
Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

 

Факультет гуманітарної та економічної освіти 

 

Кафедра педагогіки вищої школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУС 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЕДАГОГА-ТЬЮТОРА 

 

підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
                           (шифр і назва спеціальності) 

за освітньо-професійною програмою 

Педагогіка вищої школи 
 (назва програми) 

мова навчання                        українська    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слов’янськ – 2021 р.  



 
  



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПЕДАГОГА-ТЬЮТОРА 
Назва 

 

Кількість 

кредитів  

3,5 

Рік 

підготовки, 

семестр  

 

1 

2 

Компонент 

освітньої 

програми 

вибірковий 

Викладач Топольник Я.В. – професор кафедри педагогіки вищої школи, 

доктор педагогічних наук, доцент. 

Контактна 

інформація   

yannetkatop@gmail.com 

Консультації кожний вівторок місяця, 13.10. − 14.30. 

Анотація 

навчальної 

дисципліни 

об’єкт вивчення − інноваційна освітня діяльність, що 

здійснюється з використанням педагогічних технологій, що 

забезпечують реалізацію особистісно-зорієнтованої та 

компетентнісної парадигм професійної підготовки педагога-

тьютора. 

предмет вивчення − новітні освітні технології та методичні 

можливості їх застосування в професійній діяльності 

педагога-тьютора 

Опис 

навчальної 

дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: забезпечення загальної 

теоретичної і практичної підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти з питань сутності 

педагогічних (навчальних і виховних) технологій, різновидів, 

методики їх реалізації в освітньому процесі закладу вищої 

освіти, яка слугуватиме основою для їхньої практичної 

роботи, що пов’язана з діяльністю педагога-тьютора. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни «Педагогічні 

технології в професійній діяльності педагога-тьютора»:  

 опанування концептуальними та методологічними 

знаннями в галузі педагогічних технологій, особливостей їх 

застосування під час організації освітнього процесу; 

 формування уміння обґрунтовано обирати та ефективно 

використовувати педагогічні технології, методи і засоби 

навчання й виховання з метою розв’язання значущих проблем 

у сфері професійної діяльності педагога-тьютора; 

 озброєння майбутніх педагогів-тьюторів з методиками 

вивчення та впровадження передових педагогічних 

технологій в освітній процес закладів освіти;  

 формування власного стилю педагогічної діяльності, 

уміння визначати переваги та доцільність вибору тієї чи тієї 



педагогічної технології у процесі тьюторської діяльності. 

Передумовами вивчення навчальної дисципліни є набуті 

раніше компетентності та результати навчання з ОК: 

Тьюторський супровід освітньої діяльності, Педагогіка вищої 

школи, Моделювання освітньої підготовки і професійної 

діяльності фахівця, Теорія і практика вищої професійної 

освіти в Україні, Професійні компетентності педагога-

тьютора. 

Ключові слова: вища освіта, педагогічні технології, навчальні 

технології, виховні технології, інноваційна діяльність, 

особистісно-зорієнтоване навчання та виховання, заклади 

вищої освіти, педагог-тьютор. 

Очікувані результати навчання:  

Знати: пріоритетні завдання сучасної вищої освіти в контексті 

інноваційних змін; методологічні засади педагогічної 

інноватики; сутність та особливості інноваційної педагогічної 

діяльності; структуру готовності до інноваційної діяльності 

педагога-тьютора та шляхи її формування у майбутніх 

фахівців; сутність та особливості особистісно зорієнтованого 

навчання й виховання; загальну характеристику особистісно 

зорієнтованих технологій; сутність та особливості сучасних 

виховних й навчальних технологій, переваги їх над 

традиційними; загальну характеристику системних 

педагогічних технологій (виховних систем); вимоги до 

педагога, який реалізує технологічний підхід у навчанні й 

вихованні на особистісно зорієнтованих засадах; 

Уміти: характеризувати інноваційну політику держави в 

галузі вищої освіти; оперувати категоріями та поняттями 

педагогічної технології; визначати та аналізувати зміст та 

етапи інноваційної діяльності педагога-тьютора; визначати та 

вирішувати проблеми включення фахівця в інноваційний 

процес; визначати та характеризувати сучасні педагогічні 

технології; аналізувати позитивні сторони особистісно 

зорієнтованих технологій та можливі труднощі, які 

зустрінуться педагогу-тьютору при практичній їх реалізації; 

ставити педагогічну мету та вибирати оптимальну технологію 

для її реалізації; моделювати фрагменти навчально-виховної 

діяльності з використанням різних педагогічних технологій і 

проектувати можливий педагогічний результат при їх 

застосуванні; визначати рівень своєї готовності до 

інноваційної педагогічної діяльності та шляхи роботи над 

собою для його підвищення. 

