
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-наукової програми «Кібербезпека»

                                           (назва)

Освітнього-наукового  рівня   ___Доктор філософії________________________

Спеціальності        ____125 Кібербезпека____________________________

Галузь знань          ____12 Інформаційні технології_______________________

1. Назва освітньої компоненти   Сучасні методи викладання у вищій школі

2. Тип  вибіркова (вказати)                                                                                                                                                                             

3. Обсяг:
Кредитів ECTS Годин

За видами занять:

Лекцій Семінар
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

3 90 18 18 54
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню

1. Базова

Освітні
компоненти для
яких є базовою

1. Організація проведення наукових досліджень
2. Педагогічна практика

5. Компетенції відповідно до ОНП та вимог роботодавців:
Компетенції відповідно до ОНП

Знати Вміти
1.  Здатність  особистості  орієнтуватися  у  різних  життєвих  ситуаціях,
ефективно працювати в умовах ринкової економіки; уміння реалізувати
стратегії і плани; здатність до розуміння поведінки людей, мотивації  та
організації їх спільної діяльності тощо.

1.  Здатність  до  лідерства  та  новаторської  діяльності,  до  формування
високого  рівня  комунікативної  культури;  здатність  переконувати
оточуючих, стверджувати свою позицію; володіння державною мовою,
грамотним  усним  та  писемним  діловим  мовленням,  ораторським
мистецтвом,  професійним  етикетом,  а  також  навичками  публічної
презентації  результатів  роботи,  вміннями обирати відповідні  форми і



методи презентації;  володіння іноземними мовами,  уміння правильно
розмовляти  та  писати  різними  комунікативними  стилями,  а  саме
неофіційним, офіційним та науковим тощо.

Компетенції відповідно до вимог роботодавців

1. Специфіку предмета і завдань педагогіки як науки.
1. Правильно інтерпретувати особливості педагогічної методології, 
педагогічної теорії та педагогічної практики.

2. Поняття «технологія»,  види технологій, суттєві особливості 
педагогічної технології, етапи її становлення та ознаки, суттєві 
особливості та якості сучасних педагогічних технологій.

2. Робити порівняльний аналіз традиційного підходу до організації 
педагогічного процесу та з точки зору сучасних педагогічних 
технологій, сучасних методів  навчання.

3. Загальні основи педагогіки і педагогіки вищої школи,  особливості 
психічного розвитку та соціалізації студентів.

3. Виявляти і аналізувати психологічні проблеми ВНЗ на основі 
аргументів та фактів практичного використання психолого-
педагогічних методів у навчальному процесі.

4. Специфіку навчальної діяльності студента, поняття мотивації як 
сукупність факторів, механізмів, процесів, які спонукають до реальної 
або потенційної конкретно-спрямованої активності.

4. Застосовувати методи і прийоми активізації навчально-пізнавальної 
діяльності  та навчально-пізнавального інтересу, формувати мотиви і
мотивації навчання студентів.

5. Поняття «іноваційна технологія» навчання, види іноваційних 
технологій, суттєві особливості іноваційних технологій та сучасних 
педагогічних технологій навчання.

5. Робити порівняльний аналіз традиційного підходу до організації 
педагогічного процесу та з зору сучасних іноваційних педагогічних 
технологій.

6. Основні поняття, визначення та  категорії організація модульно-
рейтингового та кредитно-модульного навчання.

6. Планувати та організовувати навчальний процес відповідно до вимог 
модульно-рейтингової та кредитно-модульної системи.

7. Теоретичні основи педагогічної майстерності,  сутність педагогічної 
техніки та  її компоненти.

7. Раціонально планувати педагогічну діяльність, визначати її завдання, 
створювати умови для творчої діяльності.

8. Систему дидактичної підготовки до занять, концепції, основи теорії, 
методики і методології проведення різних видів навчальних занять.

8. Володіти педагогічними формами освітньої взаємодії зі студентами,
творчо застосовувати знання і способи діяльності під час проведення 
різних видів навчальних занять.

9. Основні підходи та засоби організації самостійної навчальної роботи 
студентів.

