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Назва курсу Теоретико-методологічні основи педагогічної освіти 

Адреса викладання 

курсу 

Львів, вул. Туган-Барановського, 7, кафедра загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи, 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет педагогічної освіти, кафедра загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

галузь знань 01 Освіта / Педагогіка третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 

Викладачі курсу П’ятакова Галина Павлівна, д.,пед., наук, професор 

Контактна інформація 

викладачів 

pyatakova.halina@gmail.com 

Консультації з курсу 

відбуваються 

понеділок, 18:00-19.00 год. (платформа Teams)  

Сторінка курсу https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/-011-osvitni-pedahohichni-nauky  

Інформація про курс Дисципліну «Теоретико-методологічні основи педагогічної освіти» 
призначено для аспірантів 3 курсу спеціальності 011 – освітні, 

педагогічні науки, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, яку викладають 

в 5 семестрі в межах ОНП «Освітні, педагогічні науки» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти в обсязі 3 кредитів (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). Курс 

належить до циклу нормативних навчальних дисциплін та забезпечує 

аспірантів знаннями з сучасних філософських, теоретико-

методологічних засад педагогічної освіти. Під час вивчення курсу 

аспірантів ознайомлюють з базовими поняттями, структурою, 

принципами, сучасними методологічними підходами, методами, 

закономірностями розвитку педагогічної освіти. При вивченні курсу 

акцентуємо на використанні філософських засад, принципів, підходів у 

подальшій діяльності та впровадження отриманих знань для наукового 

пошуку інформації, її аналізу та синтезу для написання дисертаційних 

досліджень  

Коротка анотація 

курсу 

Курс складається з 2 змістових модулів: 

1. Становлення педагогічної освіти в Україні та світі. 

2. Сучасні методологічні та технологічні підходи у процесі 

професійної підготовки майбутнього педагога 

Мета та цілі курсу Мета вивчення нормативної дисципліни «Теоретико-методологічні 

основи педагогічної освіти»: формування в аспірантів професійних 

компетентностей для розуміння теоретико-методологічних засад 

педагогічної освіти та реалізації отриманих знань у науковому 

дослідженні й подальшій педагогічній діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Теоретико-

методологічні основи педагогічної освіти” є: 

1. Засвоєння базових понять, структури, принципів, сучасних 

методологічних підходів, методів, закономірностей розвитку 

педагогічної освіти. 

2. Ознайомлення аспірантів з особливостями педагогічних систем 

України та провідних країн світу. 

3. Підготувати аспірантів до впровадження у процес професійної 

діяльності сучасні методологічні та технологічні підходи. 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/-011-osvitni-pedahohichni-nauky
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4. Ознайомлення з головними напрямами професійної підготовки 

педагога у сучасних дослідженнях з подальшим використанням у 

дисертаційній роботі 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література:  

1. Авшенюк Н. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації  

світового освітнього простору [Електронний ресурс] / Н.Авшенюк // 

Науковий вісник Чернівецького університету : [збірник наукових 

праць]. – 2009. – Вип.468. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvchu/PtP2009. – Назва з екрану 

2. Бочарова О.А. Модернізація вищої школи у сучасній Франції : дис. 

… кандидата пед. наук: 13.00.01 / Бочарова Олена Анатоліївна. – 

Горлівка, 2006. – 176 с. 343  

3. Вакуленко Т.І. Становлення та розвиток системи підвищення 

кваліфікації вчителів Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня кандидата пед. наук : спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка та 

історія педагогіки” / Т. І. Вакуленко. – К., 1995. – 19 с. 

4. Вітвіцька С. С. Теоретичні і методичні засади підготовки магістрів // 

автореф. дис. … доктора пед. наук: 13.00.04. Житомир, 2011. 44 с. 

5. Десятов Т.М.Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах 

Східної Європи (друга половина ХХ століття): дис. … доктора пед. 

наук: 13.00.01 / Десятов Тимофій Михайлович. – К., 2006. – 431 с. 

6. Дубасенюк О. А. Теорія і практика професійної виховної діяльності 

педагога: монографія. – Житомир, 2005. 368 с. 

7. Кристопчук Т. Є. Педагогічна освіта в країнах Європейського Союзу: 

монографія. – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 484 c.  

8. Лащихіна В.П. Розвиток системи підготовки педагогічних кадрів у 

Франції (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.): дис. … кандидата пед. 

наук: 13.00.01 / Лащихіна Віталіна Петрівна. – К., 2009. – 198 с. 

