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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
освітній ступінь 
 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 
Кількість кредитів – 3 Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 
 

Обов’язкова  
Спеціальність 011  

Освітні, педагогічні науки  
 
 

 

Модулів – 2  
Рік підготовки 

 
Змістових модулів – 2  

1 
 
 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: презентація 
з доповіддю.  

Семестр  
 
 
1 Загальна кількість  

годин – 90 
 
 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 1,5; 
самостійної роботи 
студента – 3. 

Освітній ступінь:  
Магістр 

Лекції  
14 

Практичні, семінарські 
10 

Лабораторні  
6 

Самостійна робота 
60 

Вид контролю: залік 
Передумови для вивчення дисципліни : «Філософія», «Педагогіка», «Психологія» 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і практика вищої професійної освіти в 
Україні» є формування теоретичних знань та практичних навичок з організації вищої 
професійної освіти в Україні; розвиток у майбутніх фахівців професійної компетентності, 
педагогічного мислення, культури. 

Завдання вивчення дисципліни «Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні»: 
- сформувати цілісне уявлення щодо функціонування системи вищої професійної освіти 

в Україні; 
- засвоїти систему знань про сутність вищої професійної освіти, її наукові засади, мету, 

завдання та принципи;  
- проаналізувати основні нормативно-правові документи вищої освіти України;  
- виявити основні закономірності, періоди та тенденції розвитку вищої професійної 

освіти в Україні та за її кордонами; 



- дослідити систему вищої професійної освіти в Україні, її структуру та особливості 
організації освітнього процесу у закладах вищої освіти відповідно до вимог кредитно-
модульної системи; 

- набути магістрантами практичних умінь для майбутньої професійної діяльності. 
«Теорія і практика вищої професійної освіти» є обов’язковим компонентом освітньої 

програми «Педагогіка вищої школи» і  спрямована на формування: 
- інтегральної компетентності: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері 

освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

- загальних компетентностей: 
ЗК-2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до розуміння причинно-

наслідкових зв'язків у предметній галузі. 
ЗК-3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності, застосовування 

знань та кращих практик. 
ЗК-10. Здатність об’єктивно оцінювати та забезпечувати якість виконуваної діяльності. 
- спеціальних компетентностей: 
ФК-1. Здатність до здійснення професійної діяльності за спеціальністю 011 «Освітні, 

педагогічні науки» відповідно до нормативно-правових документів в галузі освіти, до участі у 
роботі кафедри та інших професійних об’єднань; здатність формувати професійно важливі 
якості та компетентності майбутніх фахівців. 

ФК-2. Здатність до оволодіння інформацією та до аналізу, порівняння, практичного 
впровадження й популяризації кращого досвіду вітчизняної та зарубіжної освіти і педагогіки. 

ФК-7. Здатність до творчого і критичного мислення, інноваційної діяльності, приймати 
рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної 
діяльності. 

 
3. Очікувані результати навчання.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен: 
ПРН 1: Критично осмислювати історичні й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в 

Україні та світі; теоретичні завдання і практичні проблеми у професійній педагогічній 
діяльності з метою організації освітнього простору, розвитку особистого досвіду та 
майстерності. 

ПРН 2: Демонструвати знання у вибраній спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»; 
знати та використовувати у професійній діяльності законодавчі і нормативно-правові 
документи у галузі вищої освіти. 

ПРН 8: Знати і застосовувати традиційні та інноваційні форми, методи, методики й 
технології організації освітнього процесу у вищій школі, зокрема й інформаційно-
комунікаційні технології. 

ПРН 10: Знати і використовувати технології забезпечення якості освіти, критерії її 
оцінювання й способи моніторингу; конструювати і застосовувати засоби діагностики якості 
освіти у вищій школі. 

4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти вищої професійної освіти України 

Тема 1. Вища професійна освіта в Україні 
Мета та завдання курсу. Сутність професійної освіти. Поняття «професійна освіта» і 

«професійне навчання». Державне управління вищою освітою України. Пріоритетні напрямки 



сучасної державної освітньої політики. Законодавство України про освіту. Етапи розвитку 
вищої освіти України. Концепція розвитку педагогічної освіти. Актуальні проблеми вищої 
професійної освіти в Україні.   

 
Тема 2. Тенденції та перспективи розвитку системи вищої професійної освіти: вітчизняний 

та зарубіжний досвід 
Становлення системи професійної освіти. Поняття системи педагогічної освіти. Освітні 

парадигми: академічна, професійно-орієнтована, Формування та розвиток вітчизняної вищої 
освіти кінця ХХ – початку ХХІ ст. Світові модифікації вищої професійної освіти. Освіта 
впродовж життя. 

