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Найменування
показників
Кількість кредитів –
10
Модулів – 2

1. Опис навчальної дисципліни
Характеристика
Галузь знань,
навчальної дисципліни
спеціальність,
2-й рік
3-й рік
освітній ступінь
навчання
навчання
Галузь знань: 20
Нормативна
Аграрні науки та
продовольство
Рік підготовки:
2020–2021

Змістових модулів –
8
Загальна кількість
Годин – 300

Спеціальність 206
Садовопаркове
господарство

2021–2022

Семестр
3, 4-й

5, 6-й

Лекції (год.)
20
Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи
аспіранта – 8

16

Практичні, семінарські (год.)
Освітній рівень –
доктор філософії

20

22

Самостійна робота (год.)
110

112

Вид контролю:
залік
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 78:222
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1. Мета та завдання науково-асистентської практики
Мета – формування у аспірантів: необхідного обсягу знань щодо розробки,
оцінки та виконання наукових проектів різного галузевого спрямування;
підготовка їх до самостійного проведення проектного аналізу відповідно до
методів та підходів, котрі використовуються у міжнародній практиці на різних
рівнях управління науковими проектами; основ професійної педагогічної
компетенції у питаннях вищої освіти та вищої школи в Україні та засвоєння
основних положень Болонського процесу, як основи для єдиного
Європейського простору вищої освіти.








