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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Основи професійно-педагогічного самовдосконалення» 

І. Основна мета дисципліни  
 

створення умов для формування готовності майбутніх педагогів до професійного 

самовдосконалення, до неперервного професійного зростання; вироблення 

необхідних умінь в галузі самовиховання, самоосвіти, самоактуалізації 

майбутнього педагога. 
 

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців  

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

ВВ2.2.04 

цикл дисциплін вільного вибору студентів 

 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

 

ПРН1. Володіти основними знаннями і поняттями з педагогіки, психології, педагогіки дозвілля, теорії і методики культурно-

дозвіллєвої діяльності та рекреації. ПРН3. Уміти конструктивно розв’язувати професійні, проблемні задачі, здійснювати суб’єкт-

суб’єктну, педагогічно доцільну, партнерську взаємодію на основі загальнолюдських цінностей, етики і моралі. 

ПРН4.Уміти вільно оперувати педагогічними методиками організації та проведення індивідуальної, групової культурно-

дозвіллєвої діяльності та рекреації.  

ПРН8.Уміти оцінювати власні професійні здобутки та визначати перспективи особистого професійного розвитку. 

ІV. Короткий зміст 

дисципліни  

 

Модуль 1. Становлення й розвиток феномена професійно-педагогічне самовдосконалення особистості 
Модуль ІІ. Шляхи професійно-педагогічного самовдосконалення особистості  

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

викладання дисципліни 

  

 

Кафедра педагогіки Педагогічного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 

Кушнірук С.А. - доктор педагогічних наук, доцент     

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни  

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: 

лекційних – 20 год., семінарських – 10 год., практичних – 15 год., самостійної роботи – 45 год. 

Дисципліна викладається у 4 семестрі.  

 

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни  

 

Кушнірук С.А. Педагогіка. Курс лекцій.: Навч. посібник.  К.: НПУ, 2011. 472 с. 

Карпенко О.Г. Професійне становлення соціального працівника: навч. – методичн. посібник / О.Г. Карпенко. – К.: 2004. – 158 с.  

Лосєва Н.М. Самовдосконалення викладача: Навч.-метод. посібник. – 2. вид., перероб. – Донецьк: ДонНУ, 2004. — 300с.  

Кучерявий О.Г. Професійне самовиховання у вищій школі : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.Г.Кучерявий. – К.: Освіта 

України, 2010. – 199 с. 

 

VIІI. Система оцінювання  

 

Поточний контроль: оцінювання на семінарських і практичних заняттях, виконання індивідуальних завдань.  

Підсумковий контроль: залік у 4 семестрі. 

 

 


