«Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти за
спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, галузі знань 01
Освіта/Педагогіка
Робочі програми 2019-2020 н.р.
Теоретична підготовка
Обов’язкові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
Філософія науки
https://drive.google.com/file/d/1dFm_FUX5m0dgqlNdoB8bYRnJXtBGaFjg/view?usp=s
haring
Іноземна мова для академічного спілкування
https://drive.google.com/file/d/1Nnvk1f5SKg0ljktZjzjCJjV05BRRjgnk/view?usp=sharin
g
Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях
http://vspu.edu.ua/content/img/education/prog/pr5/p1.pdf
Методологія і методика науково-педагогічних досліджень
https://drive.google.com/file/d/1cr7Urv5lkKVbC86C8tCW59NWyUkev6c8/view?usp=s
haring
Цивільний захист
https://drive.google.com/file/d/1nM7NZYmbsyHhxd0_Wfi6bjs3GssEy1sm/view?usp=s
haring
Цикл професійної підготовки
Педагогіка вищої школи
https://drive.google.com/file/d/1cKrT0pxU2aHIeVvqrMMhlHo1chUfmuS0/view?usp=s
haring
Психологія вищої школи
https://drive.google.com/file/d/1Nl9IOQiHxG0GsxcT1Q6tcY39xy83Z2Ep/view?usp=sh
aring
Теорія і практика вищої професійної освіти
https://drive.google.com/file/d/1qZivXeXbQrceLoERYCpBKOiiIIkHBmFo/view?usp=s
haring

Інноваційні технології навчання
https://drive.google.com/file/d/1IqBv5BQ4rD9mHE0bRU0Z6eXvgSnJA37/view?usp=sharing
Методика викладання у вищій школі
https://drive.google.com/file/d/1EnJJjMAiEVm_bjntBJ3GKN8jAA6gm5Jy/view?usp=s
haring
Вибіркові компоненти ОП
Цикл загальної підготовки
Моделювання діяльності фахівця закладу вищої освіти
https://drive.google.com/file/d/1r1B_ffUmaId2iwUd61E8xsLb0meFwkGu/view?usp=sh
aring
Гуманізація взаємин в освітньому середовищі закладу вищої освіти
https://drive.google.com/file/d/18ji0h_jK8csYFl3CJXwc1tsRN2I8mX9/view?usp=sharing
Державні стандарти і якість вищої освіти
https://drive.google.com/file/d/1j1MH_vrLG8B6cvl0uCqWh4vhlnQV6q3T/view?usp=s
haring
Освіта України в умовах євроінтеграції
https://drive.google.com/file/d/1uMqtzLZnmmdm1MZTkhFY0LZoCfpl7oa2/view?usp=
sharing
Цикл професійної підготовки
Практикум з педагогіки
https://drive.google.com/file/d/1J8PwOE7K5wWFLr83x0PRPiIDT9QTlhgS/view?usp=
sharing
Професійно-особистісне зростання викладача закладу вищої освіти
https://drive.google.com/file/d/1GuGYLc38iBLCNeSoGH58k2v3CjiiALk1/view?usp=s
haring
Педагогічна діагностика
https://drive.google.com/file/d/1VDLNtpb2uedMynCoUGvM4rRJt9Kmd9e/view?usp=sharing
Педагогічна конфліктологія
https://drive.google.com/file/d/1oOdjwNJFpMJ56nCf3jxTVm6AtUnmx8U/view?usp=sharing

