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Ця програма не може бути повністю чи частково відтворена, тиражована та
розповсюджена без дозволу Київського університету імені Бориса Грінченка
4. ЕКСПЕРТИ:

Профіль програми
Викладач університетів та вищих навчальних закладів
Тип диплому та обсяг програми: сертифікат про підвищення кваліфікації
(дидактичний модуль) , 1 кредит ЄКТС.
Вищий навчальний заклад: Київський університет імені Бориса Грінченка.
Мета програми: забезпечити розвиток дидактичної компетентності
викладача вищої школи (базовий та творчий рівні).
Характеристика програми
1 Предметна область, напрям: педагогічні науки: дидактика, дидактика
вищої школи, освітологія, філософія освіти.
2 Фокус програми: спеціальна.
Додаткова освіта (у межах підвищення кваліфікації викладача вищої школи)
у галузі дидактики вищої школи.
3 Орієнтація програми: програма базується на загальнонаукових,
філософських, психолого-педагогічних та науково-педагогічних теоретичних
та практичних дослідженнях, що враховують сучасний стан розвитку
дидактики вищої школи, орієнтує на актуальні питання імплементації в
освітній процес вищої школи положень компетентнісного підходу, вивчення
та узагальнення наявного педагогічного досвіду в окресленій сфері з
проекцією на подальший професійно-педагогічний розвиток та сталий рух у
науковій кар’єрі.
4 Особливості програми: програма дає змогу набути базового (творчого)
рівня розвитку дидактичної компетентності для продовження ефективного
викладання в освітніх закладах різних типів, на етапі підготовки студентів
(ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра).
Працевлаштування та продовження освіти
1 Працевлаштування: робочі місця в освітніх, наукових, науководослідних установах будь-якої організаційно-правової форми, в установах
системи вищої та післядипломної професійної освіти, у науково-педагогічних
установах, у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації та форм
власності (викладач вищого навчального закладу).
2 Продовження освіти: подальше підвищення кваліфікації на
постійній основі.
Стиль та методика навчання
1 Підходи до викладання та навчання: види навчальних занять: лекції,
семінари-практикуми, індивідуальні робота, консультації, самостійна робота,
практична підготовка; активні форми проведення занять на засадах
партнерської взаємодії: тренінгові методики, ділові ігри, евристичні бесіди,
дискусії тощо;

2 Система оцінювання: загальне оцінювання здійснюється за результатами
підготовки модульного проекту у вигляді прилюдного захисту відповідно до
визначених у програмі критеріїв.
Програмні компетентності
Достатній рівень:
Загальні компетентності:
- дослідницькі уміння;
- лідерські уміння;
- комунікативні уміння, що включають здатність спілкування на
високому професійно-педагогічному рівні;
- здатність до рефлексії та оцінки власної професійно-педагогічної
діяльності;
- розвиненість комплексних пізнавальних умінь (найвищій рівень),
що асоціюються з розвитком та створенням нового знання;
Предметні (освітньої галузі) компетентності:
- загальні знання про компетенції та компетентності, компетентнісний
підхід;
- здатність до впровадження дидактичних механізмів (освітніх
технологій, організаційних форм навчання, методів, прийомів і
засобів навчання) реалізації компетентнісного підходу в освітньому
просторі вищої школи;
- здатність до коллаборативного (спільного на основі колективної
взаємодії всіх суб’єктів навчання) проблемно-визначального
розв’язання освітніх задач у розмаїтті контекстів;
- здатність адаптувати практику до специфічних освітніх контекстів;
- здатність розвивати знання та їх розуміння в обраній сфері
професійної спеціалізації певної освітньої галузі: освітній
менеджмент та адміністрування; вивчення освітніх програм; освітня
політика; навчання дорослих; труднощі навчання тощо;
- здатність використовувати відповідні наукові дослідження з
профілю дисципліни задля наповнення її практичного аспекту;
- здатність до рефлексії цінностей, що є визначальними та
відповідними освітній діяльності.
Творчий рівень:
Загальні компетентності:
- здатність створювати та інтерпретувати нове знання на основі
здійснення оригінального наукового дослідження або інших форм
наукової діяльності;
- готовність здійснювати огляд наскрізних на національному чи
міжнародному рівні наукових проблем на якісній основі;
- здатність демонструвати задовільний якісний вияв усього розмаїття
ключових умінь, технологій, дидактичного інструментарію,

