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Добрий день, шановні колегі! 

Факультет соціальної педагогіки та психології, кафедра 
педагогіки і психології освітньої діяльності ЗНУ вітають 
учасників вебінару. Цей вебінар присвячений проблемі 
формування професійних компетентностей педагога у 
фахово - орієнтованому освітньому середовищі. 

Згідно з «Національною доктриною розвитку освіти 
України» система освіти повинна забезпечувати 
підготовку кваліфікованих фахівців, здатних до 
виявлення креативності, готових до професійного 
саморозвитку і освоєння новітніх інформаційних 
технологій. Тому важливим завданням вищої освіти є 
забезпечення формування професійних компетентностей 
майбутніх педагогів.



Кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності 
здійснює підготовку магістрів за ОПП 
«Педагогіка вищої школи»

 Є неабиякі причини, за якими факультет соціальної педагогіки та психології ЗНУ, а саме кафедра педагогіки і 
психології освітньої діяльності, беруть участь в марафоні, присвяченому проблемі формування професійних 
компетентностей педагога.

 По-перше, вебінар підготовлено в рамках співпраці між факультетом СПП та Науково-методичним центром 
професійно - технічної освіти у Запорізькій області.

 По-друге, у 2018 році на факультеті соціальної педагогіки та психології відкритий бакалаврат з новими 
педагогічними  спеціальностями:  «Дошкільна освіта»; «Початкова освіта», а також відкритий прийом студентів на 
старші курси за цими педагогічними спеціальностями;

 По-третє, викладачі кафедри педагогіки і психології освітньої діяльності беруть участь в забезпеченні підготовки 
молодших спеціалістів зі спеціальностей «соціальна педагогіка»,  «фізичне виховання» в Економіко-правничому 
коледжі ЗНУ; 


По-четверте, головною метою діяльності школи педагогічної майстерності, створеної у ЗНУ в 2001 році, є 
формування педагогічної компетентності молодих викладачів, їхньої готовності до інноваційної діяльності, 
академічної мобільності, потреб професійного росту.

 По-п’яте, на кафедрі функціонує магістратура за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та «Освітні, педагогічні 
науки»



 Проблема підвищення якості професійної 
компетентності педагогів пов’язана з вдосконаленням 
науково-методичної роботи шляхом формування 
інноваційного фахово-освітнього середовища, реалізації 
особистісно-орієнтованого, діяльнісного, індивідуального 
та диференційованого підходу.

З огляду на це метою вебінару є осмислення  механізмів 
формування професійних компетентностей  педагога у 
фахово-орієнтованому освітньому середовищі, а саме: 
формування професійних компетентностей магістрів 
засобами дисциплін навчального плану  спеціальності 
«Педагогіка вищої школи»  та «Освітні,  педагогічні 
науки».

Зокрема йдеться про зміст програмної компетентності 
педагога вищої школи, підходів до викладання та 
навчання, оцінювання результатів навчання педагогів із 
позиції компетентнісного підходу. 

Організація навчально-методичного супроводу
формування компетентностей педагога здійснюється 
під керівництвом науково-методичної ради, 
навчального відділу,  НМР факультетів, а також за 
участю представників Студентської ради вишу.



 Всі освітні педагогічні програми сьогодні сформовані
на основі компетентнісного підходу, і програми
факультету соціальної педагогіки та психології не
унікальні в цьому відношенні.

 Що безумовно притаманне програмами факультету
соціальної педагогіки та психологи ЗНУ, а саме ОПП
«Педагогіка вищої школи», так це те, що у студентів
формується інтегративне знання, креативність,
інклюзивна освітня філософія, теорія і практика рівних
прав і можливостей в освіті.

 Знання, здобуті в межах ОПП «Педагогіка вищої
школи» здобувачі можуть випробувати в період
педагогічної практики. Після закінчення ОПП
«Педагогіка вищої школи» здобувачі отримують диплом
магістра освітніх, педагогічних наук, викладача.



Зупинимось більш конкретно на визначенні понять, які є 
елементами компетентнісного підходу. 

У Ст. 1 Про вищу освіту в останній чинній редакції від 9 грудня 
2015 року відзначено, що компетентність - динамічна комбінація 
знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення 
професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-
етичних цінностей, яка визначає здатність ОСОБИ успішно 
здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є 
результатом навчання на певному рівні вищої освіти.

