Спеціальність 011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)
Кваліфікація, що присвоюється: Викладач університетів та вищих
навчальних закладів
Рівень кваліфікації: Магістр
Спеціальні вимоги до зарахування:
Немає, зарахування проводиться за загальними умовами вступу
Спеціальні
положення
про
визнання
попереднього
навчання
(формального, неформального, неофіційного):
Немає
Профіль програми:
Студенти отримують знання з соціально-гуманітарних, психологопедагогічних, професійно-орієнтованих дисциплін в обсязі, необхідному для
вирішення навчальних, методичних та організаційних завдань у галузі вищої
професійної освіти; отримують досконалі знання ділової української мови та
іноземної мови в межах освітньої програми. Студенти володіють необхідними
знаннями з професійної діяльності фахівця вищої школи. Сферою діяльності
вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації.
Загальний обсяг навчальної програми – 90 кредитів ЄКТС, в т. ч. модулі
нормативного блоку – 67 кредитів, варіативного – 23 кредитів.
Ключові результати навчання:
1. Знання з предметної області

Основи гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, що
відображають сучасний рівень економічних, історичних, філософських,
політологічних, соціологічних учень.

Основи психолого-педагогічних дисциплін.

Основи охорони праці і захисту прав людини, основні конституційні
права та обов’язки.

Ділова українська мова, а також одна з іноземних, в межах освітньої
програми.

Основи програмування, володіння комп’ютерною технікою на рівні
користувача.

Вища освіта в Україні та специфіка Болонського процесу

Організація управління начальним процесом у ВНЗ

Методологічні засади педагогічних досліджень

Педагогіка вищої школи

Теорія та практика вищої професійної освіти в Україні

Моделювання освітньої та професійної підготовки фахівця

Системний підхід у вищій освіті

Педагогічний контроль у системі освіти

Дидактичні системи у вищій освіті

Організація управління навчальним процесом у ВНЗ

Методологічні засади педагогічних досліджень

Інтелектуальна власність викладача ВНЗ

2. Практичні уміння і навички:

Володіти джерелами, засобами, що несуть інформацію про інтеграцію у
навчанні

Знати і володіти комп’ютерними інформаційними технологіями в освіті
та науці

Вміти творчо застосовувати педагогічні теорії у процесі навчання і
виховання

Знати теорії розвитку освіти педагогічних систем України та зарубіжжя

Знати принципи демократичного суспільства

Вміти займатися самоосвітою з метою підвищення професійного рівня
та науково-методичної кваліфікації

Вміти оцінювати динаміку процесів і результатів освітньо-виховної
роботи навчальних досягнень студентів
 Знати правові основи діяльності вищої школи
 Знати теоретичні і практичні проблеми концепції розвитку освіти в Україні
 Знати структуру та особливості навчальної діяльності у вищій школі

Вміти оцінювати динаміку процесів і результатів освітньо-виховної
роботи навчальних досягнень студентів
Професійні профілі випускників:
Магістр може займати такі посади:

Викладач вищого навчального закладу:
 викладач вищого навчального закладу І-ІУ рівнів акредитації;
 завідувач навчальною лабораторією;
 молодший науковий співробітник;
 керівник, заступник керівника, керівник підрозділу вищого навчального
закладу І-ІІ рівнів акредитації;
 керівник, заступник керівника, керівник підрозділу закладу перепідготовки
педагогічних кадрів;
 керівник, заступник керівника, керівник підрозділу середнього
загальноосвітнього навчально-виховного закладу всіх типів;
 заступник керівника науково-дослідної установи

Асистент:
- асистент за умов наявності досвіду виробничої та науково-практичної
діяльності не менше двох років і спрямування наукових досліджень та
підготовки кадрів в структурному підрозділі вищих навчальних закладів
Доступ до подальшого навчання:
Магістр може продовжити навчання в аспірантурі університету за
спеціальністю 011 «Науки про освіту», а також за іншими спеціальностями на
умовах перехресного вступу.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:
Положення про контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів у
Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.
Стобальна шкала оцінювання з переведенням у національну шкалу та шкалу
ЄКТС.
Вимоги до випуску:

Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів та успішно складений
атестаційний екзамен.
Форма навчання:
Денна, заочна
Директор програми:
Доктор педагогічних наук, професор Чепіль М.М.