 
Тема 3. Модернізація вищої освіти України в контексті Болонського процесу 
Європейська освітня інтеграція. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації 

вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу. Основні завдання, принципи та 
етапи формування зони європейської вищої освіти. Адаптація вищої освіти України до вимог 
Болонського процесу. Регіоналізація вищої освіти. 

 
Змістовий модуль 2.   Вища освіта і вища школа України 
 
Тема 4. Освітня діяльність як напрям державного управління 
Сутність ключових понять «освітній процес», «освітня діяльність», «освітня послуга», 

«суб’єкт освітньої діяльності». Ліцензування освітньої діяльності. Нормативно-правове 
підгрунтя здійснення інноваційної освітньої діяльності. Інноваційні процеси розвитку 
професійної (педагогічної) освіти. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою 
здобуття освіти.  

 
Тема 5. Стандартизація в освіті  
Актуалізація проблеми стандартизації в освіті: поняття «освітній стандарт». Система 

нормативних документів стандартизації сфери вищої освіти. Поняття «професійний стандарт». 
Нормативно-правове підгрунтя визначення поняття «кваліфікація». Національна рамка 
кваліфікацій. Система стандартів вищої освіти. Науково-методична рада МОН України. 
Методологія стандартизації в освіті. 

 
Тема 6. Система вищої освіти в Україні 
Система вищої освіти України. Вищі навчальні заклади: основні завдання, типи закладів. 

Рівні освіти в Україні та їх характеристика. Суб’єкти системи вищої професійної освіти. 
Бакалаврат у структурі вищої освіти України. Магістратура та докторантура у системі вищої 
освіти України. Освітні програми. Управління ЗВО в Україні. Заклади вищої освіти 
Рівненщини. 

 
Тема 7. Організація освітнього процесу у ЗВО 
Мета та завдання освітнього процесу ЗВО. Форми здобуття вищої професійної освіти в 

Україні. Європейська кредитно-трансферна та накопичувальна система (ECTS). Кредитно-
модульна система організації освітнього процесу. Функції кредитно-модульної системи. 
Поняття «модуля» та «кредиту». Особливості організації освітнього процесу в умовах ЄКТС. 
Академічна і професійна мобільність. 

 
 



    5. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість  годин 
Денна форма навчання 

Усього у тому числі 
л пр. лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти вищої професійної освіти України 

Тема 1. Вища професійна освіта в Україні 12 2 2 2 6 

Тема 2. Тенденції та перспективи розвитку 
системи вищої професійної освіти: вітчизняний та 
зарубіжний досвід 

9 2 1 - 6 

Тема 3. Модернізація вищої освіти України в 
контексті Болонського процесу 

9 2 1 - 6 

Разом за змістовим модулем 1 30 6 4 2 18 

Змістовий модуль 2.  Вища освіта і вища школа України 

Тема 4. Освітня діяльність як напрям державного 
управління 

9 2 1 - 6 

Тема 5. Стандартизація в освіті 11 2 1 - 8 

Тема 6. Система вищої освіти в Україні 14 2 2 2 8 

Тема 7. Організація освітнього процесу у ЗВО 14 2 2 2 8 

Разом за змістовим модулем 2 48 8 6 4 30 

Усього годин 78 14 10 6 48 

Модуль 2 

ІНДЗ 12    12 

Усього годин 90 14 10 6 60 

 

  



6. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
денна/заочна форма 

навчання 
1 Загальні засади професійної освіти в Україні 2 
2 Нормативно-правова база вищої професійної освіти в 

Україні  
2 

3 Генезис вищої професійної освіти в Україні  2 
4 Державне управління вищої освіти України  2 
5 Особливості організації освітнього процесу у ЗВО 2 

Всього 10 
 

7. Теми лабораторних занять 

№ з/п Назва теми К-ість годин 
1 Нормативні документи сфери вищої професійної освіти в Україні 2 
2 Кредитно-модульна система організації освітнього процесу 2 
3 Круглий стіл «Модернізація і реформування системи вищої 

професійної освіти в Україні» 
2 

Всього 6 
 

 8. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 

1 Вища професійна освіта в Україні 6 
2 Тенденції та перспективи розвитку системи вищої професійної 

освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід 
6 

3 Модернізація вищої освіти України в контексті Болонського 
процесу 

6 

4 Освітня діяльність як напрям державного управління 6 
5 Стандартизація в освіті 8 
6 Система вищої освіти в Україні 8 
7 Організація освітнього процесу у ЗВО 8 
8 ІНДЗ 12 

Всього 60  
 

9. Індивідуальні завдання 
Підготувати презентацію (проєкт) з доповіддю для участі у засіданні Круглого столу «Модернізація і 

реформування системи вищої професійної освіти в Україні». 
 
