


ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» є формування у

здобувачів освіти компетентностей, пов’язаних із розумінням сутності актуальних проблем

педагогіки вищої школи та сучасних тенденцій розвитку вищої освіти; формування у здобувачів

освіти практичних умінь та навичок, необхідних для реалізації наукових досліджень та проєктів у

сфері  освіти;  виховання  у  студентів  прагнення  до  набуття  нових знань  та  самовдосконалення

впродовж життя.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» є сутність,

закономірності, принципи освітнього процесу у закладах вищої освіти; зміст освіти, методи,

форми й засоби освітнього процесу; виховна роль процесу  навчання; педагогічні умови, що

сприяють ефективній навчально-пізнавальній діяльності здобувачів освіти.

Програма навчальної дисципліни складається з трьох змістових модулів: 

Змістовий модуль № 1. Загальнотеоретичні основи педагогіки вищої школи. 

Змістовий модуль № 2. Загальні основи дидактики вищої школи.

Змістовий модуль № 3. Виховний процес у закладах вищої освіти.

ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

 Здатність до оригінального та критичного мислення, аналізу і синтезу.

 Здатність до міжособистісної взаємодії та роботи в команді з урахуванням аспектів соціальної

та етичної відповідальності. Здатність до прийняття ефективних рішень, мотивування людей до

досягнення спільної мети та відповідального ставлення до професійних обов’язків.

 Здатність до неперервного навчання, опанування нових знань та способів мислення з високим

ступенем автономії.

 Здатність до генерування нових науково-теоретичних і практико-спрямованих ідей,

критичного осмислення проблем у галузі освіти, педагогіки, історії та на межі цих галузей знань,

до  пошуку  ефективних  шляхів  виявлення та розв’язання проблем, пов’язаних  з  професійною

педагогічною діяльністю у різних середовищах.

 Здатність виявляти ініціативу у професійній сфері, проводити інноваційну діяльність,

управляти робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та

потребують нових стратегічних підходів.

 Здатність розуміти наукові здобутки у сфері освіти, педагогіки та історії, враховувати їх у

професійній діяльності та запроваджувати в освітній процес закладів загальної середньої освіти.

 Здатність  здійснювати  наукові  дослідження  на  засадах  академічної  доброчесності,
опрацьовувати наукові  та  інформаційні  джерел  з  педагогіки  та  історії,  здатність  до  написання

доповідей, статей.

 Здатність організовувати освітній процес у закладах загальної середньої освіти та управляти

ним на засадах особистісно-орієнтованої та суб’єкт-суб’єктної взаємодії.

 .  Знання та володіння на фаховому рівні методами навчання історії, виховання та розвитку

учнів.

 Здатність запроваджувати інноваційні технології в освітній процес закладів загальної

середньої освіти, здатність моделювати зміст навчання історії відповідно до обов’язкових

результатів навчання учнів.

 Здатність  забезпечувати  учням  здобуття  освіти  державною  мовою,  формувати  їх  мовно-

комунікативні уміння.

 Здатність доносити знання до учнів закладів загальної середньої освіти, формувати

мотивацію та організовувати їхню пізнавальну діяльність при трансляції знань з історії.

 Здатність  до  використання  сучасних інформаційних  технологій  в  освітньому процесі  та  в

наукових дослідженнях.

Структура навчальної дисципліни
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Модуль 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Тема 1. 

Педагогіка 

вищої школи як

наука та 

навчальна

дисципліна

16 4 2 10

Тема 2.

Розвиток вищої

освіти у світовій

практиці

16 4 2 10

Разом
за модулем 1

32 8 4 20

Змістовий модуль 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ДИДАКТИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ
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14 2 2 10

Тема 4. 

Загальна 

характеристик

а

форм і

методів 

організації 

навчання

у

закладах

вищої освіти

12 4 2 6

Разом
за модулем 2

26 6 4 16



Змістовий модуль 3. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Тема 5.