Завдання:
навчання здобувачів ОНП теоретичним положенням, ознайомлення з
методичним
забезпеченням
організаційно-економічного
механізму
управління науковими проектами різної галузевої спрямованості;
формування у здобувачів теоретичного й практичного підґрунтя оцінки
інтегрованих наукових проектів, міжнародних форм документування
наукового проекту та одержання соціального та економічного ефектів,
визначення результативності наукового проекту в різних його циклах.
здатність планувати та проводити навчальні заняття, використовуючи
компетентнісний підхід (базується на результатах навчання);
ознайомлення з основними напрямами вищої освіти в умовах глобалізації
освітніх процесів сучасності, професійної педагогічної освіти у закладах
вищої освіти України, характеристиками педагогічного процесу та його
особливостями, базовими складовими дидактики вищої школи та виховання
як педагогічної категорії у вищій школі;
вивчення основних понять, категорій, систем, інструментарію та алгоритмів
Болонського процесу; вивчення основних положень кредитно – модульної
системи організації навчального процесу; набуття практичних навичок у
складенні навчальних планів, структурно-логічних схем спеціальностей,
індивідуальних планів роботи студентів в умовах формування умінь творчого
пошуку резервів маркетингової діяльності в освітній діяльності вищої школи
України.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
 елементи дослідницької діяльності, поглибити навички управління та
виконання наукових проектів, зокрема
 основні категорії та поняття педагогіки вищої школи як науки;
 основні питання нормативно-правового регулювання вищої освіти України;
 основні характеристики змісту освіти вищої школи України;
 основи організації навчально-виховного процесу та його особливості у
закладах вищої освіти України;
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 основні завдання, принципи та етапи формування зони європейської вищої
освіти;
 принципи, шляхи і засоби адаптації європейської системи перезарахування
кредитів у вищу освіту України;
 місце Болонського процесу та кредитно-модульної система організації
навчального процесу (КМСОНП) у структурі функціонування вищих
навчальних закладів України, елементи КМСОНП та шляхи інтеграції в
єдиний простір вищої освіти.
вміти:
 вирішувати виробничі, екологічні та соціальні проблеми при реалізації
наукового проекту;
 використовувати міжнародний методичний інструментарій для оцінки
ефективності наукового проекту;
 перевіряти доцільність подальшого впровадження наукового проекту та його
відповідності міжнародним стандартам на кожному етапі реалізації;
 прогнозувати вплив наукового проекту на соціально-економічні процеси
регіону та держави;
 оволодіти концептуальними поняттями, методами та підходами, які
використовують у міжнародній практиці при проведенні проектного аналізу;
 узагальнювати результати впровадження наукового проекту і формулювати
висновки;
 • впроваджувати сучасні інформаційні технології в процес прийняття
рішень при розробці та реалізації наукових проектів
 використовувати сучасні ефективні засоби роботи з науковою та навчальнометодичною літературою;
 володіти інструментарієм проведення навчальних занять, застосовувати
активні методики викладання;
 вибирати та застосовувати найбільш продуктивні технології, методи,
прийоми та форми навчання психології;
 аналізувати та прогнозувати дидактичні процеси у закладах вищої освіти;
розробляти плани проведення навчальних занять різних форм; користуватися
пошуковими освітніми системами у мережі Internet; реалізувати навички
самостійного вирішення педагогічних проблем;
 аналізувати освітнє середовище закладах вищої освіти, сегментувати ринки
освітніх послуг; оцінювати конкурентоспроможність випускників закладах
вищої освіти та розробляти стратегію розвитку закладів вищої освіти.
Інтегральна компетентність.
Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі аграрних наук та
продовольства, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення
нових цілісних наукових знань та/або професійної практики.
Загальна компетентність.
Здатність планувати та проводити навчальні заняття, використовуючи
компетентнісний підхід (базується на результатах навчання).
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Фахові компетентності.
Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових
результатів, що створюють нові знання в агрономії та дотичних до неї
міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних
наукових виданнях з сільськогосподарських наук та суміжних галузей.
Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті.
Програмні результати навчання.
Вільно презентувати та обговорювати результати досліджень, наукові та
прикладні проблеми агропромислового виробництва державною мовою,
кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у
провідних міжнародних наукових виданнях. Професійно презентувати
результати власних досліджень на вітчизняних та міжнародних наукових
конференціях, семінарах, використовувати іноземну мову у науковій, освітній
та інноваційній діяльності. Професійно виконувати педагогічно-виховну
діяльність.
Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження з
агрономії та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних
інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати
інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо
досліджуваної проблеми.
Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проекти, які дають
можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або
професійну практику і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми
агрономії з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних,
економічних, екологічних та правових аспектів.
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2. Програма науково-асистентської практики
Модуль 1. Управління науковими проектами
Змістовий модуль. 1.
Загальна характеристика, обґрунтування, структура
Тема 1. Загальна характеристика управління проектами.
Проект та специфіка проектної діяльності. Види наукових проектів. Система
управління науковими проектами. Цілі та принципи управління науковими
проектами. Функції управління проектами. Структура, оточення та учасники
проекту. Життєвий цикл проекту за підходами міжнародних інвесторів.
Стадії життєвого циклу проекту за підходами Світового банку, UNIDO,
вітчизняних науковців.
Тема 2. Обґрунтування доцільності наукового проекту.
Проекти економічного, технічного і соціального розвитку України, які
підтримуються міжнародними фінансовими організаціями. Формування
інвестиційного задуму проекту. Оцінка життєздатності проекту. Сутність
техніко-економічного обґрунтування проекту. Аналіз проекту на основі
комплексної експертизи. Основні концепції, які визначають економічну
цінність проекту. Наукові аспекти проектного аналізу відповідно до
галузевої спрямованості. Критерії оцінки проектної ефективності наукових
проектів різної галузевої спрямованості. Перспективи міжнародної інтеграції
проектів за напрямами наукових досліджень.
Тема 3. Основні форми організації структури наукового проекту.
Поняття проектної організаційної структури. Критерії вибору організаційної
структури наукового проекту. Типи організаційної структури наукового
проекту. Визначення функціональних обов’язків учасників проекту