9. Самостійно працювати, планувати особисту
стратегію навчання, раціонально організовувати свій час

6. Результати навчання відповідно до ОНП
ПРН-1. Уміти формувати і аргументовано відстоювати власну позицію з різних проблем філософії науки та методології наукового пізнання 
ПРН-11. Уміти  характеризувати основні елементи системи та змісту вищої освіти в Україні, приймати рішення щодо критеріїв якості навчання
та діагностики знань.
ПРН-13.  Уміти  виявляти  і  формулювати  актуальні  наукові  проблеми,  генерувати  та  інтегрувати  нові  ідеї  та   нові  знання  у  сфері  захисту
інформації,  інформаційної та кібербезпеки,  представляти їх в усній та/або письмових формах перед фаховою і нефаховою аудиторією.
ПРН-22. Уміти розробляти та впроваджувати дослідницькі проекти в галузі знань «інформаційні технології» спеціальності «кібербезпека» для
забезпечення безпеки мережевої інфраструктури.
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ПРН-28. Бути здатним до застосування різноманітних, професійно профільованих знань і практичних навичок  у сфері захисту інформації.
7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовний
розділ 

Вид заняття Тема Знати Вміти 
План

заняття

Лекція,
методична
розробка

Основи
педагогіки та

психології
викладання у
вищій школі

Лекція 1
Тема: Педагогіка як 
наука

Специфіку предмета і 
завдань педагогіки як науки.

Правильно інтерпретувати 
особливості педагогічної 
методології та педагогічної
теорії і практики. 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Лекція 2
Тема: Технологія і 
методика навчання

Поняття «технологія»,  види 
технологій, суттєві 
особливості педагогічної 
технології, етапи її 
становлення та ознаки, 
суттєві особливості та якості
сучасних педагогічних 
технологій.

Робити порівняльний 
аналіз традиційного 
підходу до організації 
педагогічного процесу та з 
точки зору сучасних 
педагогічних технологій, 
сучасних методів  
навчання.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Лекція 3

Тема: Психолого-
педагогічні основи 
засвоєння знань у процесі
навчання

Загальні основи педагогіки і 
педагогіки вищої школи,  
особливості психічного 
розвитку та соціалізації 
студентів.

Виявляти і аналізувати 
психологічні проблеми 
ВНЗ на основі аргументів 
та фактів практичного 
використання психолого-
педагогічних методів у 
навчальному процесі.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Лекція 4
Тема: Методи активізації 
пізнавальної діяльності 
студентів.

Специфіку навчальної 
діяльності студента, поняття 
мотивації як сукупність 
факторів, механізмів,
процесів, які спонукають до 
реальної або потенційної 
конкретно-спрямованої
активності.

Застосовувати методи і 
прийоми активізації
навчально-пізнавальної 
діяльності  та навчально-
пізнавального інтересу, 
формувати мотиви і
мотивації навчання 
студентів.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Лекція 5 Тема: Інноваційні 
педагогічні технології 
навчання

Поняття «іноваційна 
технологія» навчання, види 
іноваційних технологій, 

Робити порівняльний 
аналіз традиційного 
підходу до організації 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
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Сучасні
педагогічні
методики
активізації

пізнавальної
діяльності.

суттєві особливості 
іноваційних технологій та 
сучасних педагогічних 
технологій навчання.

педагогічного процесу та з 
зору сучасних іноваційних 
педагогічних технологій.

view.php?
id=1402 

view.php?
id=1402 

Лекція 6

Тема: Організація 
модульно-рейтингового 
та кредитно-модульного 
навчання

Основні поняття, визначення
та  категорії організація 
модульно-рейтингового та 
кредитно-модульного 
навчання.

Планувати та 
організовувати навчальний
процес відповідно до 
вимог  модульно-
рейтингової та кредитно-
модульної системи.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Лекція 7
Тема: Професійно-
педагогічна майстерність
викладача вищої школи

Теоретичні основи 
педагогічної майстерності,  
сутність педагогічної 
техніки та  її компоненти.

Раціонально планувати 
педагогічну діяльність, 
визначати її завдання, 
створювати умови для 
творчої діяльності.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Лекція 8

Тема: Дидактичні вимоги
до проведення лекцій, 
практичних та 
семінарських занять

Систему дидактичної 
підготовки до занять, 
концепції, основи теорії, 
методики і методології
проведення різних видів 
навчальних занять.

Володіти педагогічними 
формами освітньої 
взаємодії зі студентами,
творчо застосовувати 
знання і способи діяльності
під час проведення різних 
видів навчальних занять

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Лекція 9

Тема: Психолого-
педагогічні засади 
організації самостійної 
навчальної роботи 
студентів 

Основні підходи та засоби 
організації самостійної 
навчальної роботи студентів.

Самостійно працювати, 
планувати особисту
стратегію навчання, 
раціонально 
організовувати свій час.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Основи
педагогіки та

психології
викладання у
вищій школі

Практичне
заняття 1

Тема: Педагогіка як 
наука

Особливості педагогічної 
методології та педагогічної 
теорії і практики.