Виховний

процес

як система

16 4 12

Тема 6. 

Особливості 

організації 

виховної 

роботи в

закладах вищої 

освіти

16 2 2 12

Разом
за модулем 3

32 6 2 24

Усього 90 2
0

1
0

60



Тематика практичних занять
Модуль І.

Тема 1. Методологія педагогіки вищої школи, методи науково-педагогічних 
досліджень.

План

1. Педагогіка вищої школи як наука.

2.Поняття про методологію педагогіки вищої школи та її рівні. Характеристика провідних

філософських напрямів.

3. Загальнонауковий та конкретнонауковий рівні методології.

4.Теоретико-методологічні підходи до вивчення педагогічних явищ і процесів. Методи науково –

педагогічних досліджень.

5. Сутність педагогічного дослідження. Етапи педагогічного дослідження.

Тема 2. Соціально-історичні характеристики і тенденції розвитку вищої освіти в Україні та у 

країнах вропейського союзу.

План

1. Історичні передумови розвитку вищої освіти України.

2. Стан і розвиток вищої освіти України на сучасному етапі. Закон України «Про вищу освіту» 

(2014)

3. Зміст, тенденції та особливості розвитку вищої школи у зарубіжних країнах у другій половині

ХХ – на початку ХХІ століття.

1) Вища освіта у країнах   вропейського союзу (Німеччина, Франція, Польща тощо);

2) Система вищої освіти у Фінляндії;

3) Система вищої освіти у С  А, Канаді.

Тема 3. Болонський процес та система вищої освіти в Україні.
План

1. Етапи Болонського процесу: історія становлення.

2.Болонська система та її запровадження в Україні. Болонський процес як засіб інтеграції 

систем вищої освіти країн вропи.

3.вропейська кредитно-трансфертна система (ЕСТ ): принципи, шляхи і засоби адаптації у вищу 

освіту України.

4.Сучасні тенденції та перспективи розвитку вищої освіти за кордоном (глобалізація, інтеграція,

демократизація, фундаменталізація, гуманізація та особистісна орієнтація тощо).

5.Гуманістично орієнтована модель підготовки фахівців у закладах вищої освіти як база для 

розвитку особистісного, інтелектуального і професійного потенціалу.

Модуль IІ
Тема 4. Теоретико-методологічні основи освітнього процесу. 

План

1. Поняття про дидактику вищої школи: предмет, об’єкт, завдання, функції.

2.Сутність, мета та сучасні підходи щодо організації освітнього процесу у закладах вищої освіти.

3.Методологія використання особистісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі ЗВО.

4.Процес навчання як система. Закони, закономірності, принципи навчання.

5.Психолого-педагогічні основи засвоєння знань у процесі навчання.

6.Сучасні тенденції розвитку освітнього процесу в закладах вищої освіти. 

Тема 5. Зміст освіти у закладах вищої освіти.

План

1.Нормативні документи, що визначають зміст освіти: загальна характеристика. 

2.Структурні компоненти змісту освіти.

3.Проектування змісту навчання і виховання у закладах вищої освіти: Навчально-методичний 

комплекс та його складові. Освітньо-професійна програма (ОПП).

4.Структурно-логічна схема підготовки спеціалістів. Освітньо-професійна характеристика (ОПХ). 

Навчальний план, його структура і порядок реалізації. Навчальна програма. Робоча навчальна 

програма.

5. Структура сучасної вищої освіти в Україні. Стандарти освітньої діяльності.

Тема 6. Характеристика форм і методів організації навчання у закладах вищої освіти. 

План



1.Характеристика методів навчання у закладах вищої освіти. Класифікація методів навчання. 

2.Поняття про форми організації навчання у закладах вищої освіти.

3. Лекції та методика їх проведення. Психолого-педагогічні вимоги до проведення лекції.

4.Семінарські та практичні заняття у закладах вищої освіти. 5.Науково-дослідна робота студентів 

у закладах вищої освіти.

