
Додаток 5 

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  

про навчально-методичне забезпечення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Інститут вищої освіти НАПН України 

 

1. Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін (у процесі доопрацювання) 

Найменування 

навчальної 

дисципліни згідно 

з навчальним 

планом 

Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби) 

навчального 

контенту 

планів 

практичних 

(семінар-

ських) 

занять 

завдань для 

лабора-

торних робіт 

завдань 

для 

самостій-

ної роботи 

студентів* 

питань, задач, 

завдань або 

кейсів для 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

завдань для 

комплексної 

контрольної 

роботи 

 Філософія освіти і 

методологія 

освітніх 

досліджень 

+ + 
Немає 

потреби 
+ ІТ + + 

Іноземна мова та 

академічне письмо 
+ + 

Немає 

потреби 
+ ІТ + + 

Організаційна та 

проектна 

дослідницько-

інноваційна 

діяльність у вищій 

освіті 

+ + 
Немає 

потреби 
+ ІТ + + 

Викладання і 

навчання в 

сучасній вищій 

освіті 

+ + 
Немає 

потреби 
+ ІТ + + 

Політика у вищій 

освіті 
+ + 

Немає 

потреби 
+ ІТ + + 

Лідерство у вищій 

освіті 
+ + 

Немає 

потреби 
+ ІТ + + 

Дисципліни за 

вибором аспірантів 
+ + 

Немає 

потреби 
+ ІТ + 

Немає 

потреби 

 

2. Методичне забезпечення курсового проектування 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Семестр, в якому 

передбачена курсова 

робота (проект) 

Інформація про наявність  

(“+” або “-”) 

методичних 

розробок 

тематики курсових робіт 

(проектів) 

Немає потреби: передбачено написання власного проекту наукового дослідження, 

фахових статей та тез на конференції 

 



 2 

3. Забезпечення програмами і базами для проходження практики 

 

Найменування 

практики 

Семестр, в 

якому 

передбачена 

практика 

Тривалість 

практики 

(тижнів) 

Інформація про 

наявність 

програм 

практик 

(“+” або “-”) 

Наймену-

вання бази 

для проход-

ження 

практики 

Інформація про 

наявність угод про 

проходження 

практик (дата, 

номер, строк дії) 

Практика 

викладання в 

сучасній вищій 

освіті 

4 3 + 

ДВНЗ 

«УМО» 

НАПН 

України; 

Київський 

університет 

імені Бориса 

Грінченка   

Постанова та 

Розпорядження 

Президії НАПН 

України 2016 р. 

безстроково 

Угода з 

10.12 2007 р. 

безстроково 

________________ 

* У разі використання інформаційних технологій під час виконання завдань для самостійної 

роботи студентів робиться позначка “ІТ”. 