За думкою науковців, «компетенція»  відбиває  зміст певного  
виду  діяльності,  тоді  як «компетентність» є сукупністю 
якостей особистості, необхідних для реалізації  цього змісту, 
виявляється у готовності та здатності особистості 
ефективно вирішувати завдання певної галузі 
життєдіяльності.
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Завжди носить діяльнісний характер та виявляється 
тільки в діяльності.

Нерозривно пов’язана з цінностями людини 
(компетентна людина особисто зацікавлена діяльністю).

Проявляється в умінні здійснювати вибір, приймати 
рішення в певній ситуації, виходячи з адекватної оцінки 

самого себе.

Компетентний спеціаліст націлений на майбутнє, 
передбачає зміни, орієнтований на самоосвіту, але його 

компетентність реалізується в теперішньому.

Узагальнення визначень поняття «компетентність» дозволяє виокремити 
його основні характеристики:



Головним у діяльністній структурі є мотивація особистості, яка спонукає та 
спрямовує її. 

Діяльністна основа компетентності складається з таких дій особистості, як: 
когнітивних, емоційно-оціночних, мотиваційних, вольових та операційних . 

До емоційно-оціночних дій ми відносимо – наявність у особистості певного 
емоційного стану (настрою), до мотиваційних дій – потреби, стимул, цінності, 
ставлення, бажання, установки; до операційних – власне реалізація дії. 

Нова українська школа в контексті нового Закону України «Про освіту» 
називається школою компетентностей XXI століття. 

На відміну від знаннєвої школи, компетентнісна школа має дати дитині не
лише знання, а й сучасні вміння та навички. А також – цінності, які
допоможуть формувати ставлення дитини у різних ситуаціях.



Якості,  шо необхідні кожному педагогу для успішної 
самореалізації.

Змінюється суспільство, змінились студенти -
основні замовники, «споживачі» освітніх послуг.

Відкритому демократичному суспільству
потрібні рефлексивно діючі педагоги з такими
якостями, як патріотизм, інноваційність,
толерантність, автономія, вмотивованість.

Сьогодні є ще ціла низка компетентностей, які
з’явилися в сучасних умовах розвитку суспільства:
уміння зрозуміло і недвозначно доносити власні
висновки, знання та пояснення, що їх обґрунтовують
до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які
навчаються, так само як і навик управляти
комплексними діями або проектами,
відповідальність за прийняття рішень у
непередбачуваних умовах, креативність, критичне
мислення, так звані м’яки компетентності, стають
визначальними на робочому місце.

Це ті якості, шо необхідні кожному педагогу
для успішної самореалізації.

Ця низка компетентностей знайшла своє
відображення в нових стандартах освіти і вплинула
на осучаснення змісту та методів формування
професійних компетентностей педагогів.



Питання стосовно ефективності процесу навчання майбутніх 
педагогів  має ключове значення в процесі професійної 

підготовки.
Вважаємо, що зміст поняття «професійна 
компетентність педагога» слід трактувати 
так: здатність особистості здійснювати 
професійну діяльність на основі набутих 
знань, умінь, навичок, які сприяють 
розвитку креативного потенціалу 
особистості педагога, професійному 
саморозвитку та мають ознаки 
системності. 

Формування професійних 
компетентностей здійснюється через зміст 
освіти, який охоплює не тільки перелік 
навчальних предметів, хоча саме їх 
засобами поєднується зміст, необхідний 
для  засвоєння, із засобами його засвоєння, 
але й професійні навички і вміння, що 
формуються у процесі вивчення 
предмету(В.Кремень).



Відповідно до освітньо-професійної програми 
«Педагогіка вищої школи» об’єкти вивчення –
навчання, виховання, розвиток, педагогічна система 
вищої освіти.

Цілі навчання – формування у здобувачів вищої 
освіти комплексу знань, умінь та навичок для 
застосування у професійній діяльності у сфері 
педагогіки вищої школи, підготовка нового 
покоління висококваліфікованих педагогів з 
інноваційним мисленням, систематизованими 
знаннями, передовими компетентностями 
необхідними для роботи у закладі вищої освіти та 
у закладах освіти різних рівнів. 