9. Локшина О. І. Етапи розвитку стратегії Європейського Союзу у 

галузі освіти [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em2/content/07loiuet.html. – Назва з 

екрану. 

10. Максименко А. П. Становлення і розвиток системи 

університетської освіти Франції (ХІХ-ХХ століття): дис. … доктора 

пед. наук: 13.00.01 / Максименко Анатолій Петрович. – К., 2008. –389 с. 

11. Махиня Н. В. Реформування системи педагогічної освіти 

Німеччини (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.): дис. … кандидата 

пед. наук: 13.00.01 / Махиня Наталія Володимирівна. – Черкаси, 2009. – 

169 с. 

12. Педагогічна освіта в Україні: теорія і практика: словник / М. П. 

Вовк, Ю. В. Грищенко, С. О. Соломаха, Н. О. Філіпчук, 

С.В.Ходаківська; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені 

Івана Зязюна НАПН України. – Київ, 2021. – 312 с. 

13. П’ятакова Г. П. Тенденції дидактичної підготовки магістрів 

філологів в університетах країн Вишеградської групи: монографія. 

Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. 496 с. 

14. Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Освітні системи країн 

Європейського Союзу: загальна характеристика: навчальний посібник / 
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С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук; Київський університет імені Бориса 

Грінченка. – Рівне: Овід, 2012. – 352 c.  

Додаткова 

1. Вишневський О. І. Людиноцентризм як педагогічна проблема на тлі 

сучасних цивілізаційних процесів. Освіта: всеукраїнський громадсько-

політичний тижневик. 2008. № 32/33. С. 10–11. 

2. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі. 2-

е вид. К.: Т-во «Знання» України, 2010. 520 с.  

3. Локшина О. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: 

теорія і практика (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.): монографія. 

Ін-т педагогіки АПН України. К.: Богданова А. М., 2009. 403 с. 

4. Малафіїк І. В. Системний підхід у теорії і практиці навчання: 

монографія. Рівне: Редакційно-видавничий відділ РДГУ, 2004. 437 с. 

5. П’ятакова Г. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі: 

навч.-метод. посібник. Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 

120 с.  

6. П’ятакова Г. Трактування «педагогічної системи» в контексті 

розвитку педагогічної науки: матеріали звітн. наук. конф. кафедри 

загальної та соціальної педагогіки. Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2015. Вип. 14. С. 31–36.  

7. Савельєв В. П. Вища освіта України у проблемній ситуації ХХІ ст.: 

соціологічний аналіз // Вісник Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. – Серія “Соціологія. Психологія. Педагогіка”. – 

Вища освіта України – Додаток 4, том ІІ (14). – 2009.– Тематичний 

випуск №3 “Вища освіта України у контексті інтеґрації до 

європейського освітнього простору”. – С. 6–12. 

8. Сова М О. Проблеми розвитку вищої освіти України в контексті 

євроінтеґрації // Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. – Серія “Соціологія. Психологія. Педагогіка”. Вища 

освіта України. – Додаток 4, том ІІ (14) – 2009 р.– Тематичний випуск 

№3 “Вища освіта України у контексті інтеґрації до європейського 

освітнього простору”. – С. 113–117. 

9. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого 

навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во 

Рута, 2016.  

10. Равчина Т. Діяльність викладача вищої школи в контексті сучасної 

філософії освіти. Вісник Львівського університету. Львів: ЛНУ імені 

Івана Франка, 2009. C. 11–22. (Серія педагогічна).  

11. Толкова Т. М. Підготовка магістрів педагогічної освіти в 

університетах США (кінець ХХ–початок ХХІ століття): монографія. 

Камянець-Подільській: Медобори. – 2006, 2013. 166 с. 

12. Gańko-Karwowska M., Kompetencje informatyczne studentów 

pedagogiki wczesnoszkolnej. [W:] Pedagogika i informatyka. Red. A. W. 

Mitas. Wydaw. Politechniki Śląskiej w Katowicach, Cieszyn 2001.  

13. Hutmacher W., Key competencies for Europe.Report of the Symposium 

Berne, Switzerland 27–30 March, 1996. Council for Cultural Co-operation 

(CDCC). Secondary Education for Europe Strasburg, 1997. 