Правильно інтерпретувати 
особливості педагогічної 
методології та педагогічної
теорії і практики. 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Практичне
заняття 2

Тема: Технологія і 
методика навчання

Підходи до організації 
педагогічного процесу з 
точки зору сучасних 
педагогічних технологій, 

Робити порівняльний 
аналіз традиційного 
підходу до організації 
педагогічного процесу та з 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
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сучасних методів  навчання.

точки зору сучасних 
педагогічних технологій, 
сучасних методів  
навчання.

id=1402 id=1402 

Практичне
заняття 3

Тема: Психолого-
педагогічні основи 
засвоєння знань у процесі
навчання

Психологічні проблеми ВНЗ 
на основі аргументів та 
фактів практичного 
використання психолого-
педагогічних методів у 
навчальному процесі.

Виявляти і аналізувати 
психологічні проблеми 
ВНЗ на основі аргументів 
та фактів практичного 
використання психолого-
педагогічних методів у 
навчальному процесі.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Практичне
заняття 4

Тема: Методи активізації 
пізнавальної діяльності 
студентів.

Методи і прийоми 
активізації
навчально-пізнавальної 
діяльності  та навчально-
пізнавального інтересу, 
мотиви і мотивації навчання 
студентів.

Застосовувати методи і 
прийоми активізації
навчально-пізнавальної 
діяльності  та навчально-
пізнавального інтересу, 
формувати мотиви і
мотивації навчання 
студентів.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Сучасні
педагогічні
методики
активізації

пізнавальної
діяльності.

Практичне
заняття 5

Тема: Інноваційні 
педагогічні технології 
навчання

Підходи до організації 
педагогічного процесу та з 
зору сучасних іноваційних 
педагогічних технологій.

Робити порівняльний 
аналіз традиційного 
підходу до організації 
педагогічного процесу та з 
зору сучасних іноваційних 
педагогічних технологій.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Практичне
заняття 6

Тема: Організація 
модульно-рейтингового 
та кредитно-модульного 
навчання

Процес планування та 
організації навчального 
процесу відповідно до вимог
модульно-рейтингової та 
кредитно-модульної 
системи.

Планувати та 
організовувати навчальний
процес відповідно до 
вимог  модульно-
рейтингової та кредитно-
модульної системи.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Практичне
заняття 7

Тема: Професійно-
педагогічна майстерність
викладача вищої школи

Принципи планування 
педагогічної діяльності.

Раціонально, визначати її 
завдання, створювати 
умови для творчої 
діяльності.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 
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Практичне
заняття 8

Тема: Дидактичні вимоги
до проведення лекцій, 
практичних та 
семінарських занять

Систему дидактичної 
підготовки до занять, 
концепції, основи теорії, 
методики і методології
проведення різних видів 
навчальних занять.
Педагогічні форми освітньої 
взаємодії зі студентами.

Володіти педагогічними 
формами освітньої 
взаємодії зі студентами,
творчо застосовувати 
знання і способи діяльності
під час проведення різних 
видів навчальних занять

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Практичне
заняття 9

Тема: Психолого-
педагогічні засади 
організації самостійної 
навчальної роботи 
студентів 

Основні підходи та засоби 
організації самостійної 
навчальної роботи студентів.
Планування особистої 
стратегії навчання.

Самостійно працювати, 
планувати особисту
стратегію навчання, 
раціонально 
організовувати свій час.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Основи
педагогіки та

психології
викладання у
вищій школі

Самостійна
робота 1

Тема: Педагогіка як 
наука

Специфіку предмета і 
завдань педагогіки як науки.

Правильно інтерпретувати 
особливості педагогічної 
методології та педагогічної
теорії і практики. 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Самостійна
робота 2

Тема: Технологія і 
методика навчання

Поняття «технологія»,  види 
технологій, суттєві 
особливості педагогічної 
технології, етапи її 
становлення та ознаки, 
суттєві особливості та якості
сучасних педагогічних 
технологій.

Робити порівняльний 
аналіз традиційного 
підходу до організації 
педагогічного процесу та з 
точки зору сучасних 
педагогічних технологій, 
сучасних методів  
навчання.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Самостійна
робота 3

Тема: Психолого-
педагогічні основи 
засвоєння знань у процесі
навчання

Загальні основи педагогіки і 
педагогіки вищої школи,  
особливості психічного 
розвитку та соціалізації 
студентів.

Виявляти і аналізувати 
психологічні проблеми 
ВНЗ на основі аргументів 
та фактів практичного 
використання психолого-
педагогічних методів у 
навчальному процесі.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Самостійна
робота 4

Тема: Методи активізації 
пізнавальної діяльності 
студентів.

Специфіку навчальної 
діяльності студента, поняття 
мотивації як сукупність 

Застосовувати методи і 
прийоми активізації
навчально-пізнавальної 

http://
dl.dut.edu.
ua/course/

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
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факторів, механізмів,
процесів, які спонукають до 
реальної або потенційної 
конкретно-спрямованої
активності.

