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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3  

Галузь знань 

08 Право  

 

Спеціальність: 

081 Право 

 

Модулів –1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3  1-й 1-й 

Загальна кількість 

годин -90 

Семестр 

2-й 1-й, 2-й 

Лекції 

 
Освітній ступінь: 

доктор філософії 

10 год. 6 год. 

Семінарські заняття 

20 год. 6 год. 

Самостійна робота 

60 год. 78 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою проведення занять з навчально дисципліни «Педагогічна 

компетентність викладача ЗВО» є засвоєння здобувачами третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти – доктор філософії основних понять педагогічної 

компетентності викладача ЗВО, із науковими і практичними основами та 

проблемами педагогічної компетентності викладачів ЗВО. 

Завдання навчальної дисципліни – є глибоке засвоєння теоретичного 

матеріалу на заняттях згідно тематичного плану. Особлива увага приділяється 

навчанню здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти - доктор 

філософії чітко визначати загальні положення педагогічної компетентності 

викладача ЗВО та формування системи знань щодо особливостей педагогічної 

діяльності, тому що, одним із пріоритетних напрямів підвищення якості вищої 

освіти є компетентністно - зорієнтована освіта. Засвоєння навчальної 

дисципліни «Педагогічна компетентність викладача ЗВО» базується на таких 

видах навчальних занять, як лекції, семінарські заняття, індивідуальні завдання 

та дискусії з актуальних проблем педагогічної діяльності. 

Перелік компетентностей, формування яких забезпечує вивчення 

навчальної дисципліни (з ОНП). 

 Загальні компетентності: ЗК 01. Здатність виявляти та вирішувати 

проблеми, генерувати нові наукові ідеї на межі предметних галузей і 

здійснювати власні дослідження. ЗК 03 Здатність здійснювати організацію 

освітнього процесу та підготовку здобувачів вищої освіти до професійно-

орієнтованої діяльності. ЗК 05. Здатність вільно сприймати, обробляти та 



презентувати інформацію державною та іноземною мовами на загальні та 

фахові теми. ЗК 06. Здатність ефективно спілкуватись, обмінюватись думками 

із загальною та спеціальною аудиторією у національному та міжнародному 

контексті, а також подавати інформацію у зручний та зрозумілий спосіб. 

 Спеціальні компетентності: СК 01. Здатність формулювати наукову 

проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної 

правозастосовної практики. СК 02. Здатність планувати і проводити наукові 

дослідження з використанням теоретичних та прикладних досягнень у сфері 

правозастосування та впроваджувати їх результати у практику роботи 

правоохоронних органів та суду. СК 03. Здатність ідентифікувати, збирати, 

опрацьовувати, аналізувати та критично оцінювати результати правотворчої 

діяльності, виробляти пропозиції щодо її удосконалення. СК 04. Здатність до 

підготовки власного наукового дослідження або наукової статті у фахове 

видання з юридичних наук. СК 05. Здатність використовувати інформаційно-

правові ресурси, здійснювати збір та обробку правової інформації в 

телекомунікаційному секторі. СК 06. Здатність здійснювати пошук, обробку та 

аналіз фундаментальних праць провідних вітчизняних і зарубіжних вчених у 

галузі дослідження, конструктивно критикувати підходи інших вчених, 

надавати особисті визначення правових категорій, дотримуючись принципів 

етики та академічної доброчесності. СК 08. Здатність кваліфіковано з 

дотриманням етики та академічної доброчесності відображати результати 

наукових досліджень у наукових статтях і тезах та опублікувати у фахових 

вітчизняних виданнях та у виданнях, які входять до міжнародних 

наукометричних баз. 

 Результати навчання: ПРН 01. Самостійно мислити, проводити 

критичний аналіз, оцінку і синтез нових та комплексних ідей.  

ПРН 03. Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні 

напрями, методи й моделі вирішення проблем в галузі права. 

ПРН 04. Демонструвати навички самостійного виконання наукового 

дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати 

результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий 

професійний розвиток та навчання інших. 

ПРН 06. Вміти самостійно проводити викладацьку діяльність у ЗВО 

юридичного профілю та використовувати результати наукової діяльності у 

педагогічній практиці в умовах динамічних змін розвитку суспільства. 