відповідно до галузевої спрямованості. Управління науковими проектами з
використання зовнішньої організаційної структури проекту. Юридичне
оформлення наукових проектів за напрямками діяльності. Розподіл
відповідальності в наукових проектах.
Тема 4: Загальні підходи до планування і контролю наукових проектів.
Планування реалізації проекту відповідно до галузевої спрямованості. Цілі,
призначення та види планів. Фінансове планування за проектом. Система
контролю дотримання параметрів проекту відповідно до галузевої
спрямованості. Розробка проектно- кошторисної документації та контроль за
нею з урахуванням специфіки виробничого напрямку. Вибір і завдання
проектних фірм. Стратегії фінансування наукового проекту.
Тема 5: Структуризація наукового проекту.
Визначення структури проекту на етапі планування. Формування
компонентів структуризації наукового проекту відповідно до галузевої
спрямованості. Управління окремими компонентами проекту. Завдання
структуризації проекту. Послідовність здійснення структуризації.
Визначення структури проекту на етапі планування. Сіткове планування
наукового проекту.
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Змістовий модуль. 2.
Планування, контроль виконання, управління
Тема 6: Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету.
Матеріально- технічна підготовка проекту. Категорії витрат проекту
відповідно до галузевої спрямованості. Порядок планування витрат за
проектом з урахуванням виробничого напрямку. Розробка бюджету проекту.
Формування джерел фінансування проекту за напрямами наукових
досліджень. Взаємозв’язок та взаємовплив складових частин процесу
реалізації проекту. Можливості внесення змін до проектного бюджету.
Оптимізація недостатньої кількості ресурсів.
Тема 7: Контроль виконання наукового проекту.
Контроль як основа управління проектною діяльністю. Види контролю
виконання проекту. Технологія оцінки проектної діяльності. Звітність у
системі контролю відповідно до галузевої спрямованості. Регулювання
процесу реалізації проекту. Співставлення результатів виконання і намірів
інвестора. Причини внесення змін та оцінка наслідків.
Тема 8: Управління ризиками в наукових проектах.
Проектні ризики та їх класифікація. Принципи управління проектними
ризиками. Причини виникнення та чинники впливу на динаміку ризиків за
різними виробничими напрямками. Методи аналізу ризиків наукового проекту
відповідно до галузевої спрямованості. Оцінка ймовірності ризикованої події.
Можливості зниження та протидії ризикам.
Тема 9: Управління якістю в наукових проектах.
Концепція управління якістю проектів. Міжнародні норми і стандарти якості.
Управління забезпеченням якості проекту. Витрати на забезпечення якості
наукового проекту відповідно до галузевої спрямованості. Забезпечення та
контроль якості проекту. План управління якістю проекту.
Тема 10: Міжнародне науково-технічне співробітництво Європейського
Союзу та України в контексті проектів та програм.
Сучасна політика Європейського Союзу у сфері розвитку наукових проектів.
Міжнародне науково-технічне співробітництво. Перспективи венчурного
фінансування наукових проектів в Україні від міжнародних інвесторів. Рамкова
програма ЄС «Горизонт 2020». Міжнародне співробітництво України з Фондом
цивільних досліджень та розвитку США (CR.DF).
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Змістовий модуль 3.
Загальні основи педагогіки вищої школи
Загальні основи педагогіки вищої школи. Тенденції розвитку вищої освіти
України початку третього тисячоліття.
Місце педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук. Зв’язок педагогіки
вищої школи з іншими науками. Методологічні аспекти педагогіки вищої
школи. Методологія педагогіки вищої школи у світлі сучасної парадигми
науки. Поняття про цілісний педагогічний процес. Характеристика компонентів
цілісного педагогічного процесу у вищій школі. Закономірності педагогічного
процесу у вищій школі. Категорії педагогіки вищої школи. Методи педагогіки
вищої школи. Мета, завдання та зміст вищої освіти в Україні. Система освіти в
Україні, її структура. Принципи діяльності освітніх закладів. Стан і тенденції
розвитку вищої освіти України початку третього тисячоліття. Болонський
процес. Пріоритетні напрями реформування та модернізації вищої освіти в
Україні в контексті інтеграції до європейського освітнього простору.
Змістовий модуль 4.
Дидактика і виховання Вищої школи
Сутність процесу навчання у вищій школі. Зміст освіти у вищій школі.
Методи і засоби навчання у закладах вищої освіти.
Дидактика як галузь педагогіки вищої школи. Предмет і об’єкт дидактики
вищої школи. Організація навчально-виховного процесу. Закони та
закономірності навчання. Зміст освіти. Нормативні документи, що визначають
зміст вищої освіти. Навчальний план, навчальна програма і підручник вищої
школи. Сутність і структура процесу навчання у закладах вищої освіти.
Принципи, методи та засоби навчання у вищому навчальному закладі.
Дидактичні вимоги до вибору методів навчання у вищому навчальному закладі.
Структура процесу оволодіння знаннями, уміннями й навичками, формування
компетентності.
Форми організації навчання у вищій школі. Система діагностики знань і
умінь студентів у закладах вищої освіти.
Лекції та методика їх проведення. Психолого-педагогічні вимоги до проведення
лекції у вищій школі. Семінарські та практичні заняття у вищих навчальних
закладах. Комплексні форми організації навчання. Дидактичні основи
індивідуальних занять. Педагогічна і виробнича практика студентів.
Самостійна робота, вимоги до її організації. Дистанційне навчання в системі
освіти: соціально-економічна потреба, сутність, умови ефективності. Форми,
види і методи організації науково-дослідницької роботи студентів. Система
діагностики знань і умінь студентів у вищому навчальному закладі. Значення та
функції оцінювання навчальних досягнень здобувачів. Контроль за навчальнопізнавальною діяльністю студентів.
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Змістовий модуль 4.
Виховна функція вищої школи. Педагогічний менеджмент
Виховна робота зі студентською молоддю.
Організація виховної роботи зі здобувачами у вищій школі. Структура
виховного процесу. Психологічні особливості студентського віку. Типологія
студентів. Принципи виховання. Зміст, напрями, форми і методи виховної
роботи зі студентами. Завдання національного виховання студентської молоді у
закладах вищої освіти. Мотиви виховання. Моральне виховання студентів.
Критерії вихованості особистості.
Основи управління у Вищій школі. Специфіка професійно-педагогічної
діяльності викладача вищої школи.
Педагогічний менеджмент як сучасна теорія управління освітою. Система
управління вищим навчальним закладом. Основні поняття теорії педагогічного
менеджменту. Загальна характеристика принципів і функцій педагогічного
менеджменту. Особливості діяльності викладача закладах вищої освіти.
Професійно-педагогічне спілкування й типологія особистості викладача вищої
школи. Педагогічна культура та педагогічна майстерність викладача вищої
школи. Педагогічна техніка викладача вищої школи. Профілактика синдрому
професійного вигорання.
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3. Структура науково-асистентської практики
4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Назви змістових
модулів і тем