Відповідно до освітньо-професійної
програми «Педагогіка вищої школи» ми
розуміємо програмну компетентність як
сукупність інтегральної, загальної, та
спеціальної (фахової, предметної)
компетентностей. Зрозуміло, всі три види
компетентностей взаємопов'язані і
розвиваються одночасно.

Ви маєте можливість ознайомитися із ОПП
«Педагогіка вищої школи» на сайті ЗНУ
(https://www.znu.edu.ua/opp/3866.ukr.html).

https://www.znu.edu.ua/opp/3866.ukr.html


 Визначення можливостей вищої освіти та 
розроблення на цій основі індивідуальних 
траєкторій розвитку здобувачів;

 Реалізація освітньо-професійних та освітньо-
наукових програм підготовки фахівців з вищою 
освітою;

 Удосконалення системи управління освітньою 
діяльністю вищого навчального закладу;

 Розроблення засобів діагностики рівня 
сформованості результатів навчання здобувача;

 Визначення компетентностей та програмних 
результатів навчання певної спеціальності та 
спеціалізації за рівнями вищої освіти;

 Оволодіння методологією наукової, науково-дослідної
та науково-педагогічної діяльності;

 Здатність розв’язувати комплексні проблеми в 
процесі здійснення педагогічної діяльності;

 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми наук 
про освіту, що передбачає проведення досліджень й 
здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог;

 Здатність до проведення власного самостійного
наукового емпіричного дослідження, що ґрунтується 
на принципах академічної доброчесності, результати 
якого мають наукову новизну, теоретичне та 
практичне значення.

 Здатність до розв’язання складних задач і 
проблем, що потребує оновлення та інтеграції 
знань, часто в умовах неповної/недостатньої 
інформації та суперечливих вимог;

 Здатність до критичного осмислення 
проблем навчанні та/або професійній 
діяльності та на межі предметних галузей;

 Здатність до аргументованого представлення 
власної думки, компетентної та толерантної 
дискусії з її опонентами;

 Здатність виявляти ініціативу та 
систематично працювати задля реалізації 
ідей і поставлених цілей, зокрема взятих на 
себе зобов’язань.

Виходячи з цього, розглянемо модель програмної компетентності 
випускника магістратури «Педагогіка вищої школи»:

Інтегральна 
компетентність

Загальні 
компетентності

Спеціальні 
(фахові, 

предметні) 
компетентності



Кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності 
здійснює підготовку магістрів за ОПП 

«Педагогіка вищої школи»

 У сучасному світі успіх людини залежить від вміння розв’язувати складні 
проблеми. Інтегральна компетентність – це:

 - оволодіння методологією наукової, науково-дослідної та науково-педагогічної 
діяльності;

 - здатність розв’язувати комплексні проблеми в процесі здійснення педагогічної 
діяльності;

 - здатність розв’язувати складні задачі і проблеми наук про освіту, що передбачає 
проведення досліджень й здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 
умов і вимог;

 - здатність до проведення власного самостійного наукового емпіричного 
дослідження, що ґрунтується на принципах академічної доброчесності, результати 
якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.



Які умови формування інтегральної компетентності 
особистості педагога в процесі навчання?

В ході вивчення курсу «Системний підхід у вищій 
школі» ми вивчаємо таке поняття, як «інтеграція». 
За системного підходу інтеграція визначається 
як процес взаємодії двох або більше систем з метою 
створення нової, яка набуває нових властивостей 
завдяки зміні властивостей та зв’язків її елементів. 
Інтеграція – це процес взаємопроникнення, 
ущільнення, уніфікація. 
Диференціація – розчленування, розмежування. 
Ми намагаємося  відкривати можливості для 
інтеграції знань і навичок з різних дисциплін і 
критичного оцінювання того, як ці частини 
взаємодіють.



Гендерна компетентність викладача 
вищої школи.
 У сучасному суспільстві, разом із стрімкою 

динамікою у ньому, змінюється і набір 
основних компетентностей, необхідних для 
успішних, конкуретноспроможних 
працівниць і працівників. Гендерна 
обізнаність та вміння діяти в парадигмі 
рівних прав і можливостей стає необхідною 
важливою навичкою, без якої неможлива 
сучасна самореалізація особистості. 