14. Pyatakova H., Ratushnyak N. The preparation peculiarities of the 
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masters of english philology in the European universities in the context of 

changing language policy. [w:] SUSTAINABLE EDUCATION AS A WAY 

OF BRINGING PEOPLE TOGETHER – MULTIPLE STORIES FROM 

EUROPE AND ABOUT/ editors: Vasul Galuzyak, Ryszard Kucha, Anatoliy 

Vykhrusch. Spoleczna Akademia Nauk, Łodź. Studia I Monografia № 83. 

Łodź – Warshawa 2018. S. 398–414. 426 s.  

15. Strykowski W. Kompetencje medialne: pojęcie, obszary, formy 

kształcenia. [w:] Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy. Red. W. 

Strykowski, W. Skrzydlewski. Wydaw. eMPi2, Poznań 2004. 

16. Szerlag A. Funkcje szkoły wyższej w kontekście procesu Bolońskiego. 

[w:] Problemy edukacji w szkole wyższej. Oficyna Wydawnicza «Impuls», 

Krakow, 2008. S. 16–29. 

17. Vašutová J. Pedagogické vzdělávání vysokoškolských učitelů jako 

aktuální potřeba. URL : 26-2005-3-pedagogické – vzdělávání. pdf. 6 s.. 

18. Vlčková K. Charakteristiky a vývojové trendy školství a vzdělávání v 

zemích EU. [w:] Vzdělávací politika Evropské unie. Brno : URL: PdF MU, 

2006. 32 s.. 

19. Woźnicki J. Opis prac nad Programem rozwoju szkolnictwa wyższego 

do 2020 r. i jego najważniejsze elementy. Program rozwoju szkolnictwa 

wyższego do 2020 r. / red. (2015). Część I, FRP, KRASP, Warszawa. 52 s. 

Законодавчі документи України про освіту: 

1. Концепція організації підготовки магістрів в Україні за 

спеціальностями та освітніми програмами. URL: 

https://pon.org.ua/socialny-zahyst/studentski-pytannja/414-zatverdzheno-

koncepciju-organizaciyi-pidgotovki.html. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій». URL: 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12. 

3 Постанова Кабінету Міністрів України N 507 від 24 травня 1997 р. 

«Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними 

освітньо-кваліфікаційними рівнями». URL: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/KP970507.html. 

4. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 №1556-VII. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

5. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № № 2145-VIII. URL: 

http://osvita.ua/legislation/law/2231/list/1. 

6. Програма розвитку Київського університету імені Т. Шевченка. 

URL: Program_Univ.2020.pdf.Foxit–Reader. 

7. Програма розвитку Львівського національного університету імені 

Івана Франка. 

8. Про затвердження Концептуальних засад розвитку педагогічної 

освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір: Наказ 

МОНУ № 998 від 31.12.2004 р. URL: 

http://www.mon.gov.ua/images/education/average/ topic/rozv/knc.doc. 

9. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: постанова Кабінету 

https://pon.org.ua/socialny-zahyst/studentski-pytannja/414-zatverdzheno-koncepciju-organizaciyi-pidgotovki.html
https://pon.org.ua/socialny-zahyst/studentski-pytannja/414-zatverdzheno-koncepciju-organizaciyi-pidgotovki.html
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Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/266-2015-%D0%BF#n11. 

10. Сайт Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Стратегія 2021–2025 URL: https://lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/03/strategy-2021-2025.pdf. 

Тривалість курсу 120 год. 

Обсяг курсу Денна форма: 32 годин лекційних занять. З них 58 годин самостійної 

роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК1. Здатність оволодіти загально-науковою компетентністю, 

спрямованою на формування системного наукового світогляду. 

ЗК3. Здатність визначати культурні смисли досліджуваного явища на 

засадах етичних орієнтирів конструювання наукових проєктів; 

створювати авторські програми досліджень. 

ЗК8. Здатність розуміти загальносвітовий і національний контексти 

розвитку вищої (університетської) освіти, ціннісні смисли та 

пріоритетні напрями реформування вищої освіти в Україні та 

враховувати їх у практичній діяльності.  

ЗК10. Здатність виявляти прогресивні освітні ідеї світової та 

вітчизняної педагогічної спадщини, порівнювати, виокремлювати цінні 

доробки дослідників, аналізувати їх і творчо використовувати у 

професійній діяльності. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):  

СК11. Уміння проводити історико-педагогічний аналіз джерельної бази 

досліджуваної проблеми, переосмислювати знання й досвід, 

представлені в історико-педагогічному та компаративному дискурсі, 

застосовувати їх у власному науково-педагогічному дослідженні, 

визначати перспективи творчого використання. 

