
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ 

ОСНОВИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" 

 

Спеціальність:  

126  Інформаційні системи та технології  

Галузь знань:  

12 Інформаційні технології 

 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Курс 1-2 (перший-другий) 

Семестр 2-3 (другий-третій) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є законодавча і 

нормативно-правова база вищої та вищої військової освіти України, 

навчальна і виховна діяльність, що здійснюється у закладах вищої 

освіти, а також здобувачі вищої освіти як суб’єкти психіки з їх 

закономірними зв’язками у природньому і соціальному оточенні. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Озброєння здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

знаннями закономірностей, принципів, технологій і форм організації 

освітньої діяльності, знаннями законодавства та нормативно-

правової бази вищої та вищої військової освіти України, формування 

навичок їх використання в освітньому процесі 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Співпрацювати з фахівцями різних галузей в рамках наукових 

проектів щодо розробки та дослідження інформаційних систем та 

технологій, використовуючи принципи професійної етики та 

навички професійної етичної поведінки. 

Застосовувати науково-педагогічні технології, формулювати зміст, 

цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести 

відповідальність за ефективність навчального процесу. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність організувати розвиток творчої ініціативи, раціоналізації, 

винахідництва, впровадження досягнень вітчизняної та закордонної 

науки, техніки, використання передового досвіду, що забезпечують 

ефективну роботу підрозділу, підприємства, закладу освіти, 

науково-дослідної чи проектної установи. 

Наявність системи спеціальних знань щодо організації 

педагогічного процесу у закладах вищої освіти та використання 

педагогічних технологій у вищій освіті; базові знання в галузі 

сучасних інформаційних технологій; базові знання з педагогіки та 

психології вищої школи, необхідні для викладання комплексу 

спеціальних дисциплін в процесі підготовки фахівців з 

інформаційних систем та технологій. 



 

 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Кредитний модуль 1. Психолого-педагогічні основи освітньої 

діяльності у вищих (вищих військових) навчальних закладах 

України. 

Змістовий модуль 1. Педагогіка і дидактика вищої (вищої воєнної) 

школи. 

Змістовний модуль 2. Психологічні основи освітньої діяльності у 

вищих військових навчальних закладах. 

 

Кредитний модуль 2. Концептуальні основи розвитку, законодавча 

база та нормативно-правові основи вищої (вищої військової) освіти 

в Україні. 

Змістовий модуль 3. Концептуальні основи розвитку освіти в 

Україні. 

Змістовий модуль 4. Законодавство України про вищу освіту. 

Змістовий модуль 5. Нормативно-правове забезпечення освітнього 

процесу у вищому військовому навчальному закладі. 

 

Види занять: лекції, семінарські, групові, практичні. 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн.   

Форми навчання: очна. 

Пререквізити Наявність ступеня освіти магістр, знання з навчальної дисципліни 

"Філософія науки та інновацій". 

Постреквізити Знання використовуються під час вивчення навчальної дисципліни 

"Педагогічна риторика та культура спілкування", проходження 

педагогічної практики, проведення наукового дослідження, обробки 

і оформлення наукового дослідження, захисту дисертації доктора 

філософії. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1 Конституція України: чинне законодавство зі змінами та допов. 

Станом на 5.01.2017 р.:2ед.2.. текст). – Паливода А.В.,  К.:2017. 76 с. 

2. Державна національна програма «Освіта» Україна ХХІ століття. 

Інститут системних досліджень освіти України. – К.: 1994. 62с. 

3. Указ Президента України від 25.06.2013 р. «Про національну 

стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». 

4. Указ Президента України від 17.04.2002 р. «Про національну 

доктрину розвитку освіти в Україні». 

5. Указ Президента України від 30.09.2010 р. «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні». 

6. Закон України «Про освіту». Відомості ВР України 2017, № 38-39, 

2ед.380. 

7. Закон України «Про вищу освіту». Відомості ВР України 2014, № 

37-38. 

8. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». 

Постанова ВР України від 26.12.2015 р. № 848-VIII. 