 В ОПП «Педагогіка вищої школи» створено
курс (за вибором) «Гендерна компетентність 
викладача вищої школи». На заняттях цього 
курсу студенти та студентки отримують 
знання про те, як будувати свої стосунки з 
іншими людьми на принципах довіри й 
партнерства, виявляючи гендерну 
чутливість, як успішно співробітничати й 
формувати команду.



Ключовими вимірами цього курсу можно назвати знання (концепції і 

цінності), навички, ставлення і відповідні дії.

 Навчання цього курсу побудовано на концепції 
«Уповноважувальної освіти», українському, 
зарубіжному досвіді гендерної освіти та досвіді 
громадських організацій Запоріжжя та України, і 
відображає міждисциплінарність – педагогіку, 
етнопедагогіку, лінгвістику, право, соціологію, 
психологію, соціальну психологію, гендерні студії,  
журналістику. Система навчання цього курсу 
займається методами і шляхами навчання, 
викладання, виховання для обміну інформацією і 
досвідом, а також для створення можливості для 
рефлексій і дискусій. 

 Структурно курс складається з двох змістових 
модулів: інформаційного (забезпечення системного 
засвоєння наукових знань) та операційного 
(використання засвоєної інформації у професійній 
діяльності).

 Ключовими вимірами цього курсу можна назвати 
знання(концепції і цінності), навички, ставлення і 
відповідні дії. 



За результатами курсу передбачається 
сформованість гендерної компетентності: 

 -знання і розуміння ключових концепцій та їх 
взаємозв'язків у контексті швидких змін в світі: 
базові знання з гендерної теорії, свобода, 
справедливість, рівність прав та можливостей, 
гідність, недискримінація, ненасильство, права, 
відповідальність;

 - навички: активне слухання і комунікації; 
аргументоване аналітичне мислення; навички з 
розв'язання проблем; гендерна справедливість; 
здатність до співробітництва; робота в команді; 
міжгрупове спілкування; ведення переговорів; 
відстоювання позиції; навички дослідження 
тендерної експертизи та тендерного аудиту;

 - ставлення і цінності: емпатія і солідарність; 
відкритість і зацікавленість; відповідальність за 
власні дії; справедливість; віра в індивідуальні 
гідність, свободу, добробут; мирні переконання; 
гендерна чутливість; демократичні принципи;  
повага до різних культур та їхнього внеску в життя 
людства ( матеріали Уповноважувальної освіти).

 Філософські основи курсу базуються на 
гуманізмі як системі поглядів, яка визнає 
цінність людини як особистості, її право на 
свободу, щастя, розвиток і прояв всіх 
здібностей, на самореалізацію. Щодо 
концепції засвоєння соціального досвіду, то 
найближче до опису курсу належить 
асоціативно-рефлекторна концепція 
навчання, яка спирається на основні 
уявлення про умовно-рефлекторну 
діяльність головного мозку, описані             
І.М. Сеченовим та І.П. Павловим. Ми 
намагаємося розкрити поняття 
«структурного насильства», «прихованого 
навчального плану», «гендерних 
стереотипів», «тендерної соціалізації», а 
також застосовувати методи і засоби 
інтерактивного навчання для подолання їх 
деструктивних наслідків для самореалізації 
людини в освітній сфері і в суспільстві в 
цілому. 



Принцип інтеграції у формуванні професійної компетентності педагога

 Ми намагаємося допомогти здобувачам 
свідоміше ставитися до своїх власних 
установок і уникати впливу маніпуляцій з 
боку інших, формувати критичне 
мислення.Критичне мислення формується, 
насамперед, у дискусіях, за активної 
взаємодії з текстами, у процесі створення 
письмових робіт, есе.

 Завдання, яке я ставлю в ході викладання 
курсу – не передавати студентам власне 
розуміння певної інформації, а надати 
допомогу в розширенні та реструктуризації 
вже набутих знань під впливом одержаної 
нової інформації; в інтерпретації та 
розумінні нових явищ у світлі того, що 
студенти вже знали; стимулювати студентів
брати активну участь у пошуках відповідей 
на власні запитання. 