10. Методи навчання:  
МН1 –словесний метод (лекція, дискусія);  
МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  
МН3–наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
 



МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, складання 
реферату);  

МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 
комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні);  

МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань);  
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 
 
11. Методи оцінювання.  
МО2 –усне або письмове опитування  
МО4 –тестування;  
МО5 – командні проєкти;  
МО6 – реферати, есе;  
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  
МО9 – захист лабораторних і практичних робіт;  
МО10 –залік.  
 
12. Засоби діагностики результатів навчання:  
- тести;  
-  командні проєкти;  
- реферати, есе;  
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
- залік. 
 
13. Критерії оцінювання результатів навчання.  

Суми 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

 
Оцінка 

 в 
ЄКТС 

 
Значення 

оцінки 
ЄКТС 

 
 

Критерії оцінювання 

 
Рівень  

компетентно
сті 

Оцінка за національною  
шкалою 

екзамен залік 

 
90-100 

 
А 

 
відмінно 

Здобувач вищої освіти виявляє 
особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, без 
допомоги викладача знаходить і 
опрацьовує необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і вміння 
для прийняття рішень у нестандартних 
ситуаціях, переконливо аргументує 
відповіді, самостійно розкриває власні 
здібності 

 
Високий 
(творчий) 

 
відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

зараховано  
82-89 

 
В 

 
дуже  
добре 

Здобувач вищої освіти вільно володіє 
теоретичним матеріалу, застосовує його 
на практиці, вільно розв'язує вправи і 
задачі у стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені 
помилки, кількість яких незначна 

 
 

Достатній 
(конструктив

но- 
варіативний) 

 
 
 
 

добре 

 
 

74-81 

 
 

С 

 
 

добре 

Здобувач вищої освіти вміє 
зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію під  
керівництвом викладача, загалом 
самостійно застосовувати її на 
практиці; контролювати власну 
діяльність; виправляти помилки, з-
поміж яких є суттєві, добирати 
аргументи для підтвердження думок 



 
 

64-73 

 
 

D 

 
 

задовільно 

Здобувач вищої освіти відтворює значну 
частину теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння основних 
положень, за допомогою  викладача 
може аналізувати навчальний матеріал, 
виправляти помилки, з-поміж яких є 
значна кількість суттєвих 

 
 

Середній 
(репродуктив

ний) 

 
 
 
 

задовільно 

 
60-63 

 
Е 

 
достатньо 

Здобувач вищої освіти володіє 
навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну частину 
його відтворює на репродуктивному 
рівні 

 
 

35-59 

 
 

FХ 

Незадовільно 
з можливістю 

повторного 
складання 

семестрового 
контролю 

 
Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на 
рівні окремих фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального матеріалу 

 
Низький 

(рецептивно- 
продуктивний) 

 
 
незадовільно 

 
 
не зараховано 

 
1-34 

 
F 

Незадовільно 
з 

обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

Здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання і відтворення окремих 
фактів, елементів, об'єктів 

Низький 
(рецептивно- 
продуктивний 

 
незадовільно  не зараховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 
одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове оцінювання рівня 
засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний 
контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність; 
оцінка за ІНДЗ та оцінка (бали) за екзамен. 

14. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ  

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 20 
10 5 9 7 5 7 7 

Модульний контроль – 15 Модульний контроль - 15 
 

Критерії за видами діяльності 

№ 
з.п. 

Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 

Т1 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 
лекцій 
Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
4 
 
2 
3 

10 

Т2 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 
лекцій 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
4 

5 

Т3 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 
лекцій 

1 
 9 



 
15. Методичне забезпечення. 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 
2. Силабус. 
3. Навчальні посібники. 
4. Освітній контент: 
- Опорні конспекти лекцій; 
- Методичні рекомендації для проведення практичних і лабораторних занять; 
- Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 
- Пакети завдань для контрольних заходів, заліку. 
5. Візуальний супровід дисципліни. 

 
16. Питання для підготовки до підсумкового контролю 
1. Сутність професійної освіти. 
2. Законодавство України про освіту. 
3. Становлення системи професійної (педагогічної) освіти. 
4. Особливості розвитку вищих навчальних закладів України кінця ХХ – початку ХХІ ст. 
5. Пріоритетні тенденції трансформації вищої (педагогічної) освіти за кордоном. 
6. Євроінтеграція в освіті. 
7. Реалізація принципів Болонського процесу. 
8. Проблеми адаптації системи вищої освіти України до Болонського процесу. 
9. Освітня діяльність як напрям державного управління. 
10. Ліцензування освітньої діяльності. 
11. Особливості дуальної форми здобуття освіти. 

Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

3 
 
2 
3 

Модульний контроль (тестування) 15 15 
Т4 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 

лекцій 
Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
3 
 
3 

7 

Т5 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 
лекцій 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
4 

5 

Т6 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 
лекцій 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
2 
4 

 
 
7 

Т7 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 
лекцій 
Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
 
3 
3 

7 

Модульний контроль (контрольна робота) 15 15 
ІНДЗ: 
проєкт (презентація) з доповіддю «Модернізація і реформування 
системи вищої професійної освіти в Україні» 

 
20 20 

Разом 100 



12. Стандартизація в освіті. Поняття професійного стандарту. 
13. Національна рамка кваліфікацій. 
14. Система стандартів вищої освіти України. 
15. Структура освіти в Україні. 
16. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні. 
17. Принципи вищої освіти України. 
18. Типи ЗВО та основні напрями їх діяльності. 
19. Принципи управління ЗВО. 
20. Система управління закладами вищої освіти. 
21. Структура ЗВО та планування його діяльності. 
22.  Управління освітньо-виховним процесом у ЗВО. 
23. Структурні підрозділи ЗВО різних рівнів акредитації. 
24. Органи громадського самоврядування у ЗВО. 
25. Студентське самоврядування та його роль в управлінні ЗВО. 
26. Структура й особливості освітнього процесу у вищій школі. 
27. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу у ЗВО. 
28. Основні види занять у вищій школі. 
29. Організація контролю та оцінка якості навчання.  
30. Курсові та дипломні роботи здобувачів вищої освіти як підсумковий контроль знань.  
31. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця.  
32. Освітньо-професійна програма фахівця.  
33. Навчальний план.  
34. Кредитно-модульна система організації освітнього процесу. 
35. Академічна і професійна мобільність. 

 
17. Рекомендована література  
Основна 
1. Вища освіта і Болонський процес: навч. посібн. / за ред. В.Г. Кременя. Тернопіль: 

Богдан, 2004. 384 с. 
2. Теорія і методика професійної освіти: навч. посібн. / З.Н.Курлянд, Т.Ю. Осипова, 

Р.С. Гурін. Київ: Знання, 2012. 390 с. 
3. Ничкало Н.Г. Розвиток професійної освіти в умовах глобалізаційних та 

інтеграційних процесів: монографія. Київ, 2014. 125 с. 
4. Сисоєва С.О., Соколова І.В. Теорія і практика вищої освіти: навч. посібник. Київ-

Маріуполь, 2016. 338 с. 
5. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні: навч. посіб. для магістрантів 

зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» / авт.-укл.: Т.О.Дороніна. Кривий Ріг: 
КДПУ, 2018. 250 с. 

6. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія. 
Львів: Вид-во Львівської політехніки. 2014. 168 с. 

7. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні: конспект лекцій для 
магістрантів спец. 8.000005 «Педагогіка вищої шк оли» /  Укр. інж.-пед. акад.; уклад. Н. О. 
Брюханова. Харків: УІПА, 2011. - 92 с. 

 
Допоміжна 
1. Ващенко А.П. Перспективи розвитку професійної освіти в Україні. Збірник 

наукових статей. Київ, 2017. Вип. 5. С. 273–282. 



2. Гончаров С.М., Гурин В.А. Кредитно-модульна система організації навчального 
процесу: методичні аспекти: Монографія. Рівне: НУВГП, 2008. 626 с. 

3. Грищук Ю.В. Визначення професійної освіти і навчання: сучасні акценти. 
Педагогічний процес: теорія і практика, 2014. Вип. 4. С. 16 – 22. 

4. Данилова О. Перспективні напрямки розвитку системи професійно-технічної освіти 
в Україні. Педагогічний альманах. Херсон, 2015. С. 165 – 171. 

5. Копілевич В. А. Напрями еволюції професійної освіти. Науковий вісник 
Національного університету біоресурсів і природокористування України / редкол.: 
Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. Київ, 2014. Вип.199, Ч.1. С. 167-175. 

6. Копілевич    В.А.    Складові    якості    професійної   вищої освіти. Науковий 
вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / редкол.: 
Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. Київ, 2013. Вип. 192, Ч.1. С. 245-253. 

7. Мистецтво бути викладачем: практ. посіб. / А. Брінклі, Б. Десанте, М. Флегм та ін. 
За ред. О.І. Сидоренка. Київ, 2003. 144 с. 

8. Ничкало Н.Г. Неперервна професійна освіта як філософська і педагогічна 
категорія. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2001. Вип. 1. С. 9 - 22. 

9. Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. Київ, 2000. 
239 с. 

10. Oksana M. Tretyak, Oksana M. Mishchenia,  Olha L. Kravchenko, Irina Y. Borisyuk, 
Zoriana M. Vakolia. Models of Introduction of Dual Professional Education (Моделі впровадження 
дуальної професійної освіти (кейси різних держав). International Journal of Higher Education. 
(Canada). Vol. 9, No. 7 (Special Issue), August 2020. Р. 94-106. (ABSTRACTING AND INDEXING: 
Cabell's Directory; ERA; ERIC; GETIT@YALE (Yale University Library); Harvard Library E-
Journals; Lockss; PKP Open Archives Harvester; ProQuest; ResearchGate; Scopus (2018-2021); 
SHERPA/RoMEO; The Standard Periodical Directory; UCR Library). 

