативно-

профілактичні операції щодо покращення криміногенної обстановки на 

території обслуговування;  

ФК 13. Знання форм взаємодії оперативних підрозділів з іншими 

підрозділами Національної поліції, правоохоронними органами, 

громадськими організаціями, засобами масової інформації під час 

оперативно-розшукової діяльності;  

ФК 19. Уміння використовувати набуті знання та навички проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій в практичній діяльності органів 

досудового розслідування та діяльності оперативних підрозділів. 

 

Профіль освітньої програми «Основи превентивної діяльності» 

ФК 1. Знання основних повноважень поліції в контексті дотримання 

прав та свобод людини і громадянина;  

ФК 3. Поняття публічного порядку, правопорядку і публічної безпеки;  

ФК 4. Знання міжнародно-правових стандартів діяльності поліції у 

сфері захисту прав і свобод людини;  

ФК 5. Знання форм та методів превентивної діяльності;  



ФК 6. Уміння застосування окремих заходів забезпечення провадження 

у справах про порушення публічного порядку; 

ФК 7. Здатність довільно використовувати засвоєні знання для 

розв’язання різних ситуацій, що виникають під час виконання службових 

завдань підрозділами поліції;  

ФК 8. Вміння орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та 

ускладнення оперативної обстановки, знаходити шляхи розв’язання 

нетипових ситуацій, що виникають під час попередження, виявлення та 

припинення правопорушень, а також спілкуванні з громадянами і 

правопорушниками. 

 

Профіль освітньої програми «Основи слідчої діяльності» 

ФК 5. Знання міжнародних стандартів прав людини;  

ФК 6. Знання Конвенції з захисту прав людини та основоположних 

свобод, а також прецедентної практики Європейського суду з прав людини;  

ФК 10. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при 

моделюванні правових ситуацій;  

ФК 12. Уміння аналізувати інформацію, виявлену під час 

розслідування, з метою її використання для встановлення обставин 

кримінального правопорушення;  

ФК 13. Уміння взаємодіяти з іншими органами та підрозділами 

Національної поліції України;  

ФК 14. Навички логічного, критичного і системного аналізу 

документів, розуміння їх правового характеру і значення;  

ФК 15. Навички консультування з правових питань; Застосування 

набутих знань у професійній діяльності. 

 

Профіль освітньої програми «Фахівці з права» 

ФК 1. Уміння до аналізування та оцінювання соціальних процесів, 

розгляду суспільних явищ в конкретних історичних умовах та здійснення 

професійної діяльності.  

ФК 2. Вміння застосовувати інструменти демократичного врядування у 

сферах: публічного управління, соціального розвитку, публічних фінансів, 

комунікацій, конституційно-правових засад урядування, технологій 

управління людськими ресурсами, європейської співпраці.  

ФК 3. Уміння виконувати функції та процедури щодо організації, 

планування, оперативного управління, координації, звітності, контролю.  

ФК 6. Вміння обирати та правильно застосовувати способи 

забезпечення законності в усіх галузях права.  



ФК 8. Вміння формулювати та обґрунтовувати юридичні висновки, 

пропозиції, рекомендації.  

Перелік забезпечуючих та забезпечуваних навчальних дисциплін: 

Конфліктологія 

Юридична психологія 

Методика викладання у вищій школі та педагогічна майстерність 

Соціальна психологія 

Ділова українська мова за професійним спрямуванням 

Риторика 

Історія та культура України 

Поліцейська діяльність у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству 

Соціологія 

Професійна етика 

Комунікативна компетентність в професійній діяльності 

Комунікативна компетентність працівників органів Національної 

поліції. 

 

8. Технічне та програмне забезпечення/обладнання– ПК, 

мультимедійні презентації, проектор, інформаційне забезпечення на 

дистанційних курсах.  

9. Політики курсу– здобувачі вищої освіти мають поважати авторські 

права та недопущення академічного плагіату вусіх видах наукової, науково-

методичної та навчальної діяльності, дотримуватися принципів 

академічноїдоброчесності, правил академічної етики, інформаційної 

культури та підвищеннявідповідальності за дотриманням норм цитування. 

https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/organization.pdf 

https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/quality.pdf

https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/organization.pdf
https://okop.naiau.kiev.ua/assets/files/example3/quality.pdf


10. Схема навчальної дисципліни 

Тема заняття,  

кількість годин, 

 план заняття,  

тези 

Вид 

навчаль-

ного 

заняття 

Необхідне 

облад-

нання 

Ресурси в інтернеті,  

Література 

Права та обов’язки 

здобувачів під час 

проведення 

навчального заняття 

Перелік необхідних 

завдань, які мають 

виконати здобувачі на 

занятті 

Бал 

 

(оцін

ки) 

Примітки 

Тема 1. Нормативно-

правове регулювання 

освітньої діяльності в 

закладах вищої освіти 

України 
 

(2 год.) 