 Для реалізації цих завдань розроблена система завдань до тем курсу. 
Наприклад, до теми 1 завдання сформульовано наступним чином:

 Прочитайте твердження нижче та до кожного з них зазначте:

 а) це є наслідком природи (біології) чи культури? та б) чому Ви 
так думаєте.

 А) ЧОЛОВІКІВ БІЛЬШЕ НА КЕРІВНИХ ПОСАДАХ

 Б) ХЛОПЧИКИ БІГАЮТЬ ШВИДШЕ ЗА ДІВЧАТОК

 В) ЖІНКИ КРАЩЕ ДОГЛЯДАЮТЬ ЗА ДІТЬМИ

 Г) Держава - це ми з вами, кожен і кожна на своєму місці, у своїй 
сфері діяльності. Позитивні зміни на шляху до гендерної рівності 
неможливі без зусиль і реальних дій кожної і кожного з нас.
Ознайомтеся із повними текстами згаданих нормативних 
документів та укладіть перелік кроків, які б Ви могли зробити 
найближчим часом у сфері Вашої діяльності на реалізацію 
державної гендерної політики (7-10 пунктів).

 або

 Визначте перелік аспектів, дій, завдань, які, на вашу думку, не 
знайшли відображення у цих нормативних документах.

 Д)Розкажіть свою гендерну історію,  яка трапилася особисто з 
Вами чи Ви спостерігали її у житті когось із знайомих.

 Спробуйте прокоментувати, чому така історія сталася.



Принцип інтеграції у формуванні професійної компетентності педагога

 Для формування вмінь та навичок  критичного 
мислення використовую методи: метод мозкової 
атаки та асоціативного куща, вправу «Дерево».

 Тренінгові  вправи  використовуємо для закріплення 
результатів, здобутих на основних заняттях.

 Персоналізація допомагає розрізнити 
пропагандистські підходи і стандарти. Ми 
пропонуємо на заняттях використовувати "Я —
повідомлення" як по відношенню до себе, так і 
визначення його у висловах інших людей, оберігає 
від навішування ярликів. 

 Фактичний матеріал змісту цього курсу створено 
також за результатами досліджень, які було 
проведено на рівні ЗНУ, та всеукраїнському рівні: 
«Гендерний аудит ВНЗ як реалізації політики рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків в освітній 
сфері».

 Експертна зустріч фахівців - представників 
шістнадцяти ЗВО України, в яких функціонують 
осередки гендерної освіти, засвідчила, що  гендерні 
дослідження – міждисциплінарні. Крім того, було  
виявлено, що студенам цікаво не тільки вивчати 
окремі дисципліни, але й загальні теми з 
дисципліни. Через використання понять 
«інтеграція», «диференціація», «тендерна рівність», 
«дискримінація» студенти з’ясували, що таке 
«інтеграція проблеми рівності статей в політику та 
розвиток суспільства», «диференціація за статевими 
ознаками як основа для дискримінації». Для 
самостійної роботи студентам було запропоновано 
створити навчальній проект за проблемою 
дослідження «Гендерні стереотипи в освіті». 



Рефлексії, як інструмент емоційно-аналітичної роботи

 Постійна робота над собою - це 
важлива складова курсу та в плані 
підготовки й розвитку педагогічних 
кадрів. Окрім теоретичного матеріалу 
важлива емоційно - аналітична робота 
над собою. Такою роботою, зокрема, є 
рефлексії. По завершенні заняття, 
всього курсу педагогам необхідно 
рефлектувати, тобто відображати та 
досліджувати процес пізнання, 
здійснювати самоаналіз, роздумувати 
над власним душевним станом. Свідоме 
ставлення до власних рефлексій і 
рефлексій інших людей, їх аналіз 
допомагають самовдосконаленню 
особистості педагога і впливають на 
якість роботи з групою. 

 Ми пропонуємо таку схему рефлексій 
для нашого курсу:

 Для мене гендерна освіта — це...

 Мені подобається в цьому курсі ...

 Мені хотілося б змінити в цьому курсі...

 Курс допомог мені….

 Курс допомог мені допомогти іншим…

 Я дізналася/вся за допомогою курсу...

 Кожен пункт такої сторінки відображує 
певну самооцінку, самоаналіз, зміни.