 
18. Інформаційні (інтернет) ресурси: 
1. Закон України «Про освіту». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 
2. Вища освіта. Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за 

кордоном. URL: http://vnz.org.ua/ 
3. Вища освіта – портал. URL:  https://www.facebook.com/vnzukr/ 
4. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80#Text 
5. Концепція розвитку педагогічної освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-

zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti 
6. Нормативно-правова база вищої освіти України.  URL: 

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/viznannya-inozemnih-dokumentiv/normativno-pravova-
baza 

 
 

 
 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://vnz.org.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80#Text
https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/viznannya-inozemnih-dokumentiv/normativno-pravova-baza
https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/viznannya-inozemnih-dokumentiv/normativno-pravova-baza


 Силабус навчальної дисципліни 
 

Рівненський державний гуманітарний університет  
Інститут психології та педагогіки/ педагогічний факультет 

Кафедра педагогіки початкової освіти 
 

Назва дисципліни Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні 

Загальна кількість кредитів та 
кількість годин для вивчення 
дисципліни 

3 кредити / 90 годин 

Вид підсумкового контролю залік 

Викладач (і) Третяк Оксана Миколаївна 

Профайл викладача (ів) на сайті 
кафедри, в соцмережі 

Кафедра ППI та ВО РДГУ — Третяк Оксана 
Миколаївна (kppivo-rshu.org.ua)  

E-mail викладача: oksana.tretiak@rshu.edu.ua  

Посилання на освітній контент 
дисципліни в CMS Moodle (за 
наявності) або на іншому ресурсі 

 

Мова викладання Українська  

Консультації Очні консультації:  3 год.  
Середа 10.00-13.00  
Он лайн- консультації:  
Вівторок: 12.00-15.00 

   
  

http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/87-tretyak-oksana-mikolajivna
http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/87-tretyak-oksana-mikolajivna
mailto:oksana.tretiak@rshu.edu.ua


Цілі навчальної дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і практика вищої професійної освіти в 

Україні» є формування теоретичних знань та практичних навичок з організації вищої 
професійної освіти в Україні; розвиток у майбутніх фахівців професійної компетентності, 
педагогічного мислення, культури. 

Завдання вивчення дисципліни «Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні»: 
- сформувати цілісне уявлення щодо функціонування системи вищої професійної освіти в 

Україні; 
- засвоїти систему знань про сутність вищої професійної освіти, її наукові засади, мету, 

завдання та принципи;  
- проаналізувати основні нормативно-правові документи вищої освіти України;  
- виявити основні закономірності, періоди та тенденції розвитку вищої професійної освіти в 

Україні та за її кордонами; 
- дослідити систему вищої професійної освіти в Україні, її структуру та особливості 

організації освітнього процесу у закладах вищої освіти відповідно до вимог кредитно-модульної 
системи; 

- набути магістрантами практичних умінь для майбутньої професійної діяльності. 
«Теорія і практика вищої професійної освіти» є обов’язковим компонентом освітньої 

програми «Педагогіка вищої школи» і  спрямована на формування: 
- інтегральної компетентності: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері 

освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

- загальних компетентностей: 
ЗК-2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до розуміння причинно-

наслідкових зв'язків у предметній галузі. 
ЗК-3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності, застосовування 

знань та кращих практик. 
ЗК-10. Здатність об’єктивно оцінювати та забезпечувати якість виконуваної діяльності. 
- спеціальних компетентностей: 
ФК-1. Здатність до здійснення професійної діяльності за спеціальністю 011 «Освітні, 

педагогічні науки» відповідно до нормативно-правових документів в галузі освіти, до участі у 
роботі кафедри та інших професійних об’єднань; здатність формувати професійно важливі якості 
та компетентності майбутніх фахівців. 

ФК-2. Здатність до оволодіння інформацією та до аналізу, порівняння, практичного 
впровадження й популяризації кращого досвіду вітчизняної та зарубіжної освіти і педагогіки. 

ФК-7. Здатність до творчого і критичного мислення, інноваційної діяльності, приймати 
рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної 
діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
ПРН 1: Критично осмислювати історичні й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в 

Україні та світі; теоретичні завдання і практичні проблеми у професійній педагогічній діяльності 
з метою організації освітнього простору, розвитку особистого досвіду та майстерності. 

ПРН 2: Демонструвати знання у вибраній спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»; 
знати та використовувати у професійній діяльності законодавчі і нормативно-правові документи 
у галузі вищої освіти. 