діяльності  та навчально-
пізнавального інтересу, 
формувати мотиви і
мотивації навчання 
студентів.

view.php?
id=1402 

view.php?
id=1402 

Сучасні
педагогічні
методики
активізації

пізнавальної
діяльності

Самостійна
робота 5

Тема: Інноваційні 
педагогічні технології 
навчання

Поняття «іноваційна 
технологія» навчання, види 
іноваційних технологій, 
суттєві особливості 
іноваційних технологій та 
сучасних педагогічних 
технологій навчання.

Робити порівняльний 
аналіз традиційного 
підходу до організації 
педагогічного процесу та з 
зору сучасних іноваційних 
педагогічних технологій.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Самостійна
робота 6

Тема: Організація 
модульно-рейтингового 
та кредитно-модульного 
навчання

Основні поняття, визначення
та  категорії організація 
модульно-рейтингового та 
кредитно-модульного 
навчання.

Планувати та 
організовувати навчальний
процес відповідно до 
вимог  модульно-
рейтингової та кредитно-
модульної системи.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Самостійна
робота 7

Тема: Професійно-
педагогічна майстерність
викладача вищої школи

Теоретичні основи 
педагогічної майстерності,  
сутність педагогічної 
техніки та  її компоненти.

Раціонально планувати 
педагогічну діяльність, 
визначати її завдання, 
створювати умови для 
творчої діяльності.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Самостійна
робота 8

Тема: Дидактичні вимоги
до проведення лекцій, 
практичних та 
семінарських занять

Систему дидактичної 
підготовки до занять, 
концепції, основи теорії, 
методики і методології
проведення різних видів 
навчальних занять.

Володіти педагогічними 
формами освітньої 
взаємодії зі студентами,
творчо застосовувати 
знання і способи діяльності
під час проведення різних 
видів навчальних занять

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

Самостійна
робота 9

Тема: Психолого-
педагогічні засади 
організації самостійної 
навчальної роботи 
студентів 

Основні підходи та засоби 
організації самостійної 
навчальної роботи студентів.

Самостійно працювати, 
планувати особисту
стратегію навчання, 
раціонально 
організовувати свій час.

http://
dl.dut.edu.
ua/course/
view.php?
id=1402 

http://
dl.dut.edu.ua/

course/
view.php?
id=1402 

8. Мова вивчення освітньої компоненти
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(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою)
українська

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти
Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела
1.  Михайличенко О. В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі: Навчальний посібник. / Вид. друге. Доп. та перероблене.. 
– Суми, СумДПУ, 2009. – 122 с. Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 
2. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник. - К.: ЧП, 2007. - 211 с. 
3. Пометун О. І., Фрейман Г. О. Методика навчання історії в школі. – К. : Генеза, 2006. – 328 с. 
4. Чужикова В. В. Методика викладання права.-К.: КНЕУ, 2010.- 428 с.
5. Яворська Г. Х. Педагогіка для правників: Навч. посіб. / Г. Х. Яворська. – К.: Знання, 2004. – 335 с.
6.         Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Зінченко О.В., Звенигородський О.С. Сучасна методика викладання у вищій школі. – Навчальний 
посібник. – Київ: ДУТ, 2020.– 130 с.

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою
( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування)

Контроль  рівня  навчальних  досягнень  студентів  за  навчальною  дисципліною  здійснюється  у  вигляді  поточного  тестування  та  модульного
контролю.
Поточне тестування проводиться після кожної лекції,  з метою контролю її міцного  засвоєння. Студенти виконують тести, які спрямовані на
перевірку знань матеріалу лекції. Тести виконуються під час проведення практичного заняття (15-20 хвилин на початку заняття), наступного після
лекції. 
Модульний контроль  проводиться  після  завершення  вивчення  студентами певної  частини навчального  матеріалу,  на  практичному занятті,  у
вигляді  тесту.  Модульний контроль  спрямований на  перевірку  у  студентів  наявності  сформованих   умінь  вирішувати  практичні  завдання  з
розгортання та адміністрування мереж.
Підсумковий  контроль  навчальних  досягнень  студентів  за  навчальну  дисципліну  здійснюється  у  формі  диференційованого  заліку,  шляхом
обрахування  підсумкової  оцінки  за  навчальну  дисципліну  як   зваженої  суми  поточного  тестування   та  модульного  контролів.  Результати
заносяться до відомості, згідно шкали оцінювання, як оцінка за навчальну дисципліну.

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти
1. Мультимедійне обладнання
2. Слайди та наочні посібники
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