План: 

1. Законодавче та 

нормативно-правове 

регулювання питань вищої 

освіти в Україні. 

2. Нормативна база 

організації освітнього 

процесу. 

3. Нормативно-

правове регулювання 

діяльності педагогічних та 

науково-педагогічних 

працівників  

 
(2 год.) 

План: 

1. Законодавче та 

нормативно-правове 

регулювання питань вищої 

освіти в Україні. 

2. Нормативна база 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар

1 

 

 

ПК, 

проектор, 

дидактич

не 

забезпече

ння з 

індивідуа

льними 

та 

груповим

и 

завдання

ми 

https://dn.naiau.kiev.ua/c
ourse/view.php?id=1659 
 

Література: 

1. Кузьмінський А. І. 

Педагогіка вищої 

школи : навч. посіб. / 

А. І. Кузьмінський. – К. 

: Знання, 2012. – 486 с.  

2. Кузьмінський А. І. 

Становлення 

професіоналізму 

педагога вищої школи 

(У бесідах і роздумах) 

[Текст] / 

А.І. Кузьмінський, 

С.В. Омельяненко. – 

Черкаси : [б. в.], 2013. – 

228 с.  

3. Практикум з 

навчальної дисципліни 

«Педагогіка і 

психологія вищої 

школи» : [навч.-метод. 

посіб.] / уклад.: М. І. 

Соловей, В. В. Кудіна, 

Є. С. Спіцин. – К. : 

Ленвіт, 2013. – 71 c.  

Здобувачі освіти 

мають право на:  

- якісні освітні 

послуги; 

справедливе та 

об’єктивне 

оцінювання 

результатів 

навчання; 

- відзначення 

успіхів у своїй 

діяльності; 

- безпечні та 

нешкідливі умови 

навчання; 

- повагу 

людської гідності. 

Обов’язки: 

- дотримуватис

я вимог 

законодавства, 

статуту та правил 

внутрішнього 

розпорядку НАВС; 

- виконувати 

вимоги з охорони 

праці, техніки 

безпеки, виробничої 

Під час лекційного 

заняття 

законспектувати 

основні положення.  

Скласти узагальнюючу 

таблицю чи структурну 

блок-схему за темою 

лекції 

 

Під час 

семінарського 

заняття1: 

1. Опрацювати 

Закони України «Про 

освіту», «Про вищу 

освіту» (структуру 

законів, загальні 

положення, систему 

освіти (вищої), її 

структуру, управління) 

та виписати завдання, 

які стоять перед 

закладами вищої 

освіти. 

2. Оформіть 3-4 

міркування про місце і 

роль педагогічної 

науки у вихованні 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

5 (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4(5) 

 

 

 

 

 



організації освітнього 

процесу. 

 

(2 години) 

План: 

1. Нормативна база 

організації освітнього 

процесу. 

2. Нормативно-

правове регулювання 

діяльності педагогічних та 

науково-педагогічних 

працівників  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практич

не 

заняття 

 

5. Фіцула М. М. 

Педагогіка вищої 

школи : навч. посіб. / 

М. М. Фіцула. – К. : 

Академвидав, 2010. – 

454 с.  

6. Ортинський В.Л. 

Педагогіка вищої 

школи : навч. посіб. 

(для студ. вищ. навч. 

закл.) / В.Л. 

Ортинський – К.: 

Центр навчальної 

літератури, 2019. – 472 

с. 

 

 

санітарії, 

протипожежної 

безпеки, передбачені 

відповідними 

правилами та 

інструкціями; 

- виконувати 

вимоги освітньої 

програми. 

дорослих людей. 

3. Проаналізувати 

співвідношення понять 

«навчання» і 

«виховання» в галузі 

вищої освіти. 

4. Поясніть 

співвідношення понять 

кваліфікація та 

компетентність. 

 

Під час семінарського 

заняття 2: 

1. Робота в 

групах(з’ясування 

права на освіту, 

управління закладом 

вищої освіти, 

організації надання 

освітніх послуг в 

нормативно-правових 

документах про освіту 

в Україні). 

2. Заповнити таблицю 

«Система державних 

органів, що створюють, 

здійснюють та 

управляють освітньою 

політикою в Україні». 

