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самостійна робота здобувача - 58 год.,  

– для заочної (дистанційної) форми навчання – лекцій 4 год., практичних – 4 
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Короткий зміст освітнього компоненту:  
Тема 1 Розвиток вищої освіти в Україні в світлі Болонського процесу 

Тема 2. Форми організації навчання у вищій школі 

Тема 3. Психолого-педагогічні основи процесу навчання 

Тема 4. Сучасні педагогічні технології та їх використання у ВНЗ 

Тема 5. Педагогічна майстерність викладача вищої школи. 

Тема 6. Імідж та самооцінка викладача вищого навчального закладу. 

Тема 7. Виховання та навчання як єдиний цілісний педагогічний процес 

Тема 8. Критерії якості навчання у вищій школі. 

 

Передумови для вивчення освітнього компоненту: дисципліни психолого-

педагогічної магістерської підготовки 

 

Компетентності:  
Інтегральні: Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері 

транспортних систем та технологій, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Загальні: Володіння теоретичними положеннями та практичними аспектами 

підготовки фахівців за спеціальністю «Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)», здатність застосування цих знань для 

організації вирішення науково-дослідницьких та прикладних завдань. 

Володіти основними положеннями організації навчального процесу та 

послуговуватись ними у професійній педагогічній діяльності. Володіти 

методологією наукової-педагогічної діяльності. 



Фахові: Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій 

освіті. Системний науковий світогляд та загальнокультурний кругозір. 

Володіння навиками керівництва науковою роботою студентів спеціальності 

275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». 

Результати навчання: Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і 

нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми 

транспортних систем і технологій державною та іноземною мовами, 

кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у 

провідних міжнародних наукових виданнях. Глибоко розуміти загальні 

принципи та методи технічних наук, а також методологію наукових 

досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері транспортних 

систем та технологій та у викладацькій практиці. Провадити викладацьку 

діяльність у закладах вищої освіти, застосовуючи інноваційні форми, засоби 

та технології при розробці методичного забезпечення навчального процесу та 

під час навчально-виховної роботи, в т.ч. шляхом формування у студентів 

навичок самостійно здобувати знання. 

 

Методи навчання, форми та методи оцінювання: Методи навчання: 

лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота здобувача. Поточний 

контроль здійснюється шляхом усних опитувань на практичних заняттях з 

навчальної дисципліни. Підсумковий контроль здійснюється у формі усного 

заліку по матеріалу після засвоєння аспірантами дисципліни. Підсумкова 

оцінка знань визначається (у накопичених балах та за національною шкалою) 

як сума усіх оцінок. 

 

Вимоги: до підсумкового контролю допускаються здобувачі, які за 

результатами поточного контролю на практичних заняттях набрали не менше 

30 балів. 

 

Критерії оцінювання: Оцінювання навчальних досягнень аспіранта 

здійснюється на основі наступних складових: усне опитування на заняттях, 

самостійної роботи (результати контрольних завдань, доповідей, виступів) та 

підсумкового контролю. Підсумковою оцінкою за семестр є сума балів з 

вищевказаних складових. 
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