
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ВК1М053.0703 

2. Назва: Педагогічна супервізія; 

3. Тип: вільного вибору; 

4. Рівень вищої освіти:  ІІ (магістерський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 6; 

8.Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Якубовська С.С., кандидат 

педагогічних  наук, доцент.  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

● до самостійної професійної дії; 

● до розвитку своєї діяльності в нових  унікальних  умовах.  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота,   контрольні заходи; 

11. �Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: загальна психологія; 

      �Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
когнітивні процеси і методи їх дослідження, педагогіка та методика викладання у вищій школі, 

кризова психологія. 

12. Зміст курсу: Педагогічна супервізія  як наука. Педагогічна супервізія  як метод навчання. Форми 

та види педагогічної супервізії. Супервізорство  педагогічної практики. Супервізія в період 

післядипломної стажування. Професійні  вимоги  до особистості супервізора 

13. Рекомендовані навчальні видання:   
1.Житвай С.А. Супервізія як метод  супроводу діяльності педагога / С.А. Житвай [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:   https://sibac.info/conf/pedagog/lxv/57034 

2. Научно-методическое сопровождение персонала школы: педагогическое консультирование и 

супервизия: Монография / М.Н.Певзнер, О.М.Зайченко, В.О.Букетов, С.Н.Горычева, А.В.Петров, 

А.Г.Ширин / Под ред. М.Н.Певзнера, О.М.Зайченко. – Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава 

Мудрого; Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов, 2002. – 316 с. ISBN 5-89896-

180-1 

3.Практикум з соціальної роботи : Навчально-методичний посібник // Уклад. : О. М. Шевчук. – 

Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 100 с. 

4. Синіцина Г.П. Можливості супервізії в посиленні практичної підготовки / Г.П. Синіцина   

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=21663   

5.Туркова Д.М. Психологічні, педагогічні та організаційні умови запровадження європейських 

стандартів підготовки майбутніх практичних психологів у системі вищої освіти України / Д.М. 

Туркова [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://problemps.kpnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/58/2017/01/25 

 14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
  лекцій 30 год, семінарських 30 год.,   самостійна робота 120 год.,   разом 180 год.. 

 Методи: традиційні та інноваційні методи навчання (тренінги,   симуляційні ігри, диспути, 

презентації, міні-лекції, метод кейсів,  моделювання професійної діяльності, ситуаційні дослідження 

та інші). 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік вкінці 3 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                              Олексін Ю.П., доктор педагогічних наук, професор 

 

 

 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ВК1М053.0703 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Title: Pedagogical Supervision; 

3. Type: free choice; 

4. Level of higher education: II (master's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6.Semester when studying discipline: 3; 

7.Number of established ECTS credits: 6; 

8. Name, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position:Yakubovska S.S., candidate of 

pedagogical sciences, Associate professor. 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

• to independent professional activity; 

• to develop his activities in new, unique conditions. 

10. Forms of organization of classes: training, independent work, control measures; 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: General Psychology; 

      • Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): cognitive processes 

and methods of their research, pedagogy and methods of teaching in high school, crisis psychology. 

12.Contents of the course: Pedagogical Supervision as a Science. Pedagogical supervision as a teaching 

method.Forms and types of pedagogical supervision.Supervision of pedagogical practice.Survivor in the 

post-graduate internship. Professional requirements for the supervisor's personality 

13. Recommended editions: 
1. Zhitvay S.A. Survival as a method of supporting the activity of a teacher / S.A. Live [Electronic resource]. 

- Access mode: https://sibac.info/conf/pedagog/lxv/57034 

2. Scientific and methodological support of the school staff: pedagogical counseling and supervision: 

Monograph / M.N.Pevzner, O.M. Zaichenko, V.O. Buketov, S. N.Goricheva, A.V.Petrov / Ed. M.N.Pevsner, 

O.M. Zaichenko. - Veliky Novgorod: Novgorod State University; Institute of Educational Marketing and 

Human Resources, 2002. - 316 pp.  

3. Workshop on social work: Educational and methodical manual // Form. : O. M. Shevchuk. - Uman, 2016. 

- 100 p. 

4. Sinitsina G.P. Supervisory Opportunities in Enhancing Practical Training / GP Sinitsina [Electronic 

resource]. - Access mode: http://www.science-education.ru/en/article/view?id=21663 

5. Turkova D.M. Psychological, pedagogical and organizational conditions for the introduction of European 

standards for the training of future practical psychologists in the system of higher education in Ukraine / 

D.M. Turkova [Electronic resource]. - Access mode: http://problemps.kpnu.edu.ua/wp-

content/uploads/sites/58/2017/01/25 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
  lectures 30 hours, seminars 30 hours, independent work 120 hours, total 180 hours .. 

 Methods: traditional and innovative teaching methods (trainings, simulation games, debates, presentations, 

mini-lectures, case study method, professional modeling, situational research and others). 

15.Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control: completion at the end of 3 semesters. 

Current Control (100 points): Testing, Surveys. 

16.Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the department Oleksin Y.P., Doctor of pedagogical sciences,     Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