9. Постанова ВР України від 23.03.2016 р. № 261 «Порядок 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах). 

10. Постанова КМ України від 29.04.2015 р. № 266 «Перелік галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти». 



 

 

11. Постанова КМ України від 30.12.2015 р. № 1187 «Ліцензійні 

умови провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

12. Постанова КМ України від 31.03.2015 р. № 193 «Про документи 

про вищу освіту(наукові ступені) державного зразка. 

13. Постанова КМ України від 01.02.2012 р. № 48 «Порядок 

проведення військової підготовки громадян України за програмою 

підготовки офіцерів запасу». 

14. Постанова КМ України від 17.08.2002 р. № 1134 «Нормативи 

чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад’юнктів), 

докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, 

на одну штатну посаду НПП у ВНЗ ІІІ і ІV рівня акредитації та ВНЗ 

післядипломної освіти державної форми власності». 

15. Постанова КМ України від 2000 р. № 963 «Про затвердження 

переліку посад педагогічних і науково-педагогічних працівників». 

16. Постанова КМ України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження національної рамки кваліфікацій». 

17. Наказ МОН України від 26.01.2015 р. № 47 «Про затвердження 

плану заходів щодо виконання Закону України від 01.07.2014 р. 

«Про вищу освіту»». 

18. Наказ МОН та МО України від 15.08.2013 р. № 1190/560 

«Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних 

закладів». 

19. Наказ МОН та МО України від 14.12.2015 р. № 719/1289 

«Інструкція про організацію військової підготовки громадян України 

за програмою підготовки офіцерів запасу». 

20. Наказ МОН та МО України від 08.05.2002 р. № 155/291 (зі 

змінами 15.03.2013 р.) «Інструкція з планування та обліку діяльності 

науково-педагогічних (педагогічних) працівників ВВНЗ (військових 

навчальних підрозділів ВНЗ, навчальних центрів ЗС України)». 

21. Наказ МО України від 27.05.2015 р. № 240 «Положення про вищі 

військові  навчальні заклади ». 

22. Наказ МО України від 20.07.2015 р. № 346 «Положення про 

особливості організації освітнього процесу у вищих військових 

навчальних закладах МО України та військових навчальних 

підрозділах ВНЗ України». 

23. Наказ МО України від 21.04.2016 р. «Про вдосконалення 

підготовки офіцерських кадрів тактичного рівня та сержантського 

(старшинського) складу у ВВНЗ та військових навчальних 

підрозділах ВНЗ». 

24. Наказ МО України від 24.12.1997 р. № 490 «Інструкція про 

порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів 

(слухачів) ВВНЗ МО України». 

25. Наказ МО України від 27.07.2016 р. № 385 «Положення про 

організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних 

Силах України». 

26. Положення про організацію освітнього процесу у ВІТІ. Під ред. 

Степаненко Є.О. ─ К.: ВІТІ, 2016. 150 с. 

27. Додатки до положення про організацію освітнього процесу у 

ВІТІ. Під 3ед.. Степаненко Є.О. ─ К.: ВІТІ, 2016. 260 с. 

28. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за 

модульно-рейтинговою системою навчання для студентів 

магістратури. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с. 

29. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / З.Н. Курлянд, 



 

 

 

 

 

 

Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін., За ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид. 

перероб і доп. – К.: Знання, 2005. – 399 с. 

30. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. – К.: 

Знання, 2005. – 486 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

31. Максименко С.Д. Загальна психологія. / Максименко С.Д., 

Зайчук В.О., Клименко В.В., Соловієнко В.О. – К.: Форум, 2000. –   

224 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен 

Кафедра Військово-гуманітарних дисциплін 

Факультет  

Викладач(і) ШАЦІЛО ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ  

Посада: доцент кафедри 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Профайл викладача:  

Тел.: (044) 256-22-03 

E-mail: http://viti.edu.ua 

Робоче місце: 332* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну  

 

 

Начальник кафедри            О. САЄНКО  

 

Розробник              П. ШАЦІЛО  