СК12. Здатність популяризувати кращі здобутки педагогічної теорії й 

практики українського та інших народів, застосовувати їх у 

професійній діяльності. 

СК13. Здатність планувати, реалізовувати та коригувати послідовний 

процес ґрунтовного науково-педагогічного дослідження з логічним 

дотриманням відповідних наукових підходів і принципів академічної 

доброчесності.  

СК14. Інтегровані знання з історії педагогіки, порівняльної педагогіки, 

інноватики в галузі освіти, методології науково-педагогічного 

дослідження.  

СК15. Здатність розв’язувати складні комплексні проблеми в 

дослідницькій, інноваційній видах діяльності на засадах професійної 

етики; володіти вміннями розробляти наукові, освітні, грантові 

проєкти. 

СК17. Здатність критично аналізувати, самостійно та вільно 

орієнтуватися в змісті педагогічної інноватики, сучасних освітніх 

технологій, застосовувати досягнення в науковій та проєктній 

діяльності й педагогічній практиці. 

СК22. Здатність відбирати, структурувати зміст навчального матеріалу, 

грамотно вибудовувати власні наукові та методичні тексти. 
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Програмні результати навчання (ПРН): 

ПРН3. Продемонструвати знання лексичних, граматичних, 

стилістичних структур, що є необхідними для адекватного вираження 

відповідних ідей та понять в авторських наукових текстах (усно та 

письмово).  

ПРН4. Володіти типовими для науково-педагогічної комунікації 

лексико-синтаксичними моделями української та іноземних мов для 

вибору оптимальної мовної поведінки викладача ЗВО.  

ПРН5. Продемонструвати знання концепцій розвитку «національних» 

моделей вищої (університетської) освіти, розуміння процесів 

інтеграції, сталого розвитку суспільства, цифровізації в освітній галузі 

на сучасному етапі.  

ПРН12. Здійснювати оригінальне історикопедагогічне/ 

експериментальне/ компаративістське дослідження, оперувати різними 

методами й засобами дослідницької діяльності, прийомами збирання, 

систематизації та обробки інформації, інтерпретації отриманих 

результатів.  

ПРН13. Використовувати досягнення педагогічної інноватики у власній 

науковій та педагогічній діяльності, осмислювати теоретичну і 

практичну значущість освітніх нововведень, генерувати і презентувати 

власні інноваційні ідеї. 

Ключові слова Толерантність, виховання толерантності, креативність, етапи 

креативного процесу, тренінг, суб’єктно-суб’єктне освітнє середовище, 

освітні технології 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, семінарських та практичних занять, виконання 

самостійної роботи (проєкти) та консультації для кращого розуміння 

тем 

Теми ДОДАТОК (схема курсу) 

http://pedagogy.lnu.edu.ua/employee/pyatakova-h-p; 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру 

письмовий/тестовий контроль 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з курсів: 

«Педагогіка вищої школи», «Формування системного науково-

професійного мислення», «Теорія і практика управління закладами 

освіти», «Інноваційні процеси у вищій освіті»  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, інтерактивне навчання (робота в малих групах, 

мозковий штурм, дидактичні ігри, техніка акваріума; коопероване 

навчання), дискусія, розробка та представлення проєктів,  

Необхідне обладнання Комп’ютер, загальновживані комп'ютерні програми і операційні 

системи, мультимедійний проєктор, фліпчарт, маркери. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховують за 

наступним співідношенням:  

• презентація на лекціях: 20% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів___20___ 

• самостійна робота (проєкти): 30% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів___30___ 

http://pedagogy.lnu.edu.ua/employee/pyatakova-h-p
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• іспит: підсумковий тест 50% семестрової оцінки, максимальна 

кількість балів__50__ 

Підсумкова максимальна кількість балів_100______ 

Письмові роботи (проєкти): 

1. Підготувати презентацію системи вищої освіти однієї з країн ЄС. 

2. Модель педагогічної освіти бакалавра/магістра. 

Академічна доброчесність: Очікуємо, що роботи аспірантів будуть 

їхніми оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Виявлення 

ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі аспіранта є 

підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів 

плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікуємо, що всі 

аспіранти відвідають лекції й практичні зайняття курсу. У будь-якому 

випадку аспіранти зобов’язані дотримуватися усіх строків, визначених 

для виконання проєктів, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку аспіранти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Аспірантів заохочують до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуємо бали, набрані на лекції, у 

процесі дискусії, представленні роботи, самостійній роботі та бали 

підсумкового тестування на іспиті. При цьому обов’язково враховуємо 

присутність на заняттях та активність студента під час лекційного 

заняття.  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруємо. 