ПРН 8: Знати і застосовувати традиційні та інноваційні форми, методи, методики й 
технології організації освітнього процесу у вищій школі, зокрема й інформаційно-комунікаційні 
технології. 

ПРН 10: Знати і використовувати технології забезпечення якості освіти, критерії її 
оцінювання й способи моніторингу; конструювати і застосовувати засоби діагностики якості 
освіти у вищій школі. 

 



Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів навчання 
та компетентностей. Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Теорія і практика вищої 
професійної освіти в Україні» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо 
опанував матеріалом таких дисциплін як: «Філософія», «Педагогіка», «Психологія». 

Мотивація здобувачів вищої освіти: викладання курсу передбачає особистісну 
вмотивованість кожного здобувача вищої освіти на майбутню професійну діяльність; під час 
аудиторних занять використовуються інтерактивні та інформаційно-комунікаційні технології 
навчання, зокрема, виклад лекційного матеріалу супроводжується презентацією, під час 
практичних занять використовуються вправи «мозкова атака», «мікрофон», дискусія, 
«асоціативний кущ», дидактичні ігри, «рефлексія» тощо, які сприяють активізації навчально-
пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти. 

Спільна (групова) діяльність реалізується під час практичних та лабораторних занять, які 
проходять у формі інтерактивної взаємодії та під час розробки групового проєкту. 

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти. Самостійна робота студентів передбачає 
опрацювання нормативно-правових документів вищої професійної освіти, основної та додаткової 
педагогічної літератури, виконання ІНДЗ, підготовку до практичних та лабораторних занять. 

 
Перелік тем 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти вищої професійної освіти України 
Тема 1. Вища професійна освіта в Україні 
Мета та завдання курсу. Сутність професійної освіти. Поняття «професійна освіта» і 

«професійне навчання». Державне управління вищою освітою України. Пріоритетні напрямки 
сучасної державної освітньої політики. Законодавство України про освіту. Етапи розвитку вищої 
освіти України. Концепція розвитку педагогічної освіти. Актуальні проблеми вищої професійної 
освіти в Україні.   

 
Тема 2. Тенденції та перспективи розвитку системи вищої професійної освіти: вітчизняний 

та зарубіжний досвід 
Становлення системи професійної освіти. Поняття системи педагогічної освіти. Освітні 

парадигми: академічна, професійно-орієнтована, Формування та розвиток вітчизняної вищої 
освіти кінця ХХ – початку ХХІ ст. Світові модифікації вищої професійної освіти. 

 
Тема 3. Модернізація вищої освіти України в контексті Болонського процесу 
Європейська освітня інтеграція. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації 

вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу. Основні завдання, принципи та 
етапи формування зони європейської вищої освіти. Адаптація вищої освіти України до вимог 
Болонського процесу. Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи 
перезарахування кредитів (ECTS) у вищу освіту України. 

 
Змістовий модуль 2.   Вища освіта і вища школа України 
Тема 4. Освітня діяльність як напрям державного управління 
Сутність ключових понять «освітній процес», «освітня діяльність», «освітня послуга», 

«суб’єкт освітньої діяльності». Ліцензування освітньої діяльності. Нормативно-правове підгрунтя 
здійснення інноваційної освітньої діяльності. Інноваційні процеси розвитку професійної 
(педагогічної) освіти. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти.  

 
Тема 5. Стандартизація в освіті  
Актуалізація проблеми стандартизації в освіті: поняття «освітній стандарт». Система 

нормативних документів стандартизації сфери вищої освіти. Поняття «професійний стандарт». 
Нормативно-правове підґрунтя визначення поняття «кваліфікація». Національна рамка 
кваліфікацій. Система стандартів вищої освіти. Науково-методична рада МОН України. 
Методологія стандартизації в освіті. 

 
Тема 6. Система вищої освіти в Україні 
Система вищої освіти України. Вищі навчальні заклади: основні завдання, типи закладів. 

Рівні освіти в Україні та їх характеристика. Суб’єкти системи вищої професійної освіти. 



Бакалаврат у структурі вищої освіти України. Магістратура та докторантура у системі вищої 
освіти України. Освітні програми. Управління ЗВО в Україні. 

 
Тема 7. Організація освітнього процесу у ЗВО 
Мета та завдання освітнього процесу ЗВО. Форми здобуття вищої професійної освіти в 

Україні. Європейська кредитно-трансферна та накопичувальна система (ECTS). Кредитно-
модульна система організації освітнього процесу. Функції кредитно-модульної системи. Поняття 
«модуля» та «кредиту». Особливості організації освітнього процесу в умовах ЄКТС. Особливості 
організації освітнього процесу в умовах інклюзивного середовища вищої школи. Академічна і 
професійна мобільність. 