Матеріали та ресурси: 

Рекомендована література: 

1. Дем’яненко Н.М. Тьюторство і тьюторська технологія: 

навчальна програма: навч.-метод. комплекс фахової 

підготовки магістрів галузі знань «Освіта». Київ, 2017. 



2. Інноваційні освітні технології: Івано-Франківська область: 

інформ. довідник / авт.-упоряд.: О.Я.Мариновська, 

Р.М.Зуб’як. Івано-Франківськ: Місто НВ. 2018. 68 с. 

3. Мариновська О.Я. Педагогічна інноватика. Менеджмент 

інновацій: навч.-метод. посіб. Івано-Франківськ: Місто НВ. 

2019. 504 с. 

4. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни 

«Педагогічні технології в професійній діяльності педагога-

тьютора» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за освітньою програмою «Педагогіка вищої школи» 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки денної та заочної 

форми навчання: 2-ге вид., перероб. та доповн. / Уклад.: 

Я.В.Топольник. Слов’янськ: ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», 2021. 74 с. 

5. Методичні рекомендації з курсу «Тьюторство у сфері 

освіти» : метод. рек. / уклад. К.П.Осадча. Мелітополь: РВЦ 

МДПУ, 2017. 113 с. 

6. Осадча К.П. Теоретичні та методологічні засади 

професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської 

діяльності: монографія. Мелітополь: ФО-П Однорог Т.В., 

2019. 424 с. 

7. Педагогічні технології в підготовці вчителів : навчальний 

посібник / кол. авторів; за ред. І.Ф.Прокопенка. 3-є вид., 

допов. і переробл. Харків: ХНПУ, 2018. 457 с. 

Платформи та сервіси дистанційного навчання: Moodle: 

дистанційний курс „Педагогічні технології в професійній 

діяльності педагога-тьютора” 

(http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/enrol/index.php?id=1156); 

Інформаційні ресурси в Інтернеті:  

1. Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 

років: проєкт. URL: 

http://tnpu.edu.ua/EKTS/proekt_koncepc.pdf  

2. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності 

(Постанова КМУ від 30.12.2015 р., № 1187 (Із змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМ № 347 від 10.05.2018 р., 

№ 180 від 03.03.2020 р. та № 365 від 24 березня 2021 р.). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text  

3. Про вищу освіту: Закон України № 1556-VII від 1 лип. 

2014 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  

4. Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти: 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 776 від 

16.07.2018 р. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-

zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti 

Теми Програма навчальної дисципліни містить такі теми: 

1. Інноваційна діяльність педагога-тьютора. 

2. Особистісно зорієнтоване навчання та виховання. 

3. Виховні технології. 

http://tnpu.edu.ua/EKTS/proekt_koncepc.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF#Text
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti


4. Навчальні технології. 

5. Системні педагогічні технології.  

Методичні 

поради для 

викладачів   

«Як 

навчати?» 

Методи навчання: поєднання традиційних та інтерактивних 

методів навчання з використанням інноваційних технологій: 

словесні методи: лекція (проблемна, лекція з розгляду 

конкретних ситуацій, вікторина, лекція-консультація, круглий 

стіл, мультимедійна тощо), пояснювально-ілюстративні, 

репродуктивні, бесіда, семінар, диспут, дискусія; наочні 

методи: спостереження, демонстрація; практичні методи: 

обробка довідкової інформації, тезування, рецензування, 

самостійна робота (робота із друкованими та електронними 

інформаційними ресурсами, виконання завдань: 

конспектування, анотування, написання есе); відеометод: 

дистанційні, мультимедійні 

Методичні 

поради для 

здобувачів   

«Як 

навчатися?» 

Види роботи здобувачів (таблиці, схеми, графіки, есе, 

доповідь, мультимедійна презентація, дайджест інтерактивних 

технологій, моделювання (колективної творчої справи, 

конспекту заняття з елементами технології розв’язання 

винахідницьких завдань, фрагменту навчального заняття з 

використанням проектної технології тощо) 

Оцінювання Види, методи та форми контролю. 

Види: поточний контроль, підсумковий контроль, 

семестровий контроль (залік). 

Методи: перевірка самостійної роботи, усне опитування 

Форми: індивідуальна та фронтальна перевірка 

Організаційні процедури та порядок виявлення якості 

засвоєння навчального матеріалу, рівня відповідності 

отриманих знань, умінь і навичок здобутій кваліфікації в 

межах освітнього процесу здійснюється відповідно до 

Положення про контрольні заходи у „ДДПУ” 

(http://www.slavdpu.dn.ua/images/stories/news/normativ/003.pdf) 

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти, 

отриманих під час практичних занять, здійснюється за такими 

критеріями: під час опитувань – за повну й ґрунтовну 

відповідь на сформульоване запитання з теми заняття; 

тестування – за правильні відповіді на запитання тесту з теми 

заняття; у процесі виконання ситуаційних вправ і завдань – за 

запропонований правильний алгоритм (послідовність) 

виконання завдання; за знання теоретичних основ проблеми, 

порушеної в завданні; за володіння формулами й 

математичними методами, необхідними для виконання 

завдання; за отриманий правильний результат. 

