
МЕНЕДЖМЕНТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
ЕВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ВИМІРІ 

Мета курсу –  формування цілісної і логічно-послідовної системи знань 
про дидактику підготовки кадрів вищої кваліфікації, опанування концепцією, 
основою теорії, методики і методології викладання навчальних дисциплін в 
системі університетської освіти. 

Дисципліна «Менеджмент науково-педагогічної діяльності в 
Европейському освітньому просторі» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з: «Моделювання освітнього середовища закладу освіти», 
«Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні». Вивчення дисципліни 
формує засади для подальшого опанування дисципліни «Методологія та 
технології моніторингу досліджень в освіті», «Інноваційні технології в освіті». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 
актуальні проблеми сучасної теорії і практики вищої освіти, профільного 
навчання й професійного виховання здобувачів освіти, шляхом здійснення 
провідних функцій науково-педагогічної (навчальної, навчально-методичної, 
виховної, культурно-просвітницької, проектної, організаційно-управлінської, 
моніторингової, науково-дослідницької) діяльності. 

 Програмні результати навчання: 
знати: структуру і зміст навчального процесу у вищому навчальному 

закладі, особливості роботи викладачів, адміністрації; педагогічні форми 
освітньої взаємодії зі студентами, різноманітні дослідно-експериментальні 
форми педагогічної діяльності; методи та засоби забезпечення ефективного 
управління студентською аудиторією; 

уміти: творчо застосовувати знання і способи діяльності, засвоєні під час 
викладання навчальних дисциплін; планувати, організовувати і аналізувати 
різноманітні види навчальних і позааудиторних занять, використовувати 
найбільш ефективні методи навчання, виховання і розвитку студентів;  

володіти: науково-методичною роботою, розробляти ефективну 
дидактичну систему організації навчального процесу; апробувати найбільш 
ефективні прийоми і методи навчання, що застосовуються в системі 
педагогічного процесу. 

Зміст навчальної дисципліни:  
Методологічні основи активізації навчального процесу Форми 

активізації навчального процесу. Педагогічні технології. Соціологізаторська і 
біхевіористська педагогіка. Проблемне навчання. Програмоване навчання. 
Дистанційне навчання. Теорія поетапного формування розумових дій П.Я. 
Гальперіна. Теорія управління процесом засвоєння знань Н.Ф.Тализіної. 
Алгоритмічний процес у педагогіці. Суб‘єкт-суб‘єктні відносини у навчальному 
процесі. 



Дидактичні основи управління навчально-творчою діяльністю 
студентів. Навчально-творча діяльність. Об‘єкт і предмет дослідження НТД. 
Управління навчанням. Методи управління НТД. Теорія поетапного 
формування творчого досвіду В.П. Беспалько. Етапи прийняття 
науковообгрунтованого рішення творчої проблеми. Модель системи управління 
НТД. Проектування системи управління НТД. Процес управління НТД. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи.  

Форма семестрового контролю: іспит. 