3. Обґрунтувати 

необхідність розробки 

порядку надання 

закладам вищої освіти 

статусу національного. 

3(4) 

 

 

3(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5(5) 

 

 

 

 

3(4) 

 

 

5(5) 

 

 

 

5(5) 

 



4. Тестування з теми. 

 

 

 

 

Тема 2. Організація 

освітнього процесу в 

закладах вищої освіти. 

(2 год.) 

План: 

1. Дидактика вищої школи 

як наука і навчальна 

дисципліна.  

2. Нормативно-правове 

забезпечення освітнього 

процесу в закладах вищої 

освіти. Стандарти вищої 

освіти України. Поняття та 

порівняльний аналіз понять 

«зміст освіти» та «зміст 

вищої освіти».  

3. Структура освітнього 

процесу. Загальна 

характеристика форм та 

методів навчання у вищій 

школі. 

 

(2 год.) 

План: 

1. Дидактика вищої школи як 

наука і навчальна 

дисципліна.  

2. Нормативно-правове 

забезпечення освітнього 

процесу в закладах вищої 

освіти. Стандарти вищої 

 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар

1 

ПК, 

проектор, 

дидактич

не 

забезпече

ння з 

індивідуа

льними 

та 

груповим

и 

завдання

ми 

https://dn.naiau.kiev.ua/c
ourse/view.php?id=1659 
 

Література: 

1. Вітвицька С.С. 

Основи педагогіки 

вищої школи: 

Підручник за 

модульно-

рейтинговою 

системою навчання 

для студентів 

магістратури. – К: 

Центр навчальної 

літератури, 2006. – 

384 с.  

2. Гладуш В. А. 

Педагогіка вищої 

школи: теорія, 

практика, історія. 

Навч. посіб. / В. А. 

Гладуш, Г. І. Лисенко 

– Д., 2014. – 416 с. 

3. Полудьонна Н.С. 

Інтерактивні методи 

навчання як засіб 

формування 

професійних вмінь 

фахівців за 

спеціальністю «Право» 

та «Правоохоронна 

Здобувачі освіти 

мають право на:  

- якісні освітні 

послуги; 

справедливе та 

об’єктивне 

оцінювання 

результатів 

навчання; 

- відзначення 

успіхів у своїй 

діяльності; 

- безпечні та 

нешкідливі умови 

навчання; 

- повагу 

людської гідності. 

Обов’язки: 

- дотримуватис

я вимог 

законодавства, 

статуту та правил 

внутрішнього 

розпорядку НАВС; 

- виконувати 

вимоги з охорони 

праці, техніки 

безпеки, виробничої 

санітарії, 

протипожежної 

безпеки, передбачені 

Під час лекційного 

заняття 

законспектувати 

основні положення.  

Скласти узагальнюючу 

таблицю чи структурну 

блок-схему за темою 

лекції 

 

 

Під час семінарського 

заняття 1: 

1. Проаналізувати та 

визначити 

співвідношення понять 

«зміст освіти» та «зміст 

навчання».  

2. Порівняти структуру 

навчального плану та 

робочого навчального 

плану. 

3. Порівняти структуру 

навчальної програми та 

робочої навчальної 

програми. 

 

 
Під час семінарського 

заняття 2: 

1. Розкрити сутність та 

співвідношення понять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4(4) 

 

 

 

https://dn.naiau.kiev.ua/course/view.php?id=1659
https://dn.naiau.kiev.ua/course/view.php?id=1659


освіти України. Поняття та 

порівняльний аналіз понять 

«зміст освіти» та «зміст 

вищої освіти».  

 

(2 год.) 

План: 

1. Структура освітнього 

процесув закладах вищої 

освіти. 

2. Загальна характеристика 

форм та методів навчання у 

вищій школі. 

 

 

(2 год.) 

План: 

1. Дидактика вищої школи як 

наука і навчальна 

дисципліна.  

2. Нормативно-правове 

забезпечення освітнього 

процесу в закладах вищої 

освіти. Стандарти вищої 

освіти України. Поняття та 

порівняльний аналіз понять 

«зміст освіти» та «зміст 

вищої освіти».  

 

(2 год.) 

План: 

1. Структура освітнього 

процесув закладах вищої 

освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар 

2 

 

 

 

 

 

 

 
Практич

не 

заняття 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практич

діяльність» //Альманах 

науки / Педагогічні 

науки – № 5/1 (26) 

травень 2019. – Київ. – 

СС. 23-27. 