Дисципліна оцінюється максимальною оцінкою у 100 балів. 

Основні вимоги: 

Оцінювання результатів навчання у формі семестрового 

заліку проводиться по закінченні вивчення навчальної 

дисципліни, зазвичай, на останньому практичному занятті або 



в період до початку екзаменаційної сесії відповідно до графіка 

освітнього процесу.  

На останньому аудиторному занятті викладач оголошує 

здобувачам відкрито (у присутності групи) накопичені ними 

бали поточного оцінювання з навчальної дисципліни, 

отримані під час практичних занять та за виконану самостійну 

роботу. Залік, як форма контролю, передбачає зарахування 

здобувачеві балів, накопичених за результатами поточного 

оцінювання з навчальної дисципліни (за наявності у здобувача 

не менше 60 балів за поточну роботу − без додаткового 

опитування) й не вимагає обов’язкової присутності здобувача. 

Здобувач має право (за бажанням) підвищити власний 

результат оцінювання в балах з навчальної дисципліни, де 

формою контролю є залік, шляхом виконання завдань 

самостійної роботи, але не пізніше ніж до початку 

екзаменаційної сесії. 

Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти, затверджені в ДДПУ (для оцінювання заліку): 

на оцінку «зараховано» (60-100 балів) заслуговує здобувач 

вищої освіти, який за час відвідування лекційних, практичних 

та/або лабораторних занять й за виконану самостійну роботу 

отримав зазначену кількість балів протягом семестру; 

оцінка «не зараховано» (0-59 балів) виставляється здобувачеві 

вищої освіти, який за час відвідування лекційних, практичних 

та/або лабораторних занять й за виконану самостійну роботу не 

набрав 60 балів упродовж семестру, він має прогалини в знаннях 

основного навчально-програмного матеріалу. 

 

Розподіл балів із дисципліни 

 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам, із 

розподілом за темами за результатами поточного 

контролю 

(денна форма навчання) 

 

Тема 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Max Min Max Min Max Min 

Т 1   8 4 6 4 

Т 2   4 2 4 2 

Т 3   12 6 8 6 

Т 4   24 12 14 12 

Т 5   12 6 8 6 

Разом   60 30 40 30 

 

 

 

 



Розподіл балів, що присвоюється здобувачам, із 

розподілом за темами за результатами поточного 

контролю 

(заочна форма навчання) 

 

 

Тема 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Max Min Max Min Max Min 

Т 1   2 1 12 6 

Т 2   2 1 8 4 

Т 3   4 2 16 10 

Т 4   8 4 28 20 

Т 5   4 2 16 10 

Разом   20 10 80 50 
 

Політика щодо дедлайнів та перескладань, академічної 

доброчесності, відвідування: перездача та повторне вивчення 

дисципліни здійснюється відповідно до Положення про 

організацію освітнього процесу в ДДПУ 

(http://www.slavdpu.dn.ua/images/stories/news/normativ/025.pdf), 

Положення про академічну доброчесність педагогічних, 

науково-педагогічних працівників та здобувачів у ДДПУ 

(http://www.slavdpu.dn.ua/images/stories/news/normativ/012.pdf) 

Політика щодо:  

дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів 

за вид діяльності балів). Перескладання відбувається з 

дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

академічної доброчесності: письмові роботи перевіряються 

на наявність плагіату та допускаються до захисту із 

коректними текстовими запозиченнями не більше 25%; 

списування заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати 

лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних 

завдань у процесі заняття. 

відвідування: відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, друга вища освіта) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням 

із керівником курсу. 

Переваги 

вивчення  

навчальної 

дисципліни  

«Бонус 

Переваги вивчення навчальної дисципліни:  

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач 

вищої освіти зможе: 

 розуміти основні інноваційні тенденції розвитку 

сучасної освіти, оперувати спеціальною методико-



вивчення» педагогічною термінологією для розв’язання професійних 

завдань у різних сферах життя;  

 установлювати взаємозв’язки між традиційними та 

інноваційними методами викладання, обґрунтовувати 

доцільність застосованих освітніх технологій; 

 доцільно та ефективно використовувати освітні технології 

у процесі професійної діяльності; 

 розширювати фахові компетенції та особистісний 

потенціал педагога-тьютора. 
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