Денна
у тому числі
п лаб Інд с.р.

усьо
го л

Заочна
у тому числі
п лаб
інд с.р

Усього л
3 4
5
7
9 10 11 12 13
1
2
6
8
Модуль 1. Управління науковими проектами (3 семестр)
Змістовий модуль. 1. Загальна характеристика, обґрунтування, структура
Тема 1. Загальна
15
2 2
11
характеристика
управління проектами.
Тема 2. Обґрунтування
15
2 2
11
доцільності наукового
проекту.
Тема 3. Основні форми
15
2 2
11
організації структури
наукового проекту.
Тема 4. Загальні
підходи до планування і
15
2 2
11
контролю наукових
проектів.
Тема 5.
15
2 2
11
Структуризація
наукового проекту.
Змістовий модуль. 2. Планування, контроль виконання, управління (4 семестр)
Тема 6. Планування
15
2 2
11
ресурсів, витрат і
проектного бюджету.
Тема 7. Контроль
15
2 2
11
виконання наукового
проекту.
Тема 8. Управління
ризиками в наукових
15
2 2
11
проектах.
Тема 9. Управління
15
2 2
11
якістю в наукових
проектів.
Тема 10. Міжнародне
науково-технічне
співробітництво
15
2 2
11
Європейського Союзу
та України в контексті
проектів та програм.
150 20 20
110
Усього годин
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Кількість годин
2 курс

Назви змістових
модулів і тем
Усього
1

л

у тому числі
п лаб Інд с.р.