використання практичного досвіду та/або матеріалів, що у своїй
сукупності асоціюються зі сферою навчання студентів;
- здатність розвивати нові уміння, технології, дидактичний
інструментарій, практичний досвід та/або відповідні дидактичні
матеріали;
- здатність і готовність відгукуватися на загальні (іноді абстракті)
проблеми, що пов’язані з розширенням та переосмисленням
визначення існуючого процедурного знання;
- здатність ефективно висвітлювати, поширювати та передавати
результати наукових досліджень та інновацій колегам;
- здатність включатися до критичного діалогу, керувати та
обґрунтовувати комплексні соціальні процеси у межах своїх
професійних домінант;
- сформованість критичної компетентності, тобто критичних та
самокритичних здібностей;
- здатність презентувати та захищати публічно наукові вчення;
- творчість.
Предметні (освітньої галузі) компетентності:
- ґрунтовні
знання
про
компетенції
та
компетентності,
компетентнісний підхід;
- здатність до вдосконалення положень компетентнісного підходу в
освіті на індивідуально-творчій основі;
- здатність до здобуття та розуміння сутнісної цілісної структури
знання, що є основою певної сфери навчання у визначеній освітній
галузі;
- розвиненість особистої відповідальності та високого рівня вияву
автономної
(незалежної)
ініціативи
в
комплексних
та
непередбачуваних ситуаціях, пов’язаних з освітою як розмаїтою
необмеженою системою;
- навченість щодо критичного оцінювання більш широкого
впровадження прикладного знання в конкретних освітніх та
професійних контекстах;
- здатність ретельно досліджувати та рефлексійно оцінювати
соціальні норми у межах їх приналежності до певної специфічної
сфери освіти, а також керувати та спрямовувати діяльність щодо їх
зміни;
- спроможність проводити (оригінальне) наукове дослідження;
демонструвати здатність реалізувати незалежне, оригінальне та
своєчасно висвітлювань в наукових публікаціях дослідження в
різних сферах теорії освіти та/або дидактики вищої школи.

ОПИС ПРЕДМЕТА ДИДАКТИЧНОГО МОДУЛЯ
Предметом розгляду дидактичного модуля є сучасний стан та
перспективи вдосконалення викладання навчальних дисциплін у
вищих навчальних закладах на компетентнісній основі.
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Змістовий модуль
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ:
КОПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНА ПАРАДИГМА
1. Компетентнісний підхід
4
4
4
в освіті
2. Загальні та фахові
4
4
4 компетентності викладача
вищої школи
3. Сучасні освітні
2
2
2 технології навчання у
вищій школі
4.

Дидактична площина
реалізації освітніх
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Підготовка дидактикометодичного творчого
проекту
Разом 30

2

2

-

2

-

-

-
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4

12

2

12

4

8

4

12
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Очікувані результати за дидактичним модулем програми підвищення
кваліфікації викладачів
Достатній рівень:
Розвиток дидактичної компетентності (базовий рівень):
свідомий функціонально-результативний вияв загальних та предметних
(освітньої галузі) компетентностей відповідно до їх змістового наповнення
(базовий рівень).
Творчий рівень:
Розвиток дидактичної компетентності (творчий рівень):
Індивідуально-творчий функціонально-результативний вияв загальних
та предметних (освітньої галузі) компетентностей відповідно до їх змістового
наповнення (творчий рівень).
Модульний контроль
Достатній рівень: здійснюється у формі презентації індивідуального
дидактичного проекту, у якому демонструється здатність до впровадження
дидактичних механізмів (освітніх технологій, організаційних форм навчання,
методів, прийомів і засобів навчання) реалізації компетентнісного підходу в
освітньому просторі вищої школи.
Творчий рівень: здійснюється у формі презентації авторського
дидактико-методичного матеріалу: методичні матеріали, методичні
рекомендації, навчальний (навчально-методичний) посібник, підручник (у
друкованому або е-форматі) (за профілем викладацької діяльності) з творчим
аналізом використання в ході його використання в освітньому процесі
дидактичних механізмів (освітніх технологій, організаційних форм навчання,
методів, прийомів і засобів навчання) реалізації компетентнісного підходу в
освітньому просторі вищої школи.
Критерії оцінювання модульного проекту:
на основі прилюдного захисту індивідуального дидактичного
проекту
(авторського
дидактико-методичного
матеріалу)
встановлюється рівень вияву загальних та предметних (освітньої
галузі) компетентностей за базовим (творчим) рівнем та надається
рекомендація щодо засвоєння дидактичного модуля у рамках
підвищення кваліфікації викладача вищої школи.
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