4. Марушкевич А. А. 

Педагогіка вищої 

школи: навч. посіб. / 

Київ. нац. ун-т ім. Т. 

Шевченка.– К. : Обрії, 

2012. – 220 c.  

5. Інноваційна 

педагогіка // Науковий 

журнал – Випуск 9. – 

Том 3. 

http://www.innovpedag

ogy.od.ua/archives/201

9/9/part_3/9-

3_2019.pdf 

6. Фіцула М. М. 

Педагогіка вищої 

школи : навч. посіб. / 

М. М. Фіцула. – К. : 

Академвидав, 2010. – 

454 с.  

7.Про затвердження та 

введення в дію 

Методичних 

рекомендацій щодо 

розроблення 

стандартів вищої 

освіти : Наказ 

Міністерства освіти і 

науки України від 

відповідними 

правилами та 

інструкціями; 

- виконувативи

могиосвітньоїпрогра

ми. 

«освітній процес», 

«педагогічний 

процес».Визначити 

обсяг їхнього змісту 

2. Проаналізувати та 

визначити спільне і 

відмінне у поняттях 

«метод навчання» і 

«форми організації 

навчання». Розкрити 

особливості та сутність 

методів навчання та 

форм організації 

освітньої діяльності. 

3.Тестування з теми. 

 

Під час практичного 

заняття 1: 

1. Проаналізувати 

стандарт вищої освіти 

України другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти для 

отримання освітнього 

ступеня вищої освіти 

«магістр» за 

спеціальністю 081 

«Право» та виписати 

спеціальні 

компетентності, які 

спрямовані на 

безпосереднє 

виконання практичних 

завдань за фахом. 

4(4) 

 

 

 

 

5(5) 

 

 

 

 

 

 

4(4) 

 

 

 

 

 

5(5) 

 

 

 

 

 

 

 

5(5) 

 

 

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/9/part_3/9-3_2019.pdf
http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/9/part_3/9-3_2019.pdf
http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/9/part_3/9-3_2019.pdf
http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/9/part_3/9-3_2019.pdf


2. Загальна характеристика 

форм та методів навчання у 

вищій школі. 

 

 

не 

заняття 2 

01.06.2016 № 600. 

8. Ортинський В.Л. 

Педагогіка вищої 

школи : навч. посіб. 

(для студ. вищ. навч. 

закл.) / В.Л. 

Ортинський – К.: 

Центр навчальної 

літератури, 2019. – 472 

с. 

9. Малафіїк І. 

В. Дидактика 

новітньої школи 

[Текст] : навч. посіб. 

для студентів ВНЗ / І. 

В.Малафіїк. – Київ : 

Слово, 2015. – 630 с. 

10. Полудьонна Н.С. 

Квест-технологія: 

новація чи інновація // 

Теорія та практика 

сучасної науки та 

освіти. Матеріали 

Міжнародної наукової 

конференції. 29-30 

листопада 2019 р., м. 

Дніпро. Частина ІІ. / 

Наук. ред. 

О.Ю.Висоцький – 

Дніпро: СПД 

«Охотнік», 2019. – 

Режим доступу:  

http://www.tsatu.edu.ua

/shn/wp-

2. Сформулювати мету 

та визначити завдання 

до програми 

навчальної дисципліни 

(за вибором) для 

підготовки здобувачів 

вищої освіти за 

спеціальністю 

«Право». 

3. Розробити тематику 

занять з начальної 

дисципліни (за 

вибором) для 

підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня 

магістра за 

спеціальністю «Право» 

(до 3 – 5 тем занять). 

4. Доберіть низку 

праць (5 – 10 назв) з 

проблем дидактики 

вищої школи. 

 

 

Під час практичного 

заняття 2: 

1. Розробити 

структурно-логічну 

схему організації 

освітнього процесу в 

закладі вищої освіти. 

2. Заповнити таблицю 

з переліком основних 

видів начальних занять 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97%D0%BA%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%97%D0%BA%20%D0%86$
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnyk_ii_2019-storinka-256_lystopad.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnyk_ii_2019-storinka-256_lystopad.pdf


content/uploads/sites/59

/zbirnyk_ii_2019-

storinka-

256_lystopad.pdf 

10. Мухіна Г.В. 

Педагогіка та 

психологія вищої 

школи: Навч.-метод. 

посібник – Вид-во: 

Дакор, 2020. – 178 с. 

 

 

та методами навчання, 

як і можуть 

застосовуватись під 

час їх проведення. 