Студенти мають комплексний залік, на якому вони
демонструватимуть навички, отримані в курсі

 Кожного року,  двадцять восьмого 
березня на базі факультету 
соціальної педагогіки та психології 
Запорізького національного 
університету відбувається Гендерний 
форум. Цього року, захід присвятили 
багатоплановому обговоренню 
актуальної у вітчизняному просторі 
теми: «Забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок і чоловіків: 
вирішення проблем з увагою на 
місцевому рівні». Магістри - педагоги 
вищої школи  залучаються до роботи 
форуму,  висвітлюють ці питання в 
магістерських роботах та в тезисах 
конференції «Молода наука».



КреативнІсть, як необхідний складник професійної компетентності 
педагога

 У зв’язку з цим необхідно підкреслити важливість 
формування у студентів креативності —
особистісної якості, яка є необхідним складником 
професійної компетентності педагога. 

 Визначимо поняття креативності. Це інтегрована 
особистісна якість, що передбачає: 1) високий 
рівень професійно спрямованих знань; 2) здатність 
бачити і точно формулювати суть педагогічної 
проблеми, пропонувати ефективний спосіб її 
вирішення, прогнозувати результати, оперативно й 
оригінально реалізувати задум; 3) рефлексію як 
критичне ставлення до свого рівня професійної 
компетентності і стимул до подальшого 
самовдосконалення. 



Cамостійна робота як складник професійної 
підготовки педагога

 Самостійна роботи студентів  залежіть від 
факультету і спеціальності. Система 
електронного забезпечення навчання ЗНУ 
дозволяє здобувачам проглянути детальний 
план модулів і лекцій, а також переглянути 
списки літератури, принципи оцінювання, 
тестові запитання. 

 Матеріали курсів  доступні цілодобово, і 
здобувачи можуть їх переглядати у зручний для 
них час. Здобувачі мають можливість перейти 
до будь-якої  лекції курсу.

 Інформація щодо порядку оцінювання завдань, 
інструкції з виконання самостійної роботи та 
індивідуальної практичної роботи розташовані 
у теках модулів. 



Оцінювання результатів навчання студентів із позиції набуття професійної компетентності та якості 
освіти неможливо вирішити лише за допомогою традиційних методів контроля та інструментів оцінки. 
Перед початком курсу пропонуємо здобувачам ознайомитися з робочою навчальною програмою 
дисциплини та розділом «Принципи оцінювання»
Рівень засвоєння навчальних дисциплін студентів визначається за національною шкалою та шкалою 
ECTS;
Шкала оцінювання: національна та ECTS

За шкалою
ECTS

За шкалою
університету

За національною 
шкалою

Е
Екз
аме
н

З
За
лі
к

A 90 – 100
(відмінно) 5 (відмінно)

Зараховано

B 85 – 89
(дуже добре)

4 (добре)
C 75 – 84

(добре)

D 70 – 74
(задовільно) 

3 (задовільно)
E 60 – 69

(достатньо)

FX
35 – 59

(незадовільно – з можливістю 
повторного складання)

2 (незадовільно) Не зараховано

F
1 – 34

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом)

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-EDERA-OSVITORIA+ST101+st101/e28801d6ee98491086dfa0932d913939/


До оцінювальних засобів результатів навчання зараховують 
наступні засоби:

 Тести – інструмент, за допомогою якого педагог оцінює ступінь досягнення 
студентом знань, вмінь, навичок, що вимагаються. Тестування – це засіб 
визначення рівня знань  і  вмінь  студентів за допомогою тесту успішності. 

 Кейс-завдання – проблемне завдання, в якому студентам пропонують осмислити 
реальну професійно-зорієнтовану ситуацію, необхідну для рішення даної 
проблеми. Студент самостійно формулює ціль, знаходить та збирає інформацію, 
аналізує її, висуває гіпотези, шукає варіанти рішення проблеми, формулює 
висновки, обґрунтовує оптимальне рішення ситуації.

 Реферат – продукт самостійної роботи студента. Реферат   – це стислий  
письмовий  виклад  головного  змісту  наукової  розвідки  чи узагальнення ряду 
праць за темою дослідження. Повинен  носити  індивідуальний  характер  і  
відображати авторське бачення проблеми.