ПРН 07. Вміти використовувати сучасні інформаційні та комунікативні 

технології при спілкуванні, обміні, пошуку, обробленні, аналізі правової 

інформації та інтерпретації правових джерел, зокрема, статистичні методи 

аналізу даних великого обсягу, спеціалізовані бази даних та інформаційні 

системи. 

Міждисциплінарні зв’язки: даної навчальної дисципліни ґрунтується на 

базі таких навчальних дисциплін як: соціальна філософія, методика та 

організація підготовки та написання дисертацій, методологія наукового 

пізнання. 

3. Програма навчальної дисципліни 



Тема № 1. Загальнотеоретичні основи теорії компетентності 

Загальнонаукові визначення дефініції «компетентність». Ключові 

компетентності та їх типи. Класифікація компетентності. Складові, які 

детермінують педагогічну компетентність. 

 

Тема № 2. Зміст складових різновидів особистісної ключової 

компетентності  

Зміст складових аутопсихологічної компетентності. Зміст складових 

загальнокультурної компетентності. Зміст складових здоров’язберігаючої 

компетентності. 

Тема № 3. Зміст складових різновидів соціальної ключової 

компетентності 
Зміст складових психологічної компетентності. Зміст складових 

комунікативної компетентності. Зміст складових управлінської компетентності. 

Зміст складових конфліктологічної компетентності  

Тема № 4. Зміст складових провідних різновидів педагогічної 

компетентності 
Зміст складових навчальної компетентності. Зміст складових методичної 

компетентності. Зміст складових організаційної компетентності. Зміст 

складових наукової компетентності. 

Тема № 5. Зміст складових допоміжних різновидів педагогічної 

компетентності 

Зміст складових інформаційно-технологічної компетентності. Зміст 

складових творчої компетентності. Зміст складових екологічної 

компетентності. 

4. Структура навчальної дисципліни  

Педагогічна компетентність викладача ЗВО  

 

Назви змістових 

модулів і тем  

Кількість годин   

денна форма   Заочна форма  

усього   у тому числі  усього   у тому числі  

л  с  п  с.р.  л  с  п  с.р.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Тема № 1. 

Загальнотеоретичні 

основи теорії 

компетентності 

18 2 4  12 17 2   15 

Тема № 2. Зміст 

складових різновидів 

особистісної ключової 

компетентності 

18 2 4  12 17 - 2 - 15 



Тема № 3. Зміст 

складових різновидів 

соціальної ключової 

компетентності 

18 2 4  12 17 2 - - 15 

Тема № 4. Зміст 

складових провідних 

різновидів 

педагогічної 

компетентності 

18 2 4  12 18 - 2 - 16 

Тема № 5 Зміст 

складових 

допоміжних 

різновидів 

педагогічної 

компетентності 

18  2  4    12  21 2 2   17 

Усього годин на 

навчальну 

дисципліну  

90 10 20   60 90   6  6   78 

5. Теми семінарських занять 

(денна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

1. Тема № 1. Загальнотеоретичні основи теорії 

компетентності 

4 

2. Тема № 2. Зміст складових різновидів особистісної 

ключової компетентності  

4 

3. Тема № 3. Зміст складових різновидів соціальної 

ключової компетентності 

4 

4. Тема № 4. Зміст складових провідних різновидів 

педагогічної компетентності 

4 

5. Тема № 5. Зміст складових допоміжних різновидів 

педагогічної компетентності 

4 

 Разом 20 

 

Теми семінарських занять  

(заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

1. Тема № 2. Зміст складових різновидів особистісної 

ключової компетентності  

2 

2. Тема № 4. Зміст складових провідних різновидів 2 



педагогічної компетентності 

3. Тема № 5. Зміст складових допоміжних різновидів 

педагогічної компетентності 

2 

 Разом 6 

 

6. Самостійна робота  

(денна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

1. Тема № 1. Загальнотеоретичні основи теорії 

компетентності 

12 

2. Тема № 2. Зміст складових різновидів особистісної 

ключової компетентності 

12 

3. Тема № 3. Зміст складових різновидів соціальної ключової 

компетентності 

12 

4. Тема № 4. Зміст складових провідних різновидів 

педагогічної компетентності 

12 

5. Тема № 5. Зміст складових допоміжних різновидів 

педагогічної компетентності 

12 

 Разом 60 

 