3 курс
усьо
го

3 4
5
7
2
6
8
Модуль 1. Асистентська практика

л

у тому числі
п лаб
інд с.р

9 10

11

12

13

Змістовий модуль. 3. Загальні основи педагогіки вищої школи (5 семестр)

Тема 1. Загальні
основи педагогіки
вищої школи
Тема 2.
Європейська освітня
інтеграція
Тема 3. Управління
ВНЗ України
Тема 4. Викладач
ВНЗ і студент в
навчальновиховному процесі

16

2

–

14

18

2

2

14

18

2

2

14

18

2

2

14

Змістовий модуль. 4. Дидактика і виховання у вищій школі (6 семестр)

Тема 5. Організація
навчальнометодичної роботи у
ВНЗ
Тема 6. Методика
навчання у закладах
вищої освіти:
Тема 7. Сучасні
технології навчання
Тема 8. Теорія та
методика виховання
Усього годин

12

20

2

4

14

20

2

4

14

20

2

4

14

20

2

4

14

150 16 22

112

5. Теми практичних занять (Модуль 1)
№
Кількість
Назва тем
п/п
годин
1.
Тема 1: Загальна характеристика управління проектами.
1. Цілі та принципи управління науковими проектами.
2
2. Функції управління проектами.
3.Структура, оточення та учасники проекту.
Тема 2: Обґрунтування доцільності наукового проекту.
1. Аналіз проекту на основі комплексної експертизи.
2.
2. Основні концепції, які визначають економічну цінність проекту.
2
Наукові аспекти проектного аналізу відповідно до галузевої
спрямованості.
3
Тема 3: Основні форми організації структури наукового проекту.
1. Визначення функціональних обов’язків учасників проекту
відповідно до галузевої спрямованості.
2
2. Управління науковими проектами з використання зовнішньої
організаційної структури проекту.
4.
Тема 4: Загальні підходи до планування і контролю наукових проектів.
1. Система контролю дотримання параметрів проекту відповідно до
галузевої спрямованості.
2
2. Розробка проектно-кошторисної документації та контроль за нею з
урахуванням специфіки виробничого напрямку.
5.
Тема 5: Структуризація наукового проекту.
1. Завдання структуризації проекту за різними виробничими
2
напрямами.
2. Послідовність здійснення структуризації.
6.
Тема 6: Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету.
1. Розробка бюджету проекту.
2. Формування джерел фінансування проекту за напрямами наукових
2
досліджень.
3. Взаємозв’язок та взаємовплив складових частин процесу реалізації
проекту.
7.
Тема 7: Контроль виконання наукового проекту.
1. Звітність у системі контролю відповідно до галузевої спрямованості.
2
2. Регулювання процесу реалізації проекту.
8.
Тема 8: Управління ризиками в наукових проектах.
План:.
1. Методи аналізу ризиків наукового проекту відповідно до галузевої
2
спрямованості.
2. Оцінка ймовірності ризикованої події.
9.
Тема 9: Управління якістю в наукових проектах.
1. Витрати на забезпечення якості наукового проекту відповідно до
2
галузевої спрямованості.
2. Забезпечення та контроль якості проекту.
10.
Тема
10.
Міжнародне
науково-технічне
співробітництво
Європейського Союзу та України в контексті проектів та програм.
2
1. Рамкова програма ЄС «Горизонт».
Разом
20
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6. Теми практичних і семінарських занять (Модуль 2)
№з/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва теми
Тема 2. Європейська освітня інтеграція. Болонський процес
як засіб демократизації.
Тема 3. Управління закладами вищої освіти України
Тема 4. Викладач і студент в системі навчально- виховного
процесу
Тема 5. Вивчення педагогічних методів і прийомів
Тема 6. Методика навчання
Тема 7. Сучасні технології навчання
Тема 8. Виховання у закладах вищої освіти: методи і норми
Разом