 
Рекомендована література та інформаційні ресурси 
Основна література 
1. Вища освіта і Болонський процес: навч. посібн. / за ред. В.Г. Кременя. Тернопіль: 

Богдан, 2004. 384 с. 
2. Теорія і методика професійної освіти: навч. посібн. / З.Н.Курлянд, Т.Ю. Осипова, 

Р.С. Гурін. Київ: Знання, 2012. 390 с. 
3. Ничкало Н.Г. Розвиток професійної освіти в умовах глобалізаційних та інтеграційних 

процесів: монографія. Київ, 2014. 125 с. 
4. Сисоєва С.О., Соколова І.В. Теорія і практика вищої освіти: навч. посібник. Київ-

Маріуполь, 2016. 338 с. 
5. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні: навч. посіб. для магістрантів зі 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» / авт.-укл.: Т.О.Дороніна. Кривий Ріг: КДПУ, 
2018. 250 с. 

6. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія. Львів: 
Вид-во Львівської політехніки. 2014. 168 с. 

7. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні: конспект лекцій для 
магістрантів спец. 8.000005 «Педагогіка вищої шк оли» /  Укр. інж.-пед. акад.; уклад. Н. О. 
Брюханова. Харків: УІПА, 2011. - 92 с. 

 
Допоміжна література 
1. Ващенко А.П. Перспективи розвитку професійної освіти в Україні. Збірник наукових 

статей. Київ, 2017. Вип. 5. С. 273–282. 
2. Гончаров С.М., Гурин В.А. Кредитно-модульна система організації навчального процесу: 

методичні аспекти: Монографія. Рівне: НУВГП, 2008. 626 с. 
3. Грищук Ю.В. Визначення професійної освіти і навчання: сучасні акценти. 

Педагогічний процес: теорія і практика, 2014. Вип. 4. С. 16 – 22. 
4. Данилова О. Перспективні напрямки розвитку системи професійно-технічної освіти в 

Україні. Педагогічний альманах. Херсон, 2015. С. 165 – 171. 
5. Копілевич В. А. Напрями еволюції професійної освіти. Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України / редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та 
ін. Київ, 2014. Вип.199, Ч.1. С. 167-175. 

6. Копілевич    В.А.    Складові    якості    професійної   вищої освіти. Науковий вісник 
Національного університету біоресурсів і природокористування України / редкол.: 
Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. Київ, 2013. Вип. 192, Ч.1. С. 245-253. 

7. Мистецтво бути викладачем: практ. посіб. / А. Брінклі, Б. Десанте, М. Флегм та ін. За 
ред. О.І. Сидоренка. Київ, 2003. 144 с. 

8. Ничкало Н.Г. Неперервна професійна освіта як філософська і педагогічна категорія. 
Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2001. Вип. 1. С. 9 - 22. 

9. Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. Київ, 2000. 239 с. 



10. Oksana M. Tretyak, Oksana M. Mishchenia,  Olha L. Kravchenko, Irina Y. Borisyuk, Zoriana 
M. Vakolia. Models of Introduction of Dual Professional Education (Моделі впровадження дуальної 
професійної освіти (кейси різних держав). International Journal of Higher Education. (Canada). Vol. 
9, No. 7 (Special Issue), August 2020. Р. 94-106. (ABSTRACTING AND INDEXING: Cabell's 
Directory; ERA; ERIC; GETIT@YALE (Yale University Library); Harvard Library E-Journals; Lockss; 
PKP Open Archives Harvester; ProQuest; ResearchGate; Scopus (2018-2021); SHERPA/RoMEO; The 
Standard Periodical Directory; UCR Library). 

 
Посилання на сайти: 
1. Закон України «Про освіту». http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 
2. Вища освіта. Інформаційно-аналітичний портал про вищу освіту в Україні та за 

кордоном. URL: http://vnz.org.ua/ 
3. Вища освіта – портал. URL:  https://www.facebook.com/vnzukr/ 
4. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80#Text 
5. Концепція розвитку педагогічної освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-

zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti 
6. Нормативно-правова база вищої освіти України.  URL: 

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/viznannya-inozemnih-dokumentiv/normativno-pravova-baza 
 
Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Ноутбук, мобільний пристрій (телефон) з підключенням до Інтернет, проєктор, екран для:  
• проведення онлайн-занять; 
• комунікації та опитувань; 
• виконання домашніх завдань; 
• виконання завдань самостійної роботи; 
• проходження тестування (поточний, модульний контроль); 
• презентації проєктів. 
Програмне   забезпечення   для   роботи   з   освітнім   контентом   дисципліни   та   

виконання передбачених видів освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення 
документів; програма для створення презентацій (Microsoft Pover Point). 

 
Види та методи навчання і оцінювання 

Код 
компетент
ності 
(згідно 
ОПП) 

Назва компетентності Код 
програмного 
результату 
навчання 

Назва програмного 
результату навчання 

Методи 
навчання 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання 

ЗК-2 Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та 
синтезу, до розуміння 
причинно-наслідкових 
зв'язків у предметній галузі. 