Самостійна робота  

(заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 

1. Тема № 1. Загальнотеоретичні основи теорії 

компетентності 

15 

2. Тема № 2. Зміст складових різновидів особистісної 

ключової компетентності 

15 

3. Тема № 3. Зміст складових різновидів соціальної ключової 

компетентності 

15 

4. Тема № 4. Зміст складових провідних різновидів 

педагогічної компетентності 

16 

5.  Тема № 5. Зміст складових допоміжних різновидів 

педагогічної компетентності 

17 

 Разом 78 

 

7. Індивідуальні завдання 

З метою поглиблення знань із навчальної дисципліни, пропонується 

виконання індивідуальних творчих завдань у вигляді написання наукових 

рефератів за визначеною тематикою. Реферати виконуються на основі 

самостійного вивчення рекомендованої літератури і законодавства, перелік 



яких не обмежує ініціативи аспіранта, ад'юнкта, і його можливостей у 

використанні більш широкого кола наукових досліджень. До літератури 

відносяться: першоджерела; підручники і навчальні посібники; наукові 

дослідження (монографії, наукові статті та ін.) З проблем, досліджених у 

наукових рефератах, аспіранти можуть підготувати і виголосити доповіді під 

час проведення семінарських занять. 

 

8. Методи навчання 

Вибір методів навчання зумовлений характером пізнавальної діяльності 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та особливостями 

освітнього процесу у закладі вищої освіти. Зокрема, для досягнення мети 

навчальної дисципліни, формування комплексу відповідних знань та вмінь 

застосовуються пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемно-

пошуковий та дослідницький методи.  

 

9. Оцінювання результатів освітньої діяльності 

(для денної форми навчання) 
Система оцінювання передбачає накопичення 100 балів з кожної 

навчальної дисципліни, які перераховуються в національну шкалу та шкалу 

оцінювання ЄКТС. 

З навчальних дисциплін, що вивчаються впродовж двох і більше 

семестрів, підсумком є середньозважена оцінка, з урахуванням результатів за 

попередні семестри.  

Види робіт, які складають суму підсумкових балів здобувача вищої 

освіти:  

- робота на семінарських, практичних заняттях (аудиторна робота) –      

50 балів (на початку кожного семестру науково-педагогічний працівник в 

залежності від тематичного плану – кількості семінарських та практичних 

занять, передбачених тематичним планом за семестр -  визначає максимальну 

кількість навчальних занять, на яких здобувач вищої освіти може отримати 

не більше 50-ти  балів). Кількість балів за одне навчальне заняття, в 

залежності від активності та прояву знань і вмінь здобувача вищої освіти, 

становить: «3», «4» або «5». В кінці семестру науково-педагогічний 

працівник розраховує суму підсумкового балу за роботу здобувача вищої 

освіти на семінарських та практичних заняттях за формулою:  

 ×50,  

де:  

∑ П – підсумковий бал за роботу на семінарських та практичних заняттях; 

∑КБ – сума накопичених балів  («3», «4», «5») під час семінарських та 

практичних занять;  

∑кз – кількість семінарських та практичних занять, передбачених 

тематичним планом за семестр;  

 «5» - максимальна кількість балів за одне навчальне заняття;  

«0,66» - балансуючий коефіцієнт;  



«50» - максимальна кількість балів, яку може накопичити здобувач вищої 

освіти на семінарських та практичних заняттях;  

- самостійна робота – 30 балів (у разі, якщо у семестрі робочою 

програмою навчальної дисципліни передбачено більше 1-єї самостійної 

роботи, тоді 30 балів ділиться на їх кількість, це і буде максимальна кількість 

балів за одну самостійну роботу);  

- модульна контрольна робота – 10 балів (у разі, якщо у семестрі 

робочою програмою навчальної дисципліни передбачено більше 1-єї 

модульної контрольної роботи, тоді 10 балів ділиться на їх кількість, це і 

буде  

максимальна кількість балів за одну модульну контрольну роботу);  

- залік/екзамен – 10 балів;  

- наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів.  

Здобувач вищої освіти, який в результаті навчання накопичив до 73-х 

балів включно, обов’язково складає підсумковий контроль.  