 Есе – стислий  науковий  нарис,  якому  притаманний  виклад  самостійних  
поглядів  щодо  порушеної  проблеми з використанням концепцій і аналітичного 
інструментарію, розглянутого в рамках дисципліни; висновки, що узагальнюють 
авторську позицію з окресленої проблеми. 



 Портфоліо – кінцевий продукт, одержаний в результаті планування та виконання комплексу навчальних і 
дослідницьких завдань. Дозволяє оцінити вміння тих, хто навчається самостійно конструювати свої знання в 
процесі вирішення практичних завдань і проблем, зорієнтуватися в інформаційному просторі та дозволяє оцінити
рівень сформованості аналітичних, дослідницьких навичок, навичок практичного і творчого мислення. Може
виконуватися в індивідуальному порядку чи групою тих, хто навчається. 

 Проект

 Практична частина заліку/екзамену. Навчальний проект являє собою чіткий виклад суті поставленої проблеми; 
самостійно проведений аналіз цієї проблеми з використанням концепцій і аналітичного інструментарію, 
розглянутого в рамках дисципліни; висновки, що узагальнюють авторську позицію з окресленої проблеми. 

 Для зарахування роботи потрібне дотримання вимог до проекту: наявність усіх структурних елементів роботи, 
висловлення власної думки вирішення науково-практичної проблеми, використання дослідницького матеріалу, 
підкріпленого власним досвідом (зібраного фахівцями Запорізької області). Обсяг проекту становить 10-15 
сторінок. 

 Критерії оцінювання проекту.

 Максимальна кількість балів – 20, які нараховуються за виконання таких частин роботи:

 правильне визначення основної проблеми – 2 б.;

 правильне визначення мети та завдань – 2 б.;

 логічність, послідовність викладення матеріалу – 3 б.;

 самостійно проведений аналіз цієї проблеми з використанням концепцій і діагностичного інструментарію – 8 б.;

 доцільність запропонованих висновків – 3 б.;

 дотримання вимог проекту – 2 б.



Освітні програми за якими здійснюється вступ 2018
Бакалаврат

Соціальної педагогіки та психології 053 Психологія Психологія

Соціальної педагогіки та психології 231 Соціальна робота Соціальна педагогіка

Соціальної педагогіки та психології 026 Сценічне мистецтво Театральне мистецтво

Соціальної педагогіки та психології 022 Дизайн Графічний дизайн

Соціальної педагогіки та психології 013 Початкова освіта Початкова освіта

Соціальної педагогіки та психології 012 Дошкільна освіта Дошкільна освіта

https://www.znu.edu.ua/ukr/pk/11718/11735/11768
https://www.znu.edu.ua/ukr/pk/11718/11735/11769
https://www.znu.edu.ua/ukr/pk/11718/11735/11772
https://www.znu.edu.ua/ukr/pk/11718/11735/11770
https://www.znu.edu.ua/ukr/pk/11718/11735/11767
https://www.znu.edu.ua/ukr/pk/11718/11735/11771


Освітні програми за якими здійснюється вступ 2018
Магістратура

Соціальної педагогіки та психології 026 Сценічне мистецтво Театральне мистецтво

Соціальної педагогіки та психології 231 Соціальна робота Соціальна педагогіка

Соціальної педагогіки та психології 011 Освітні, педагогічні науки Педагогіка вищої школи

Соціальної педагогіки та психології 053 Психологія Психологія

https://www.znu.edu.ua/ukr/pk/11718/11736/11776
https://www.znu.edu.ua/ukr/pk/11718/11736/11774
https://www.znu.edu.ua/ukr/pk/11718/11736/11775
https://www.znu.edu.ua/ukr/pk/11718/11736/11773


Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання 
якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів) [pdf, 344 кб]

https://web.znu.edu.ua/pk/wp-
content/uploads/2018/05/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-4-2018-
%D0%B7%D1%96-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf

http://web.znu.edu.ua/pk/wp-content/uploads/2018/05/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-4-2018-%D0%B7%D1%96-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf
http://web.znu.edu.ua/pk/wp-content/uploads/2018/05/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-4-2018-%D0%B7%D1%96-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.pdf


ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

 Оголошує набір на навчання за спеціальністю

“ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”
Спеціальність “Освітні, педагогічні науки” ліцензовано Міністерством 
освіти і науки України