Академічну доброчесність забезпечують: 

- усна домовленість з аспірантами на першому занятті про прийняття 

умов дотримання доброчесності; 

- повідомлення викладача про плагіат та його наслідки; 

- індивідуальний характер кожного з проєктів, які виконують магістри. 

Питання до іспиту  1. Охарактеризуйте вплив сучасних філософських течій на розвиток 

педагогічної освіти.  

2. Прокоментуйте політичні, економічні, соціальні та педагогічні 

чинники розвитку змісту педагогічної освіти.  

3. Охарактеризуйте вітчизняні й зарубіжні теорії змісту освіти.  

4. Охарактеризуйте сучасні філософії, на які спирається у своїй 

професійній діяльності педагог.  

5. Роль філософії людиноцентризму у формуванні суб’єктно-

суб’єктного середовища вищих закладів освіти. 

6. Прокоментуйте принципи педагогічної освіти України.   

7. Охарактеризуйте структуру національної педагогічної освіти.  

8. Прокоментуйте закономірності розвитку педагогічної освіти 

України. 

9. Окресліть завдання педагогічної освіти України.   

10. Законодавчі документи про становлення педагогічної освіти 

України.  

11. Реформування вищої освіти в контексті змін у професійній 
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підготовці педагогічних кадрів. 

12. Охарактеризуйте етапи розвитку педагогічної освіти України. 

13. Охарактеризуйте педагогічну освіту як систему.  

14. Охарактеризуйте систему вищої освіти провідних країн світу (за 

вибором).  

15. Окресліть головні тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в 

умовах євроінтеграції. 

16. Охарактеризуйте синергетичний підхід у педагогічній освіті. 

17. Компетентнісний підхід як парадигма розвитку педагогічної освіти. 

18. Визначить поняття «компетентнісна освіта» та «компетентнісний 

підхід». 

19. Охарактеризуйте етапи впровадження компетентнісного підходу у 

вищу освіту України. 

20. Технологічний підхід в процесі професійної підготовки педагога. 

21. Впровадження інноваційних технологій в освітній процес ЗВО. 

22. Дистанційне навчання та його особливості в освіті ЗВО. 

23. Охарактеризуйте етапи впровадження ІКТ в закладах вищої освіти. 

24. Охарактеризуйте напрями підготовки педагога в Україні. 

25. Охарактеризуйте шляхи професійного розвитку вчителів у 

провідних країнах світу та їхні особливості (країна за вибором 

аспіранта).  

26. Охарактеризуйте нормативні документи, відповідно до яких 

сьогодні відбувається процес реформування системи вищої освіти 

України 

27. Проаналізуйте сутність поняття “європейський простір вищої 

освіти”. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 

ДОДАТОК 

Схема курсу «Теоретико-методологічні основи педагогічної освіти» 

Тиж./ 

дата/ 

год. 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота)  

Літера-

тура. 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, год Термін 

вико-

нання 

1.  

27. 09. 
Модуль1.Становлення 

педагогічної освіти в Україні та 

світі. Тема 1. Вплив сучасних 

філософських течій на розвиток 

педагогічної освіти. Політичні, 

економічні, соціальні та 

педагогічні чинники розвитку 

педагогічної освіти.  

лекція 2 год. 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12, 13, 1д, 

2д, 3д, 

5д., 10д, 

12 д. 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу і реко-

мендованої літера-

тури до теми. 

1 тиж-

день 
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2. 

04.10. 

Тема 2. Філософські засади 

професійної підготовки 

педагогів. 

лекція 2 год. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 7, 8, 

9, 10, 11, 

12, 1д, 2д, 

3д, 5д., 10 

д, 12 д. 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу і реко-

мендованої літера-

тури до теми.  

2 тиж-

день 

3. 

11.10. 
Тема 3. Роль філософії 

людиноцентризму у формуванні 

суб’єктно-суб’єктного 

середовища вищих закладів 

освіти. 

лекція 2 год. 1, 2, 3, 4, 

5, 6 7, 8, 

9, 10, 11, 

13, 1д, 2д, 

3д, 10 д, 

11д, 12 д. 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу і реко-

мендованої літера-

ту ри до теми. 

3 тиж-

день 

4. 

18.10. 

 

Тема 4. Принципи, структура, 

закономірності розвитку, 

завдання педагогічної освіти. 

