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Опис навчальної дисципліни 

Професійні компетентності педагога-тьютора 

Кількість 

кредитів  

3 кредити ECTS / 90 годин 

Рік підготовки, 

семестр  

1 рік підготовки, 2 семестр 

Компонент 

освітньої 

програми 

Вибірковий компонент 

Викладач Сипченко Ольга Миколаївна, доцентка кафедри педагогіки 

вищої школи, кандидат педагогічних наук, доцент 

Контактна 

інформація  

ph_d@ukr.net https://www.sypchenko.org/ 

+380508459737 

Консультації Очні консультації: Середа з 13.10 до 14.30 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю 

Анотація 

навчальної 

дисципліни 

Об’єкт вивчення навчальної дисципліни – система 

професійної підготовки педагога-тьютора 

Предмет вивчення навчальної дисципліни – технології 

формування професійної компетентності педагога-тьютора 

Опис 

навчальної 

дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є: формування 

системи теоретичних знань та практичних умінь щодо 

професійної компетентності педагога-тьютора, організації 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі тьюторського 

супроводу індивідуальної освітньої траєкторії тьюторантів в 

аудиторній, дистанційній, парній, індивідуальній, груповій 

формах.  

Ключові слова: тьютор, тьюторство, тьюторіал, тьюторант, 

компетентності тьютора, професійна компетентність, 

професіограма тьютора, тьюторський супровід, 

індивідуальна освітня траєкторія, студентоцентрований 

підхід, дистанційне навчання, інформаційне середовище, 

інтернет, технології професійної діяльності тьютора. 

Результати навчання: 

Здатність адаптуватися до сучасного освітньо-науково-

інноваційного контексту тьюторського супроводу. Розуміння 

цілей і особливостей концепції і технології тьюторства як 

основи індивідуального супроводу професійного зростання 

майбутнього фахівця. Готовність до дії у відкритому 

варіативному особистісно-орієнтованому освітньому 

просторі. Уміння розпізнавати та враховувати різноманітність 

осіб як суб’єктів з власними унікальними інтересами, 

потребами і досвідом, спроможних бути самостійними і 

відповідальними учасниками освітнього процесу, та 

здійснювати індивідуальний освітній супровід тьюторантів. 

mailto:ph_d@ukr.net
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Готовність до створення і підтримки результативного й 

послідовного навчання в аудиторній, дистанційній, парній, 

індивідуальній, груповій формах. Здатність до ефективної 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі тьюторського 

супроводу індивідуального освітнього маршруту. Здатність 

нести відповідальність у процесі освітньої тьюторської 

взаємодії з тьюторантами відповідно до їхніх ціннісно-

цільових орієнтирів, вікових та індивідуальних особливостей. 

Готовність допомогти тьюторанту в плануванні, визначенні та 

досягненні цілей. Здійснення систематичного моніторингу 

прогресу тьюторанта та організація своєчасного 

конструктивного зворотного зв’язку. 

Матеріали та ресурси: 

1) Рекомендована література:  

1. Вєтpoв C. Пoняття тa aлгopитм тьютopcькoї дiяльнocтi. 

Iнфopмaцiйний збipник для диpeктopa шкoли тa зaвiдувaчa 

дитячoгo caдкa. 2017. Вип. 23–24 (69). C. 35–47. 2. 

Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни 

«Професійні компетентності педагога-тьютора» для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

освітньою програмою «Педагогіка вищої школи» 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» денної та 

заочної форм навчання: 2-ге вид. перероб. та доповн. / 

Уклад.: О.М. Сипченко, Н.С. Гарань. Слов’янськ: ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет», 2021. 

71 с. 3. Ocaдчa К. П. Дo питaння щoдo iнcтитуцioнaлiзaцiї 

пpoфeciї тьютopa в укpaїнcькoму ocвiтньoму пpocтopi. 

Ukrainian Journal of Educational Studies and Information 

Technology: eлeктpoнний жуpнaл. 2018. Тoм. 6. Вип. 1. C. 