Здобувач вищої освіти, який в результаті навчання накопичив 74 і 

більше балів, має право отримати відповідну кількість балів та відповідну 

оцінку за національною шкалою при складанні підсумкового контролю. 

Здобувач вищої освіти, який бажає покращити свій результат, може складати 

підсумковий контроль.  

Здобувач вищої освіти, який в результаті складання підсумкового 

контролю сумарно накопичив менше 60-ти балів, допускається до 

повторного перескладання після закінчення екзаменаційної сесії.   

Підсумкові бали вносяться науково-педагогічним працівником в 

заліковоекзаменаційну відомість та індивідуальний навчальний план 

здобувача вищої освіти за шкалою оцінювання ECTS та національною 

шкалою.  

(для заочної форми навчання) 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських 

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувача вищої освіти 

до виконання конкретної роботи в залежності від обраної форми завдання.  

Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по засвоєнню 

навчальної дисципліни здійснюється посеместрово, тобто підсумкова 

кількість балів, яку необхідно набрати для того, щоб отримати позитивну 

оцінку накопичується здобувачем вищої освіти протягом всього семестру 

(модулю) і складає від 60 до 100 балів. Підсумкова оцінка з навчальної 

дисципліни визначається як середньоарифметична результатів засвоєння 

окремих залікових модулів, або за результатами екзамену (заліку). Для 

переводу підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу оцінювання знань 

середньоарифметична підсумкова оцінка множиться на коефіцієнт 20.  

Результати підсумкового контролю, перераховані в бали, заносяться 

науково педагогічним працівником в заліково-екзаменаційну відомість та 

індивідуальний навчальний план слухача за шкалою оцінювання ECTS та 

національною шкалою.  



 

10. Критерії оцінювання знань 

Оцінка «відмінно»/ А – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  

має глибокі і системні знання, вміє узагальнювати теоретичний матеріал, 

співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями; оволодів навиками 

аналізу, моделювання та адекватного оцінювання ситуації; обізнаний з 

науковими працями вітчизняних та зарубіжних фахівців в даній галузі; 

матеріал викладає логічно, послідовно, переконливо і аргументовано.  

Оцінка «добре»/ В, С – виставляється, якщо здобувач вищої освіти    

показав достатній рівень знання курсу; надав правильні, але не зовсім повні  

визначення термінів; засвоїв основи аналітичного методу; допускає незначні 

неточності в розкритті окремих теоретичних положень.  

Оцінка «задовільно»/ D, Е – виставляється, якщо здобувач вищої освіти  

в цілому засвоїв теоретичний матеріал курсу навчальної дисципліни, але 

декламує із деякими упущеннями при визначенні основних явищ та процесів; 

намагається висловити своє ставлення до проблемних питань, хоча і не 

зовсім аргументовано; вміє аналізувати набуті теоретичні знання і 

співвідносити їх з конкретними ситуаціями; викладає матеріал непослідовно, 

неточно, з наявними помилками.  

Оцінка «незадовільно»/ FX, F – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив слабкі (відсутні) знання теоретичного матеріалу навчальної 

дисципліни; не зміг дати визначення основних категорій та явищ; відсутні 

знання основних норм і визначень; матеріал викладається непослідовно, 

нелогічно, фрагментарно та з допущенням помилок.  

Оцінка A,B,C,D,E/«зараховано» – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив достатньо повні знання матеріалу навчальної дисципліни; вміє 

узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з 

конкретними ситуаціями, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на 

поставлені запитання; допускає неточності у розкритті окремих теоретичних 

положень, норм та визначень.  

Оцінка FX, F /«не зараховано» – виставляється, якщо здобувач вищої 

освіти  виявив слабкі знання або повну неготовність щодо вивчення ним 

матеріалу навчальної дисципліни; не зміг дати визначення основних термінів 

та визначень; викладає матеріал непослідовно, нелогічно, фрагментарно, 

неточно, стисло; відсутня переконливість у викладенні матеріалу.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
За внутрішньою 

шкалою  закладу  

освіти в балах  

вищої  За шкалою ECTS /За національною шкалою   

  Вноситься до відомості  

  Екзамен  залік  

90 – 100  А/Відмінно   

А,В,С,D,Е/Зараховано   
82-89   В/Добре   



74-81   С/Добре  

64-73   D/Задовільно  

60-63   Е/Задовільно  

35-59  

 FX/Незадовільно  

 

FX/Не зараховано  

 

з можливістю повторного складання  

0-34  

 F/Незадовільно  

 

F/Не зараховано  

 

з обов’язковим повторним курсом  

 

 

 

 

11. Питання для підсумкового контролю 

Перелік питань для підготовки до екзамену 

1. Надайте визначення дефініції «компетентність». 