лекція 2 год. 1, 2, 4, 6, 

12,13, 4д., 

7д., 8д, 

9д., 12 д. 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу і реко-

мендованої літера-

тури до теми.  

4 тиж-

день 

5. 

25.10.  

Тема 5. Законодавчі документи 

про освіту України. 

Реформування вищої освіти в 

контексті змін у професійній 

підготовці педагогічних кадрів. 

лекція 2 год. 4, 6, 12, 

13,7д.,8д., 

15д, 16д. 

Законодав

чі доку-

менти:  

1-9 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу і реко-

мендованої літера-

тури до теми. 

5 тиж-

день 

6. 

01. 11.  

Тема 6. Етапи розвитку 

педагогічної освіти України 
лекція 2 год. 1,4,5, 6, 

12, 13, 4д, 

7д, 8д, 

Законодав

чі доку-

менти:  

1-10. 

Опрацювання 

матеріалу лекції і 

рекомен-дованої 

літератури до теми. 

Виконання зав-

дання  

6 тиж-

день 

7. 

08. 11. 

Тема 7. Педагогічна освіта як 

система. Системи вищої освіти 

провідних країн світу. 

лекція 2 год 1,2,3,4,5, 

6, 7, 8, 9, 

10,11,12, 

13, 14, 4д, 

6д, 7д, 9д 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу і реко-

мендованої літера-

тури до теми. 

Підготовка та  

презентування на 

лекцій 1 завдання. 

7 тиж-

день 

8. 

15. 11. 

Тема 8. Головні тенденції 

розвитку вищої педагогічної 

освіти в умовах євроінтеграції. 

лекція 2 год 1, 2, 4, 5, 

13, 7д,8д., 

9д, 11д., 

14д, 16д., 

17д., 18д., 

19д. 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу і реко-

мендованої літера-

тури до теми. 

8 тиж-

день 

9. 

22.11. 

Модуль 2. Сучасні методологічні 

та технологічні підходи у процесі 

професійної підготовки 

лекція 2 год. 6, 7, 12, 

2д, 3д,4д., 

5д.,6д.,7д, 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу і реко-

9 тиж-

день 
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майбутнього педагога  

Тема 9. Головні напрями 

професійної підготовки педагога 

у сучасних дослідженнях 

9д, 11д, 

14д, 15д, 

16д, 17д., 

18д., 19д. 

мендованої літера-

тури до теми. 

10. 

29. 11. 

Тема 10. Синергетичний підхід у 

педагогічній освіті. 

 

лекція 2 год. 3,4, 6, 12, 

6д., 7д, 

9д,  

Опрацювання 

матеріалу лекції і 

рекомендованої 

літератури до теми. 

10 

тиж-

день 

11-12. 

06. 12. 

13.12. 

Тема 11-12. Компетентнісний 

підхід як парадигма розвитку 

педагогічної освіти 

лекція 4 год. 2, 3, 4, 5, 

12,13,  

2д,3д,4д.,

5д.,6д.,7д, 

12д, 13д, 

15д 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу і реко-

мендованої літера-

тури до теми. 

 11-12 

тиж-

дні 

13. 

20.12 

Тема 13. Технологічний підхід в 

процесі професійної підготовки 

педагога 

лекція 4 год. 2, 3, 4, 5, 

12, 13,  

2д,3д,4д.,

5д.,6д.,7д, 

9д, 12д, 

13д, 15д  

Опрацювання 

матеріалу лекції і 

рекомендованої 

літератури до теми. 

13 

тиж-

день 

15. 

27.12. 

Тема 14. Дистанційне навчання 

та його особливості в освіті ЗВО 

лекція 2 год. 1,2,3,4,5, 

2д,3д, 4д., 

5д.,9д., 

15д. 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу і реко-

мендованої літера-

тури до теми. 

Підготовка 

проєкту. 

14 

тиж-

день  

15. 

03.01 

Тема 15. Орієнтація на 

неперервну освіту у системі 

підготовки вчителя. 

 1,2,3,4,5, 

13, 16д., 

17д, 18д., 

19д. 

 15 

тиж-

день 

16. 

10.01 

Тема 16. Особливості 

професійного розвитку вчителів 

у провідних країнах світу.  

лекція 2 год. 1,2,3,4,5, 

13, 16д., 

17д, 18д., 

19д. 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу і реко-

мендованої літера-

тури до теми. 

Презентування 

проєкту 

16 

тиж-

день 
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