Кількість
годин
2
2
2
4
4
4
4

22

7. Самостійна робота (Модуль 1)
№
Кількість
Назва тем
п/п
годин
1.
Тема 1: Загальна характеристика управління проектами.
1. Життєвий цикл проекту за підходами міжнародних інвесторів.
11
2. Стадії життєвого циклу проекту за підходами Світового банку,
UNIDO, вітчизняних науковців.
2.
Тема 2: Обгрунтування доцільності наукового проекту.
1. Критерії оцінки проектної ефективності наукових проектів різної
11
галузевої спрямованості.
2. Перспективи міжнародної інтеграції проектів за напрямами
наукових досліджень.
3
Тема 3: Основні форми організації структури наукового проекту.
11
1. Юридичне оформлення наукових проектів за напрямками діяльності.
2. Розподіл відповідальності в наукових проектах.
4.
Тема 4: Загальні підходи до планування і контролю наукових
проектів.
11
1. Вибір і завдання проектних фірм.
2. Стратегії фінансування наукового проекту.
5.
Тема 5: Структуризація наукового проекту.
11
1. Визначення структури проекту на етапі планування.
2. Сіткове планування наукового проекту.
6.
Тема 6: Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету.
11
1. Можливості внесення змін до проектного бюджету.
2. Оптимізація недостатньої кількості ресурсів.
7.
Тема 7: Контроль виконання наукового проекту.
11
1. Співставлення результатів виконання і намірів інвестора.
2. Причини внесення змін та оцінка наслідків.
8.
Тема 8: Управління ризиками в наукових проектах.
11
1. Можливості зниження та протидії ризикам.
9.
Тема 9: Управління якістю в наукових проектах.
11
1. Забезпечення та контроль якості проекту.
2. План управління якістю проекту.
14

10.

Тема
10:
Міжнародне
науково-технічне
співробітництво
Європейського Союзу та України в контексті проектів та програм.
1. Міжнародне співробітництво України з Фондом цивільних
досліджень та розвитку СІЛА (CRDF).

11

Разом

110

8. Самостійна робота (Модуль 2)
№
Кількість
Назва теми
з/п
годин
14
1
Тема 1. Основи педагогіки вищої школи
14
2
Тема 2. Болонський процес як засіб демократизації
14
3
Тема 3. Управління закладами вищої освіти
Тема 4. Викладач і студент в системі навчально- виховного
14
4
процесу
14
5
Тема 5. Вивчення педагогічних методів і прийомів
14
6
Тема 6. Методика навчання
14
7
Тема 7. Сучасні технології навчання
14
8
Тема 8. Виховання у закладах вищої освіти: методи і норми
Разом

112

4. Методи навчання
Методи:
– організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності; методи
стимулювання навчальної діяльності; методи контролю навчання;
– методи навчання за джерелом знань (словесні, наочні, практичні);
– методи навчання за характером логіки пізнання (аналітичний, методи
синтезу, індуктивний метод, дедуктивний метод, продуктивний метод);
– методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової діяльності
студентів
(проблемний,
частково-пошуковий,
дослідницький,
репродуктивний, пояснювально-демонстративний); активні методи
навчання; інтерактивні технології навчання.
5. Методи контролю
Методи контролю: усний контроль; письмовий контроль; тестовий
контроль; практична перевірка.
Рейтинговий контроль за 100-бальною шкалою оцінювання ЄКТС.
Проведення проміжного контролю протягом семестру (проміжна атестація).
Полікритеріальна оцінка поточної роботи студентів:
– рівень знань, продемонстрований на практичних, лабораторних та
семінарських заняттях;
– активність під час обговорення питань, що винесені на заняття;
– результати виконання та захисту лабораторних робіт;
15

