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педагогіки вищої школи

спеціальність 

011 Освітні, педагогічні науки

освітньо-професійна програма 

Педагогіка вищої школи

рівень вищої освіти 

другий (магістерський)



Викладач: 
Гарань Наталія Станіславівна − кандидат педагогічних наук, 
доцент

профайл викладача: 
https://ddpu.edu.ua/index.php/kafedra-pedahohiky-vyshchoi-
shkoly/sklad-kafedri
https://ddpu.edu.ua/pvs/index.php/pro-kafedru/vykladachi-ta-
spivrobitnyky/13-haran-nataliia-stanislavivna-kandydat-
pedahohichnykh-nauk-dotsent

e-mail − garan_nat@i.ua

сторінка курсу в Moodle: 
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/enrol/index.php?id=943

розклад консультацій: середа з 11.00 до 12.00



Анотація до дисципліни:

Об’єкт вивчення − тьюторство в системі освіти, процес 

розвитку теорії та практики тьюторства. 

Предмет вивчення − технології тьюторської діяльності з 

супроводу самовизначення та управління особистісними 

ресурсами магістрантів у освітньому процесі, формування 

всебічно розвиненої особистості, духовно багатої людини, 

свідомого громадянина, фахівця вищої кваліфікації, 

підготовленого до творчої роботи в різних галузях освіти, 

науки, культури, народного господарства, техніки, тощо.

Форма контролю − залік.



Мета вивчення дисципліни: ознайомлення із загальними засадами тьюторської

діяльності, технологіями тьюторскої дії з супроводу самовизначення й управління

особистісними ресурсами; формування загальнокультурних та професійних компетенцій,

необхідних для реалізації ефективної роботи та здійснення дослідницької діяльності

тьютора в сфері освіти.

Основні завдання: компетентності, які будуть сформовані у здобувачів за

результатами вивчення:

загальні:

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 7. Здатність до міжособистісної взаємодії.

ЗК 17. Здатність застосовувати softskills-навички в практичних ситуаціях.

спеціальні:

СК 3. Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні особливості студентів у 

плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти. 

СК 5. Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні інструменти, проєкти та 

інтегрувати їх в освітнє середовище закладу освіти.

СК 6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в педагогічній,науково-

педагогічній та науковій діяльності.

СК 7. Критичне осмислення проблем у сфері освіти, педагогіки й на межі галузей знань.



Очікувані результати навчання:

ПРН 3. Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну взаємодію, 

здійснювати ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно доносити власні 

міркування, висновки та аргументацію з питань освіти і педагогіки до 

фахівців і широкого загалу, вести проблемно-тематичну дискусію.

ПРН 4. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для 

обговорення результатів освітньої, професійної діяльності, презентації 

наукових досліджень та інноваційних проєктів.

ПРН 5. Організовувати освітній процес на основі студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного підходів та сучасних досягнень освітніх, 

педагогічних наук, управляти навчально-пізнавальною діяльністю, об’єктивно 

оцінювати результати навчання здобувачів освіти. 

ПРН 7. Створювати відкрите освітньо-наукове середовище, сприятливе для 

здобувачів освіти та спрямоване на забезпечення результатів навчання.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:

1. Тьюторський супровід як ресурс модернізації й оновлення навчального 

процесу.

2. Теоретичні основи тьюторського супроводу.

3. Тьюторство в освітніх системах України та провідних країн світу.

4. Тьюторський супровід освітнього процесу.

5. Тьюторський супровід як технологія організації освітньої діяльності.

6. Тьюторський супровід навчального процесу у закладах вищої освіти.

7. Організація тьюторського супроводу освіти дорослих.

8. Тьюторський супровід навчального процесу в умовах ІКТ.

9. Тьюторський супровід в інклюзивній освіті.

10. Тьюторський супровід дистанційного навчання.