3. Запропонувати 

ігрову форму 

проведення 

навчального заняття за 

вільно обраною 

дисципліною та темою 

для підготовки 

здобувачів вищої 

освіти за 

спеціальністю 

«Право». Назвати 

особливості 

навчально-

педагогічної гри. 

4. На основі різних 

підходів до розкриття 

змісту поняття 

«викладання» 

спроектувати власну 

модель поняття 

«викладання» та 

виділити його суттєві 

ознаки. 

 
Тема 3. Політика якості 

освітньої діяльності та якості 

вищої освіти  

 

(2 год.) 

План: 

 

 

 

 

 

 

ПК, 

проектор, 

дидактич

не 

забезпече

ння з 

https://dn.naiau.kiev.ua/c
ourse/view.php?id=1659 
 
Література: 

1. Андрущенко В. П., 

Бех І. Д., Волощук 

Здобувачі освіти 

мають право на:  

- якісні освітні 

послуги; 

справедливе та 

об’єктивне 

Під час лекційного 

заняття: 

законспектувати 

основні положення 

лекції. Скласти 

узагальнюючу таблицю 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnyk_ii_2019-storinka-256_lystopad.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnyk_ii_2019-storinka-256_lystopad.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnyk_ii_2019-storinka-256_lystopad.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/zbirnyk_ii_2019-storinka-256_lystopad.pdf
https://dn.naiau.kiev.ua/course/view.php?id=1659
https://dn.naiau.kiev.ua/course/view.php?id=1659


1. Стандарти освіти і 

рекомендації щодо 

забезпечення якості вищої 

освіти в Європейському 

просторі. Діяльність 

міжнародних організацій, 

розвиток співробітництва у 

питаннях якості вищої 

освіти. 

2. Система педагогічного 

контролю: значення, 

функції, принципи. Критерії 

та норми оцінювання 

навчальних досягнень. 

3. Види та методи 

педагогічного контролю 

результатів навчання 

здобувачів вищої світи. 

 

(2 год.) 

План: 

1. Стандарти і рекомендації 

щодо забезпечення якості 

вищої освіти в 

Європейському просторі. 

Діяльність міжнародних 

організацій, розвиток 

співробітництва у питаннях 

якості вищої освіти. 

 

2. Порівняльний аналіз 

понять «діагностика 

навчання» та «педагогічний 

контроль».  

 

 

 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар

індивідуа

льними 

та 

груповим

и 

завдання

ми 

І. С., Глузман О. В., 

Гузій Н. В., 

Дем’яненко Н. М. 

Педагогіка вищої 

школи : [підруч]. – К. 

: Педагогічна думка, 

2009. – 256 с. 

2. Полудьонна Н.С. 

Якість освіти як 

умова сталого 

розвитку людства // 

Сучасний вимір 

психології та 

педагогіки : Збірник 

тез наукових робіт 

учасників 

міжнародної науково-

практичної 

конференції (м. Львів, 

22–23 травня 2020 

року). – Львів: ГО 

«Львівська 

педагогічна 

спільнота», 2020. – 

Режим доступу: 

http://pedagogylviv.org

.ua/index.php/confereci

i 

3. Фіцула М. 

М.Педагогікавищоїшк

оли [Текст] : навч. 

посіб. / М. М. Фіцула. 

– 2-ге вид., допов. – К. 

:Академвидав, 2014. – 

оцінювання 

результатів 

навчання; 

- відзначення 

успіхів у своїй 

діяльності; 

- безпечні та 

нешкідливі умови 

навчання; 

- повагу 

людської гідності. 

Обов’язки: 

- дотримуватис

я вимог 

законодавства, 

статуту та правил 

внутрішнього 

розпорядку НАВС; 

- виконувати 

вимоги з охорони 

праці, техніки 

безпеки, виробничої 

санітарії, 

протипожежної 

безпеки, передбачені 

відповідними 

правилами та 

інструкціями; 
виконувати вимоги 

освітньої програми. 

чи структурну блок-

схему за темою лекції 

 

 

Під час семінарського 

заняття 1: 

1. Проаналізувати 

зміст понять «якість 

вищої освіти», «якість 

навчання». 

2. Дати визначення 

понять «діагностика», 

«контроль», 

«перевірка», «оцінка», 

«прогнозування» та 

вказати їх структурні 

компоненти. 

 

 

Під час семінарського 

заняття 2: 

1. Проаналізувати 

основні види контролю 

та форми його 

проведення у вищій 

школі.  

2. Назвати функції 

контролю та 

оцінювання 

навчальних досягнень 

здобувачів вищої 

освіти. 