6. Практична складова педагогічної підготовки студентів.

7.Сутність самостійної та науково-дослідної роботи студентів. Психолого-педагогічні аспекти 

ефективності самостійної роботи студентів.

Тема 7. Контроль та оцінка успішності студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання. 

План

1.Поняття контролю навчальної діяльності студентів: сутність, мета, функції, принципи 

організації.

2. Види педагогічного контролю.

3.Форми (колоквіуми, заліки, іспити) і методи (тестування, анкетування, усне і 

письмове опитування, написання творів-есе тощо) контролю навчальних досягнень 

студентів.

4. Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів. Рівні навчальних досягнень за

національною шкалою, шкалою ЕСТ .

5. Загальні критерії тематичного, поточного, підсумкового оцінювання знань студентів, науково-

дослідної роботи, самостійної роботи та проходження практики.

Модуль ІІІ.
Тема 8. Особливості організації виховної роботи в закладах вищої освіти. 

План

1.Виховний процес як система. Мета, завдання, структура виховного процесу. 

2.Актуальні проблеми змісту і динаміки цілісного виховного процесу в ЗВО.

3.Особливості психічного і соціального розвитку молодої людини в студентські роки. Кризи 

студентського віку.

4.ляхи реалізації змісту виховання. Головні функції та напрями роботи куратора академічної 

групи.

5. Студентське самоврядування як важливий фактор формування особистості.

6.Напрями, методи, форми та засоби виховання студентської молоді. Сутність, завдання основних

напрямів виховного процесу.

7. Індивідуальна виховна робота зі студентами.

8.Роль самовиховання у підготовці майбутнього педагога. Етапи та прийоми процесу

самовиховання.
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ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ ТА ОЦІНЮВАННЯ



Вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» потребує: активної

пізнавальної  діяльності здобувача вищої освіти на лекційних  заняттях,  виконання  модульних

контрольних робіт (тестових завдань), завдань для самостійної роботи; підготовки до практичних

занять. Політика курсу базується на гуманістичній освітній парадигмі, суть якої полягає у повазі

до особистості студента, навчанні у співробітництві; плюралізмі думок як важливій основі

розвитку критичного мислення студентів.

Студент має право:
- вільно висловлювати свої думки, аргументуючи їх знаннями провідних засад організації

освітнього процесу;

- вносити пропозиції щодо формування та реалізації власної освітньої траєкторії;

активізації власної самостійної пізнавальної діяльності, форм і методів проведення аудиторних

занять;

- отримати індивідуальні консультації у викладача.

Студент зобов’язаний:
- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого дирекцією розкладу, 

запізнення на заняття допускається тільки з поважних причин;

- брати активну участь у роботі під час аудиторних занять, дотримуватися правил 

поведінки, поважати думки та права інших студентів і викладача;

- виконати завдання для самостійної роботи;

- набрати під час вивчення навчальної дисципліни мінімум 35 балів.

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Пропущені з поважної причини заняття

дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії поважної причини і при

наявності  документа-підстави  (довідки,  розпорядження  про індивідуальний  графік відвідування

тощо).

Політика щодо академічної доброчесності. Студенти керуються нормами «Положення про

академічну доброчесність здобувачів освіти в національному університеті «Чернігівський

колегіум» імені Т.Г. евченка» (Наказ Ректора № 383 від 27.12.2019 р. зі змінами і доповненнями

від  23.12.2020  (https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view).  У

процесі  навчання забороняються плагіат,  фабрикація  та фальсифікація  результатів,  списування,

хабарництво.

Політика щодо викладання. Викладання навчальної дисципліни відбувається на засадах

особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів.

Розподіл балів

Види роботи Модуль
1.

Модуль
2

Модуль
3

Всьо
го

Практичні

заняття

15 20 5 40

Модульні

контрольні 

роботи

5 5 10

Самостійна 

робота

5 10 10 25

Екзамен 25

Усього 100