з наданням освітньо-кваліфікаційного рівня 
“Магістр”



“ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”

 Випускники магістратури отримують 
кваліфікацію “Магістр освітніх, 
педагогічних наук. Викладач

 Термін навчання – 1 рік 6 місяців (3 
семестри)

 Форма навчання – денна, заочна

 Навчання проводиться за контрактом

 Зарахування до магістратури 
відбувається за результатами іспитів 
з іноземної мови та за фахом

 До навчання у магістратурі 
запрошуються: викладачі ВНЗ 1-4 
рівнів акредитації, керівники 
навчально-методичних, навчальних, 
виховних відділів, завідувачі відділами 
аспірантури та докторантури, 
начальники відділів кадрів, методисти, 
директори студентських містечок та 
вихователі гуртожитків, інші категорії 
спеціалістів, до яких входять резерв 
керівних кадрів ВНЗ за наявністю у 
них вищої освіти за рівнями 
“Бакалавр” або “Спеціаліст”



“ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ”
 Початок занять: 1 вересня 2018 року

 Перелік документів:

 Заява

 Документ про освіту (оригінал)

 Додаток до диплому (оригінал+ксерокопія)

 Медична довідка за формою 086-У

 Копія довідки про щеплення

 6 фотокарток розміром 3+4

 Витяг з трудової книжки (якщо така є) з завіреною кожною сторінкою

 Ідентифікаційний код

 Прийом документів – з 12 липня 2018 року 
за адресою:

 м. Запоріжжя 69600

 вул. Жуковського, 66

 І навч. корпус, ІІ поверх, ауд. 38 

 Детальну інформацію щодо навчання в магістратурі за спеціальністю “Педагогіка вищої школи” можна отримати за адресою:

 м. Запоріжжя 

 вул. Гоголя, 118

 VІІІ навч. корпус, ІІ поверх, ауд. 221

 Факультет соціальної педагогіки та психології

 Кафедра педагогіки та психології освітньої діяльності

 тел. (061) 62-01-87, 63-52-57

 email: pedpsy@ukr.net

 http: // www.zsu.zp.ua/pk



Все висловлене дозволяє зробити 
такі висновки:

 Професійна компетентність педагога – це інтегральна характеристика. 
Студентам потрібно допомогти сформувати чітке уявлення про складові 
професійної компетентності. Це дасть можливість студентам виступати суб’єктом 
формування власної траєкторії професійного становлення.

 Процес формування професійної компетентності педагогів у сучасних 
закладах освіти складається з різних компонентів, які виступають окремими та 
взаємопов’язаними підсистемами, що в цілому сприяє формуванню у майбутніх 
педагогів зовсім нової професійної компетентності, яка формуватиме образ 
людини майбутнього, але компетентність його реалізується в теперішньому.

 Ми розуміємо професійну компетентність як сукупність інтегральної, загальної, 
та спеціальної  (фахової, предметної) компетенцій. Звичайно, всі три види 
компетентності взаємопов'язані і розвиваються одночасно. Це і формує 
індивідуальний стиль педагогічної діяльності, створює цілісний образ фахівця і, 
як наслідок, забезпечує становлення його професійної компетентності як певної 
цілісності, як інтегративної особистісної характеристики.



 Значуща якість професійних компетенцій – креативність.  
При формуванні даної якості використовують активні методи 
навчання, розробку  освітнього проекту, портфоліо. Основна 
увага в розробці проекту приділяється творчості, необхідної 
для постійного впровадження інновацій. Важливим 
напрямком формування творчості студентів є участь в 
наукових конференціях. Метод «Портфоліо» дозволяє 
створювати блоги, куди викладають результати проходження 
практики студентів.

 При формуванні професійних якостей студентів необхідно 
притримуватися принципу «академічна доброчесність».

 Оцінювання результатів навчання студентів із позиції 
набуття професійної компетентності та якості освіти –
актуальна проблема теорії та практики освіти, яка потребує 
свого вирішення. 



Ми сподіваємося, що результати нашого вебінару
допоможуть всім, хто бажає здобути якісну освіту з
наданням освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за
спеціальностю «Освітні, педагогічні науки» стати
суб’єктом формування власної траєкторії професійного
становлення.

Дякуємо за увагу!
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