3. Порівнятинедоліки 

та переваги тестового 

 

 

 

 

 

 

 

5(5) 

 

 

 

 

 

4(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5(5) 

 

 

 

 

 

4(4) 

 

 

 

 

 

http://pedagogylviv.org.ua/index.php/conferecii
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D1%96%D1%86%D1%83%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C$


 

(2 год.) 

План: 

1. Поняття, вимоги та 

функції педагогічного 

контролю. Основні 

принципи педагогічного 

контролю.  

2. Види та методи 

педагогічні контролю 

результатів навчання 

здобувачів вищої світи.  

 

(2 год.) 

План: 

1. Стандарти і рекомендації 

щодо забезпечення якості 

вищої освіти в 

Європейському просторі.  

2. Порівняльний аналіз 

понять «діагностика 

навчання» та «педагогічний 

контроль».  

 

(2 год.) 

План: 

1. Поняття, вимоги та 

функції педагогічного 

контролю. Основні 

принципи педагогічного 

контролю.  

2. Види та методи 

педагогічні контролю 

результатів навчання 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Практич

не 

заняття 1 

 

 

 

 

 

 

 
Практич

не 

заняття 2 

454 с. 

4. Ортинський В.Л. 

Педагогіка вищої 

школи : навч. посіб. 

(для студ. вищ. навч. 

закл.) / В.Л. 

Ортинський – К.: 

Центр навчальної 

літератури, 2019. – 

472 с. 

5. Полудьонна Н.С. 

Стратегічні напрями 

розвитку вищої освіти 

України з погляду 

світових тенденцій // 

Міжнародні наукові 

дослідження: 

інтеграція науки та 

практики як механізм 

ефективного розвитку 

: Матеріали 

Міжнародної науково-

практичної 

конференції (м. Київ, 

26–27 квітня 2019 р.) / 

ГО «Інститут 

інноваційної освіти»; 

Науково-навчальний 

центр прикладної 

інформатики НАН 

України. – Київ : ГО 

«Інститут 

інноваційної освіти», 

2019. – 216 c. – СС. 

контролю навчальних 

досягнень здобувачів 

вищої освіти. Відповідь 

аргументувати. 

4. Тестування з теми. 

 

 

Під час практичного 

заняття 1: 

1. Укласти таблицю, в 

якій відобразити 

перелік Стандартів 

щодо забезпечення 

якості вищої в 

Європейському 

просторі вищої освіти 

та статті Закону 

України “Про вищу 

освіту”, які 

співвідносяться з тим 

чи іншим стандартом. 

2. Порівняти та дати 

оцінку методам і 

засобам вимірювання 

результатів 

навчальних досягнень 

студентів закладів 

вищої освіти Європи 

та України. 

3. Скласти графік 

проведення 

контрольного зрізу 

знань для навчальної 

групи здобувачів 

5(5) 

 

 

 

5(5) 

 



здобувачів вищої світи.  

 

 

31-32. 

6. Мухіна Г.В. 

Педагогіка та 

психологія вищої 

школи: Навч.-метод. 

посібник – Вид-во: 

Дакор, 2020. – 178 с. 

 

 

 

 

вищої освіти ступеня 

магістра за 

спеціальністю 

«Право» у 

відповідності до 

Положення про 

внутрішню систему 

забезпечення якості 

освітньої діяльності в 

Національній академії 

внутрішніх справ.  

 

Під час практичного 

заняття 2: 

1. Розробити критерії 

оцінювання 

навчальних досягнень 

здобувачів вищої 

освіти ступеня 

магістра за 

спеціальністю 

«Право» з навчальної 

дисципліни, що 

передбачена 

навчальним планом. 

Відповідно до 

Положення про 

внутрішню систему 

забезпечення якості 

освітньої діяльності в 

Національній академії 

внутрішніх справ  

2. Укласти таблицю 

видів та методів 



контролю знань, 

якими можна 

визначити 

сформованість у 

майбутнього фахівця 

спеціальних (фахових, 

предметних) 

компетентностей 

відповідно до 

стандарту вищої 

освіти за 

спеціальністю 081 

«Право» для другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти. 

3. Скласти схему з 

переліком 

педагогічних вимог до 

організації контролю 

за навчальною 

діяльністю студентів 

за умов дистанційного 

навчання.  
Тема 4: Особистість та група в 

психології освітньої діяльності 

(2 год.) 

1. Особливості студентського 

віку. 

2. Адаптаційні процеси в 

умовах ЗВО. 

3. Типологічні особливості 

особистості студента. 