Виховна діяльність викладача вищого навчального закладу
https://drive.google.com/file/d/1c_rscMrHp8BvfLoTul8saZw_J3dzb6OW/view?usp=sha
ring
Етика викладача закладу вищої освіти
https://drive.google.com/file/d/1DahjCUqyXhoEHLv5WlyYRu8NCuCU25nn/view?usp
=sharing
Моніторинг якості освіти
https://drive.google.com/file/d/1CONgXJ4N88ZLk6cC_Su6SRn1A3RIQNoP/view?usp
=sharing
Практика організації інклюзивного середовища в закладах вищої освіти
https://drive.google.com/file/d/1eiMbobakmtLueerLji2RiVnecKFab5_S/view?usp=shari
ng
Освітологія
https://drive.google.com/file/d/1bEoCoNY8vRj1NW0Ssw0h0lt1LpTJl50w/view?usp=sh
aring
Едукологія
https://drive.google.com/file/d/1_CINS3phSZrP2KX67UE8wp65AH5bQBdt/view?usp=
sharing
Система комунікацій у діяльності викладача ЗВО
https://drive.google.com/file/d/1FLhNUbQWvVP9_i88eoHMPlVzr0wl0QTp/view?usp=
sharing
Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти
https://drive.google.com/file/d/151GhHpakPDEXLwNGDdD7L3TLvLhefoh/view?usp=sharing
Практична підготовка
Асистентська практика
https://drive.google.com/file/d/17Uw_js46-_LMyzgZFoUo6fnl8HCgrnG/view?usp=sharing
Переддипломна практика
https://drive.google.com/file/d/1GHGu0Mt_NZKqZPvlCCSEb18JKVLDQ7r/view?usp=sharing

Робочі програми 2020-2021 н.р.
Теоретична підготовка
Обов’язкові навчальні дисципліни
Цикл загальної підготовки
Філософія науки
https://drive.google.com/file/d/1xGPtm0m3ggaSas14zLFEJK06S9_lMFnA/view?usp=s
haring
Іноземна мова для академічного спілкування
https://drive.google.com/file/d/12Td7dbf7fz6uEGKaJyhRIk2_08u42LU/view?usp=sharing
Цивільний захист
https://drive.google.com/file/d/10vkthb9ERougTjy0pYbC56jxpMRLMO0s/view?usp=s
haring
Цикл професійної підготовки
Педагогіка вищої школи
http://vspu.edu.ua/content/img/education/prog/pr5/p2.pdf
Методика викладання у вищій школі
https://drive.google.com/file/d/1II5HZTVnrF773rYYtqK1V7uCgku2NnE/view?usp=sharing
Психологія вищої школи
https://drive.google.com/file/d/1LEAgGkfWTFZ7OGo5bbjMWzZGzTPpLlcg/view?usp
=sharing
Державні стандарти і якість вищої освіти
https://drive.google.com/file/d/1e6ZdvIEuXHUXslnfJogiocKVZkjcOfPW/view?usp=sh
aring
Едукологія
https://drive.google.com/file/d/1C-qX6nk10HDm9rgBOPy98ACZy95pKYn/view?usp=sharing
Цифрові технології наукових досліджень в галузі освіти/педагогіки
https://drive.google.com/file/d/1DFLRTbISTxeZBPyKwJCtYPhnx0_3_Ry/view?usp=sharing
Методологія і методика наукових досліджень в галузі освіти/педагогіки

https://drive.google.com/file/d/1urajhjC3GTZ9rqtxTHpTr92mpsx6wSZp/view?usp=shar
ing
Вибіркові навчальні дисципліни
Цикл загальної підготовки
LMS: методика розроблення і використання електронних курсів\
https://drive.google.com/file/d/1SCHd3wQ3VsB22awCRKmUDvt4T7DHndbS/view?us
p=sharing
Цифрові інноваційні технології
https://drive.google.com/file/d/17lxI4kLIf6tGD8BNOFUxTj098rs7VEu7/view?usp=shar
ing
Менеджмент дистанційного освітнього продукту
https://drive.google.com/file/d/1kHyK9E4fGzdFsRTJ6Agr28yIVUXOEr6/view?usp=sharing
Інноваційно-освітній менеджмент
https://drive.google.com/file/d/1zFn8UhUC70YToEoHRsWQf6FCjliXT5uo/view?usp=s
haring
Коучинг в освіті
https://drive.google.com/file/d/1iRmcsgpfs6ZP4qD70Zs2TLkvG3Cuk23o/view?usp=sha
ring
Педагогіка творчості
https://drive.google.com/file/d/1dtKD6yuJ9dP2LABuUtb2T4sEcOSpLfK/view?usp=sharing
Психологія життєвого вибору особистості
https://drive.google.com/file/d/1w5kMzqTluepmmHhP8Zu2oOzPbYLdC8Y4/view?usp
=sharing
Написання та реалізація соціальних проєктів
https://drive.google.com/file/d/1LNjpoLsNMdtgFWBtTbn5ET7Qj77KcxaM/view?usp=
sharing
Психологія професійного самоздійснення
https://drive.google.com/file/d/15pFZEALIYSRLPL4EUYRZ5tmbIFvLzfha/view?usp=
sharing
Психологія розвитку освітнього середовища
https://drive.google.com/file/d/1iL_juR12AbdzCOJtd82wNBwoiTZ9UOxV/view?usp=s
haring