–
–
–
–
–
–

експрес-контроль під час аудиторних занять;
самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань;
виконання аналітично-розрахункових завдань;
написання рефератів, есе, звітів;
результати тестування;
письмові завдання при проведенні контрольних робіт; виробничі ситуації,
кейси тощо.
Пряме врахування у підсумковій оцінці виконання студентом певного
індивідуального завдання:
– науково-дослідна робота; навчально-дослідна робота;
– навчально-практичне дослідження із презентацією результатів тощо.
6. Розподіл балів, які отримує здобувач
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

СР

Т1

Т2

ТЗ

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

1–3

1–3

1–3

1–3

1–3

1–3

1–3

1–3

1–3

1–3

Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

Т1

Т2

ТЗ

Т4

1–2

1–4

1–4

1–4

Т5
1–4

Т6
1–4

Т7
1–4

Т8
1–4

Разом за
модулі та
СРС

20

50
(30+20)

Разом за
модулі та Сума
СР
СРС
20

50
100
(30+20) (50+50)

7. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за
всі види
Оцінка для екзамену, курсового
навчальної ECTS
проекту (роботи),
для заліку
діяльності
практики
відмінно
90-100
А
82-89
75-81

В
с

добре

69-74
60-68

D
Е

задовільно

35-59

FX

1-34

F

зараховано

не зараховано з
незадовільно з можливістю
можливістю повторного
повторного складання
складання
незадовільно з
не зараховано з
обов’язковим повторним обов’язковим повторним
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http://pidruchniki.com/11570718/pedagogika/klasifikatsiya_metodiv_navchannya_vischiy_shk
oli – класифікація методів навчання у вищій школі.
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5. http://plantphysiol-bio.univer.kharkov.ua/materials/Teachmethod.pdf – Національна система
вищої
6. http://ppt-online.org/37698 – інноваційні методи викладання у вищій школі
7. http://sociosphera.com/publication/conference/2012/138/sovremennye_metody_obuch-eniya_v_vuze – методики викладання у вищій школі
8. http://studme.org/36660/pedagogika/metodika_prepodavaniya_v_vysshey_shkole – методики
викладання у вищій школі
9. http://subject.com.ua/psychology/history_pedagog/41.html – історія педагогіки України.
10. http://www.bank.gov.ua
11. http://www.kmu.gov.ua
12. http://www.management.com.ua
13. http://www.pedagogics-book.ru/articles/3-4.html – методики викладання у вищій школі
14. http://www.pmprofy.ru.
15. http://www.projectmanagement.ru.
16. https://www.stihi.ru/2011/12/27/7047 – методики викладання у вищій школі
17. Безкоштовні електронні книги, котрі можна скачати за адресою: http://www.lessonstva.info/book.html
18. Державний комітет із статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua
19. Єдиний державний реєстр Міжнародних організацій, членом яких є Україна. Офіційний
сайт Міністерства закордонних справ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/international-organizations/io-register
20. Інтернет-сайти, присвячені управлінню проектами:
21. Кабінет Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
22. Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
23. освіти.
24. Офіційний сайт Державного статистичного управління України http://www.biz- regi str.
com.ua/? ct= 12
25. Офіційні
сайти
державних
органів
влади:
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg= 1023 -12
26. Сайт "Обучение в интернет": http://www.lessons-tva.info/edu/edu.html
27. Світовий банк [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org.ru
28. Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами. AccountAbility [Електронний
ресурс]. Режим доступу: www.accountability.org.uk
29. Українська асоціація якості [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://www.uaq.org.ua/
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