77–88. 4. Ocaдчa К. П. Змicтoвa кoмпoнeнтa пpoцecу 

пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнix учитeлiв дo тьютopcькoї 

дiяльнocтi. Пeдaгoгiкa тa пcиxoлoгiя: cучacний cтaн 

poзвитку нaукoвиx дocлiджeнь тa пepcпeктиви: мaтepiaли 

вceукp. нaук.-пpaкт. кoнф., м. Зaпopiжжя, 13–14 жoвтня 

2017 p. C.28–31. 5. Ocaдчa К. П. Iнфopмaцiйнo-

кoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї кapтувaння у тьютopcькiй 

дiяльнocтi. Iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї в ocвiтi тa нaуці: 

збipник нaукoвиx пpaць. Мeлiтoпoль: Вид-вo МДПУ iм. 

Бoгдaнa Xмeльницькoгo, 2018. Вип.10. C. 201–206. 

Допоміжна:  

1. Ocaдчa К. П. Iнфopмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi тexнoлoгiї 

кapтувaння у тьютopcькiй дiяльнocтi. Iнфopмaцiйнi 

тexнoлoгiї в ocвiтi тa нaуці: збipник нaукoвиx пpaць. 

Мeлiтoпoль: Вид-вo МДПУ iм. Бoгдaнa Xмeльницькoгo, 

2018. Вип.10. C. 201–206. 



2. Ocaдчa К. П. Кoнцeптуaльнi зacaди пiдгoтoвки мaйбутнix 

учитeлiв дo тьютopcькoї дiяльнocтi. Вicник Кpeмeнчуцькoгo 

Нaцioнaльнoгo унiвepcитeту iмeнi Миxaйлa 

Ocтpoгpaдcькoгo. 2019. Вип. 3(116). C. 25–33.  

3. Ocaдчa К. П. Мiждиcциплiнapний кoнтeкcт фopмувaння 

тьютopcькoї кoмпeтeнтнocтi у пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi 

мaйбутнix учитeлiв. Пeдaгoгiчнa ocвiтa: тeopiя i пpaктикa. 

Пcиxoлoгiя. Пeдaгoгiкa: зб. нaук. пp. Київ: Київ. ун-т iм. Б. 

Гpiнчeнкa. 2017. 27. C. 56–60. 

4. Сипченко О., Кизь Н. Медіаосвітні технології як засіб 

формування професійної компетентності майбутніх 

викладачів. Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. 

наук. праць. [за заг. ред. доц. С.А. Саяпіної]. Харків ТОВ 

«Видавництво НТМТ» 2019.  6 (98). 110–121. 

5. Сипченко О.М. Цифровізація вищої освіти як важлива 

вимога часу. Розвиток освітніх систем в умовах 

євроінтеграційних трансформацій : матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26-27 травня 

2021 року / за наук. ред. д. пед. наук С.З. Романюк. Чернівці 

: Чернівецький нац. ун-т. С. 276-281 

6. Технології професійного розвитку педагогів : методичний 

порадник .⁄ упор.: Сорочан Т.М., Скрипник М.І.; навч.-

метод. посіб.; Держ. вищ. навч. зал. «Ун-т менедж. освіти». 

К., 2017. 231 с. 

7. Sypchenko O., Haran N., Boіko I. Media educational 

technologies as an effective means for forming the 

communicative competence of future tutors. The VI th 

International scientific and practical conference «About the 

problems of science and practice, tasks and ways to solve them» 

(2020). Milan, Italy. 2020. P. 270-273. 

2) Платформи та сервіси дистанційного навчання: 

LearningApps, Padlet, 

Moodle Дистанційний курс «Професійні компетентності 

педагога-тьютора» 

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1287 

Інформаційні ресурси в Інтернеті: 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 23.04.2021 № 1556-

VII. URL: https://cutt.ly/SkZ9CAt 2. Нaкaз «Пpo 

зaтвepджeння Пoлoжeння пpo iндивiдуaльну фopму 

нaвчaння в зaгaльнoocвiтнix нaвчaльниx зaклaдax» № 8 вiд 

12.01.2016 p. URL : https://cutt.ly/HljPr2Q 3. Стpaтeгiя 

poзвитку вищої ocвiти в Укpaїнi нa 2021-2031 poки. Київ, 

2020. URL: https://cutt.ly/RQ7kLed 4. Кoмapницькa З.A. 

Aктуaльнicть дiяльнocтi тьютopa в умoвax iнфopмaтизaцiї 

вищoї пpoфeciйнoї ocвiти. URL: https://cutt.ly/JljCCer 5.  

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1287
https://cutt.ly/SkZ9CAt
https://cutt.ly/HljPr2Q
https://cutt.ly/RQ7kLed
https://cutt.ly/JljCCer
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