 

 

Тема 4: Особистість та група в 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар 

ПК, 

проектор, 

дидактичне 

забезпечен

ня з 

індивідуаль

ними та 

груповими 

завданнями 

Рекомендована 

література згідно 

переліку 

https://mon.gov.ua/ua 

https://www.naiau.kiev.ua/ 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

http://nplu.org/ 

 

 

 

Рекомендована 

Отримання якісних 

освітніх послуг; 

справедливе та 

об’єктивне оцінювання; 

виконувати вимоги 

освітньої програми. 

 

 

 

 

Поважати гідність, права, 

Засвоїти 

теоретичний матеріал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відтворити навчальний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Від 2 

 

https://mon.gov.ua/ua
https://www.naiau.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/


психології освітньої діяльності 

(4 год.) 

1. Особливості студентського 

віку та адаптації до умов 

вищого навчального закладу. 

2. Типологічні особливості 

особистості студента. 

3. Роль студентських 

колективів в освітньому 

процесі. 

4. Проблеми соціально-

психологічного клімату в 

студентській групі. 

 

Тема 4: Особистість та група в 

психології освітньої діяльності 

(4 год.) 

1. Проаналізуйте чинники 

впливу на вибір професії на 

етапі професійної орієнтації 

майбутнього студента. 

2. Проілюструйте основні 

функції педагогічної діяльності 

викладача: пропедевтичну, 

реабілітаційну, орієнтаційну, 

компенсаторну. 

3. Наведіть типологію 

особистості викладача вищого 

навчального закладу. 

4. Проілюструйте на власному 

прикладі види малих груп, в 

яких перебуває студент за 

період навчання. 

5. Визначте офіційну і 

неофіційну соціально-

психологічні підструктури 

академічної групи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практ. 

заняття 

література згідно 
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свободи та законні 

інтереси учасників 

освітнього процесу, 

дотримуватися етичних 

норм тощо. 

Отримання якісних 

освітніх послуг; 

справедливе та 

об’єктивне оцінювання; 

виконувати вимоги 

освітньої програми. 

 

матеріал у межах плану; 

змоделювати ситуації 

використання одержаних 

знань у процесі навчання 

майбутнього фахівця-

юриста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання поточних 

навчальних практичних 

завдань. 

до 5. 
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6. Опишіть 

референтометричний метод 

(A.B. Петровський) вивчення 

структури групи. 

7. Визначте психологічний 

мікроклімат у Вашій групі. 

8. Назвіть ознаки та 

психологічні явища 

студентського колективу. 

9. Розкрийте психологічний 

феномен конформізму. 

Тема 5: Психологічна 

характеристика діяльності 

викладача 

(2 год.) 

1. Особистість викладача як 

суб’єкта педагогічного процесу 

у вищій школі. 

2. Структурні компоненти 

особистості викладача. 

3. Психологічна 

характеристика основних видів 

діяльності викладача. 

 

Тема 5: Психологічна 

характеристика діяльності 

викладача 

(2 год.) 

1. Особистість викладача як 

суб’єкта педагогічного процесу 

у вищій школі. Структурні 

компоненти особистості 

викладача. 

2. Психологічна 

характеристика основних видів 

діяльності викладача. 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК, 

проектор, 

дидактичне 

забезпечен

ня з 

індивідуаль

ними та 

груповими 

завданнями 

Рекомендована 

література згідно 

переліку 
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Отримання якісних 

освітніх послуг; 

справедливе та 

об’єктивне оцінювання; 

виконувати вимоги 

освітньої програми. 

 

 

 

 

 

 

Навчання упродовж 

всього життя. 

 

Засвоїти 

теоретичний матеріал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відтворити навчальний 

матеріал у межах плану; 

змоделювати ситуації 

використання одержаних 

знань у процесі навчання 

майбутнього фахівця-

юриста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від 2 

до 5. 
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3. Психологічні умови 

забезпечення викладачем 

основних форм навчання. 

 

Тема 5: Психологічна 

характеристика діяльності 

викладача 

(4 год.) 

1. Систематизуйте обов’язки 

викладача. 

2. Проаналізуйте змістовно-

функціональні компоненти 

науково-педагогічної 

діяльності викладача. 

3. Обґрунтуйте поняття 

професіоналізму діяльності 

викладача. 

4. Окресліть можливості 

гармонійного поєднання 

наукової та педагогічної роботи 

в діяльності викладача як 

чинника підвищення 

ефективності викладання. 