2. Назвіть різновиди ключових компетентностей. 

3. Види особистісної ключової компетентності. 

4. Види соціальної ключової компетентності. 

5. Надайте визначення дефініції «педагогічна компетентність». 

6. Провідні різновиди педагогічної компетентності. 

7. Надайте визначення дефініції «політична компетентність». 

8. Надайте характеристику складових, які детермінують педагогічну 

компетентність викладача ЗВО. 

9. Надайте визначення дефініції «аутопсихологічна компетеність». 

10. Надайте визначення дефініції «загальнокультурна компетентність». 

11. Назвіть професійно важливі якості, які детермінують аутопсихологічну 

компетентність. 

12. Назвіть професійно важливі якості, які детермінують загальнокультурну 

компетентність. 

13. Назвіть зміст професійно важливих умінь, які детермінують 

аутопсихологічну компетентність. 

14. Надайте визначення дефініції «психологічна компетентність». 

15. Надайте визначення дефініції «комунікативна компетентність». 

16. Надайте визначення дефініції «управлінська компетентність». 

17. Надайте визначення дефініції «конфліктологічна компетентність». 

18. Назвіть професійно важливі якості, які детермінують психологічну 

компетентність. 

19. Назвіть професійно важливі якості, які детермінують управлінську 

компетентність. 

20. Назвіть професійно важливі якості, які детермінують комунікативну 

компетентність. 



21. Назвіть професійно важливі уміння, які детермінують конфліктологічну 

компетентність. 

22. Назвіть професійно важливі уміння, які детермінують психологічну 

компетентність. 

23. Назвіть професійно важливі уміння, які детермінують управлінську 

компетентність. 

24. Різновиди мовленевої компетентності викладача ЗВО. 

25. Різновиди соціальної ключової компетентності та їх зміст.  

26. Надайте визначення дефініції «навчальна компетентність». 

27. Надайте визначення дефініції «організаційна компетентність». 

28. Надайте визначення дефініції «наукова компетентність». 

29. Надайте визначення дефініції «методична компетентність». 

30. Поясніть зміст професійно важливих якостей, які детермінують наукову 

компетентність. 

31. Розкрийте сутність професійно важливих умінь, які детермінують наукову 

компетентність. 

32. Розкрийте сутність професійно важливих умінь, які детермінують 

методичну компетентність. 

33. Розкрийте сутність професійно важливих умінь, які детермінують 

навчальну компетентність. 

34. Розкрийте сутність професійно важливих умінь, які детермінують 

організаційну компетентність. 

35. Сутність наукової компетентності викладача ЗВО. 

36. Напрями удосконалення методичної компетентності викладача ЗВО. 

37. Зміст складових різновидів наукової компетентності викладача ЗВО. 

38. Надайте визначення дефініції «творча компетентність». 

39. Надайте визначення дефініції «екологічна компетентність». 

40. Надайте визначення дефініції «інформаційно-технологічна компетентність». 

41. Розкрийте зміст складових, які детермінують творчу компетентність 

викладача ЗВО. 

42. Розкрийте зміст складових, які детермінують екологічну компетентність 

викладача ЗВО. 

43. Розкрийте зміст складових, які детермінують інформаційно-технологічну 

компетентність викладача ЗВО. 

44. Назвіть перелік професійно важливих якостей, які детермінують 

інформаційно-технологічну компетентність викладача ЗВО. 

45. Назвіть перелік професійно важливих якостей, які детермінують екологічну 

компетентність викладача ЗВО. 

46. Зміст складових стратегічно-тактичної компетентності викладача ЗВО. 

47. Зміст складових економічної компетентності викладача ЗВО. 

48. Різновиди педагогічної компетентності. 

49. Різновиди соціальної ключової компетентності викладача. 

50. Різновиди особистісної ключової компетентності викладача. 
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