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Анотація навчальної дисципліни для аспірантів 

(обов’язкова навчальна дисципліна) 

Назва дисципліни: 

«Викладання і навчання в сучасній вищій освіті» 
Анотація. Дисципліна сприяє засвоєнню знань і опануванню вмінь і навичок, необхідних для 
здійснення науково-педагогічної та науково-дослідної діяльності у вищому навчальному 
закладі. Навчальна задача курсу полягає у розширенні педагогічного та інформаційного 
світогляду; розумінні генезису педагогічних категорій; формуванні вмінь переносити набуті 
педагогічні знання у практичну площину, самостійно систематизувати, аналізувати наявний 
досвід щодо організації навчання, виховання та науково-дослідної роботи у ВНЗ. Програма 
дисципліни розкриває основні категорії педагогіки та методики викладання у вищій школі; 
тенденції та напрями розвитку вищої освіти в провідних зарубіжних країнах; основи 
законодавчого й нормативно-правового забезпечення вищої освіти в Україні; особливості, 
принципи і вимоги до науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи; можливості 
використання сучасних засобів і технологій в організації та здійсненні освітнього процесу у 
вищій школі; різноманітні аспекти виховної роботи зі студентами; особливості науково-
дослідної діяльності у вищому навчальному закладі; сутність і можливості розвитку цифрової 
культури сучасного педагога. Лекційні та семінарські заняття проводяться з використанням 
інтерактивних методів навчання: дидактичних ігор, тренінгових вправ, групової і проектної 
роботи. 

Кількість кредитів: 2. 

Викладачі: Лещенко М.П., д.пед.н., проф., провідний науковий співробітник Інституту 
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; Носенко Юлія Григорівна, 
к.пед.н., с.н.с., провідний науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів 
навчання НАПН України; Коневщинська О.Е., к.пед.н., с.н.с., провідний науковий співробітник 
Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. 

Мета навчальної дисципліни: засвоєння аспірантами основних питань теорії та практики 
навчання, виховання, науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі; формування 
знань, умінь і навичок, необхідних для здійснення майбутньої наукової та науково-педагогічної 
діяльності в галузі вищої освіти. 

Змістові модулі: 

Модуль 1.  
- вища освіта і педагогічна думка закордоном та в Україні: історія і сучасність; 
- дидактика вищої школи; 
- перспективні педагогічні технології у вищій школі; 
- теорія та практика виховної роботи у вищій школі; 
- науково-дослідна робота у вищих навчальних закладах; 
- формування та вдосконалення педагогічної майстерності викладача вищої школи. 

Модуль 2. Цифрова культура педагога в контексті неперервної відкритої освіти 
-  феномен цифрової культури педагога в інформаційно-освітньому просторі; 
-  цифрова медіаграмотність, медіаосвіченість; медіаобізнаність педагога; 
-  сучасні освітні цифрові технології; 
- актуальні проблеми медіаосвіти, медіакультури, медіапедагогіки та медіа психології. 

Мова викладання: українська.   

Форма контролю: залік. 
Термін вивчення: дисципліна вивчається у ІІ семестрі на 1 році навчання за освітньо-
науковим рівнем «доктор філософії». 