Правові засади освітньої діяльності
https://drive.google.com/file/d/1thK8FOZgDYP2gQXCihH6QJumegK3D3qp/view?usp
=sharing
Публічне управління в сфері освіти
https://drive.google.com/file/d/1ohbOlKvkqB7Ue05bDCiMY2rEVR6_ASg/view?usp=sharing
Сучасна світова культура
https://drive.google.com/file/d/1YKTEGptkjZnzyS0Y_1iLkvNnCpZq9s89/view?usp=sh
aring
Теорія і практика народного образотворчого та декоративного мистецтва
https://drive.google.com/file/d/1WS4BoKngPGUYSmw6TqnYjpwaC5t4waRQ/view?us
p=sharing
Основи кібербезпеки
https://drive.google.com/file/d/1mz2Vr0cxa2QWaEkcLBskrghrRJv4bfIL/view?usp=sha
ring
Цикл професійної підготовки
Моніторинг якості освіти
https://drive.google.com/file/d/1M3NB3ZwSotintXP-i0Ux4eD6tAgT_Ev/view?usp=sharing
Інноваційні технології навчання
https://drive.google.com/file/d/1HT0IIr5SEYeYjD0N6teDumdeTVmM2mv/view?usp=sharing
Етика викладача закладу вищої освіти
https://drive.google.com/file/d/19_Z8b5ZSST0XhqyZvgYGmtKy5B85bfY/view?usp=sharing
Адаптивні системи освіти
https://drive.google.com/file/d/1J4Z7hr_0NVBbBhIRrQLaFkRXJEYPZlik/view?usp=sh
aring
Робота з інформаційними ресурсами
https://drive.google.com/file/d/1wbS0DwrpbzXl5yykH5CrZUMIjh7qtiwW/view?usp=s
haring
Комунікація в професійному середовищі

https://drive.google.com/file/d/18bVbvGbPTAe6GK1dPrEkw_NvDMW0cR4t/view?usp
=sharing
Практикум з педагогіки
https://drive.google.com/file/d/1lUZzp_iI4Iwyla9Z7bIaBIA31eQzQd2/view?usp=sharing
Педагогічна конфліктологія
https://drive.google.com/file/d/1p9Rks6dpG9C7qbLGMVPY3zhSQ10YTvj/view?usp=sharing
Моделювання діяльності фахівця закладу вищої освіти
https://drive.google.com/file/d/1n8_d7Qp6ykIkKWYwOyixvVUTrJkpWk7/view?usp=sharing
Актуальні проблеми андрагогічних досліджень
https://drive.google.com/file/d/1CoHxPE13ieIL9iItPzQiD00Uh2LJuft1/view?usp=sharin
g
Практична підготовка
Асистентська практика
https://drive.google.com/file/d/1Zq6Kc3VTfAi06eYcQZx4XVh4r3pssRbM/view?usp=s
haring
Переддипломна практика
https://drive.google.com/file/d/1iYNt-fAVdkgvPIcftuHaTRnb9pntqqY/view?usp=sharing
Атестація
https://drive.google.com/file/d/1228-0isyusrLGXRz-9JDODQX4H7G88V/view?usp=sharing

