
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПЕДАГОГІКА» 
для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня «Магістр»  

зі спеціальності 8.10010201 «Процеси, машини та обладнання АПП» 
 

Цикл загальної підготовки. 
Загальна кількість годин та кредитів становить 90 годин / 3 кредити ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

обов’язкова. 
Програма навчальної дисципліни «Педагогіка» складена відповідно до  

освітньо-професійної програми підготовки здобувача вищої освіти  другого 
(магістерського)  рівня «Магістр» зі спеціальності 8.10010201 «Процеси, машини 
та обладнання АПП». 

Мета навчальної дисципліни: ознайомлення здобувачів вищої освіти з 
основами педагогічної науки, принципами, методами, формами організації 
навчання і виховання, світоглядно-методологічними засадами освіти, 
концептуальними основами реформування вищої освіти в Україні в процесі 
входження до освітнього європейського простору;  набуття студентами 
відповідних педагогічних знань, умінь і навичок, застосування яких сприятиме 
ефективній професійній діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни: опанування теоретичними знаннями з 
педагогіки; ознайомлення із сучасними педагогічними концепціями, 
технологіями, що є необхідними для подальшої професійної діяльності; 
формування знань про становлення та розвиток особистості в процесі виховання, 
навчання й освіти; формування психолого-педагогічної культури як складової 
частини  високого рівня професіоналізму майбутніх спеціалістів. 

Програма навчальної дисципліни 
Тема 1. Педагогіка як людинознавча наука. Предмет, завдання і перспективи 
розвитку педагогіки.  
Тема 2. Зміст освіти і навчання обслуговуючого персоналу.  
Тема 3. Специфіка професійно-педагогічної діяльності викладача вищої   школи. 
Культура педагогічного та ділового спілкування. 
Тема 4. Методи, заходи й організаційні форми навчання інженерним 
дисциплінам.  
Тема 5.   Організація самостійної роботи студентів. 
Тема. 6. Контроль за результатами навчально-пізнавальної діяльності. 
Тема. 7. Організація процесу виховання у ВНЗ. 
Тема 8.   Робота куратора студентської групи. 
Тема 9.   Сучасні навчально-виховні технології в системі вищої освіти. 
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