5. Визначте критерії 

педагогічної майстерності 

викладача 

 

 

 

 

Практ. 

заняття 

 

 

 

 

Рекомендована 

література згідно 

переліку 
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Виконання поточних 

навчальних практичних 

завдань. 

 

 

 

 

 

 

Від 2 

до 5. 

Тема 6: Навчальна діяльність 

як пізнання: сутність та 

особливості 

(4 год.) 

1. Навчання як діяльність. 

2. Пізнавальна діяльність та її 

структура. 

 

 

 

Тема 6: Навчальна діяльність 

Лекція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семінар 

ПК, 

проектор, 

дидактичне 

забезпечен

ня з 

індивідуаль

ними та 

груповими 

завданнями 

Рекомендована 

література згідно 

переліку 
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Рекомендована 

Поважати гідність, права, 

свободи та законні 

інтереси учасників 

освітнього процесу. 

Отримання якісних 

освітніх послуг 

 

 

 

Справедливе та 

Засвоїти 

теоретичний матеріал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від 2 
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як пізнання: сутність та 

особливості 

(2 год.) 

1. Навчання як діяльність. 

2. Характеристика різновидів 

навчання. 

3. Концепції формування знань 

та учбової діяльності. 

 

Тема 6: Навчальна діяльність 

як пізнання: сутність та 

особливості 

(4 год.) 

1. Поясніть психологічну 

зумовленість учіння як процесу 

цілеспрямованого пізнання. 

2. Порівняйте стимульну та 

діяльнісну парадигми як 

основу учіння. 

3. Наведіть приклади 

пізнавальних психічних 

процесів, поясніть їх 

системність. 

4. Окресліть чинники 

удосконалення навчальної 

діяльності. 

5. Поясніть практичне 

застосування теоретико-

експериментальної теорії 

формування знань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практ. 

заняття 

література згідно 

переліку 
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об’єктивне оцінювання; 

виконання вимог 

освітньої програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання поточних 

навчальних практичних 

завдань. 

 

 

до 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від 2 

до 5. 

 

https://mon.gov.ua/ua
https://www.naiau.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/


11. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання 

навчальної дисципліни 

Оцінювання відбувається відповідно до 

«Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освітньої діяльності в 

Національній академії внутрішніх справ». 

 

Підсумкова кількість балів з дисципліни 

(максимум 100 балів) визначається як сума 

балів поточного контролю (максимум 60 

балів) та балів підсумкового контролю 

(максимум 40 балів). 

 

Поточний контроль передбачає 

систематичне, регулярне оцінювання 

навчальних досягнень здобувача вищої освіти 

(рівень теоретичних знань та практичних 

умінь і навичок з усіх тем навчальної 

дисципліни) за результатами аудиторних 

занять, самостійної та індивідуальної роботи. 

Поточний контроль реалізується у таких 

формах:  

- усне і письмове, фронтальне та 

індивідуальне опитування;  

- рецензування відповідей та письмових 

робіт;  

- участь у дискусіях, обговореннях; 

- написання есе, тез тощо. 

 

Поточному контролю підлягають:  

- глибина, повнота, обґрунтованість відповіді;  

- доповнення, запитання до тих, хто 

відповідає;  

- рецензія на виступ;  

- участь у дискусіях, інтерактивних формах 

організації заняття (робот у парах, малих 

групах), активність під час обговорення 

питань;  

- глибина аналізу наукової та навчальної 

літератури;  

- письмові завдання (тести, контрольні 

роботи, есе, реферати);  

- якість самостійного опрацювання питань;  

- систематичність роботи на заняттях. 

Вимоги до письмової роботи (за 

умови наявності) 

(не передбачено) 

Семінарські заняття під час проведення семінарів здобувачі вищої 

освіти працюють у такому форматі: 

усне опитування 
- глибина і характер знань навчального 

матеріалу за змістом навчальної дисципліни, 

що міститься в основних та додаткових 



рекомендованих нормативних та 

доктринальних джерелах;  

- уміння аналізувати явища, що 

вивчаються, у їх взаємозв’язку й розвитку;  

- характер відповідей на поставлені 

питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо);  

практичні завдання 

- уміння застосовувати теоретичні 

положення у вирішенні проблем;  

- уміння аналізувати достовірність 

одержаних результатів. 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

активна робота під час семінарських та 

практичних занять; позитивні оцінки з усіх 

тем навчальної дисципліни; опрацювання 

більшості з рекомендованих джерел, 

виконання всіх видів навчальної роботи, що 

передбачені робочою програмою навчальної 

дисципліни. 

 