ПРН 1 Критично осмислювати 
історичні й сучасні 
тенденції розвитку вищої 
освіти в Україні та світі; 
теоретичні завдання і 
практичні проблеми у 
професійній педагогічній 
діяльності з метою 
організації освітнього 
простору, розвитку 
особистого досвіду та 
майстерності. 

МН 1, МН 
2, МН 3, 
МН 4, МН 
5, МН 6, 
МН 7 

МО 2, МО 4, 
МО 5, МО 6, 
МО 7, МО 9, 
МО 10. 
 
 
 

ЗК-3 Здатність до розуміння 
предметної області та 
професійної діяльності, 
застосовування знань та 
кращих практик. 

ПРН 2 Демонструвати знання у 
вибраній спеціальності 
011 «Освітні, педагогічні 
науки»; знати та 
використовувати у 
професійній діяльності 
законодавчі і нормативно-

МН 1, МН 
2, МН 3, 
МН 4, МН 
5, МН 6, 
МН 7 

МО 2, МО 4, 
МО 5, МО 6, 
МО 7, МО 9, 
МО 10. 
 
 
 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://vnz.org.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80#Text
https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/viznannya-inozemnih-dokumentiv/normativno-pravova-baza


правові документи у 
галузі вищої освіти. 

ЗК-10 Здатність об’єктивно 
оцінювати та забезпечувати 
якість виконуваної 
діяльності. 

ПРН 10 Знати і використовувати 
технології забезпечення 
якості освіти, критерії її 
оцінювання й способи 
моніторингу; 
конструювати і 
застосовувати засоби 
діагностики якості освіти 
у вищій школі. 

МН 1, МН 
2, МН 3, 
МН 4, МН 
5, МН 6, 
МН 7 

МО 2, МО 4, 
МО 5, МО 6, 
МО 7, МО 9, 
МО 10. 
 
 
 

ФК-1 
 
 

Здатність до здійснення 
професійної діяльності за 
спеціальністю 011 «Освітні, 
педагогічні науки» 
відповідно до нормативно-
правових документів в 
галузі освіти, до участі у 
роботі кафедри та інших 
професійних об’єднань; 
здатність формувати 
професійно важливі якості 
та компетентності 
майбутніх фахівців. 
 

ПРН 2 Демонструвати знання у 
вибраній спеціальності 
011 «Освітні, педагогічні 
науки»; знати та 
використовувати у 
професійній діяльності 
законодавчі і нормативно-
правові документи у 
галузі вищої освіти. 

МН 1, МН 
2, МН 3, 
МН 4, МН 
5, МН 6, 
МН 7 

МО 2, МО 4, 
МО 5, МО 6, 
МО 7, МО 9, 
МО 10. 
 
 
 

ФК-2 Здатність до оволодіння 
інформацією та до аналізу, 
порівняння, практичного 
впровадження й 
популяризації кращого 
досвіду вітчизняної та 
зарубіжної освіти і 
педагогіки. 
 

ПРН 1 Критично осмислювати 
історичні й сучасні 
тенденції розвитку вищої 
освіти в Україні та світі; 
теоретичні завдання і 
практичні проблеми у 
професійній педагогічній 
діяльності з метою 
організації освітнього 
простору, розвитку 
особистого досвіду та 
майстерності. 

МН 1, МН 
2, МН 3, 
МН 4, МН 
5, МН 6, 
МН 7 

МО 2, МО 4, 
МО 5, МО 6, 
МО 7, МО 9, 
МО 10. 
 
 
 

ФК-7 Здатність до творчого і 
критичного мислення, 
інноваційної діяльності, 
приймати рішення у 
складних і 
непередбачуваних умовах, 
адаптуватися до нових 
ситуацій професійної 
діяльності. 

ПРН 8 Знати і застосовувати 
традиційні та інноваційні 
форми, методи, методики 
й технології організації 
освітнього процесу у 
вищій школі, зокрема й 
інформаційно-
комунікаційні технології. 

МН 1, МН 
2, МН 3, 
МН 4, МН 
5, МН 6, 
МН 7 

МО 2, МО 4, 
МО 5, МО 6, 
МО 7, МО 9, 
МО 10. 
 
 
 

 
Методи навчання:  
МН1 –словесний метод (лекція, дискусія);  
МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  
МН3–наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, складання 

реферату);  
МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні);  
МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань);  
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 
 
Методи оцінювання результатів навчання.  
МО2 –усне або письмове опитування  
МО4 –тестування;  
МО5 – командні проєкти;  



МО6 – реферати, есе;  
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  
МО9 – захист лабораторних і практичних робіт;  
МО10 –залік.  

 
Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ  
100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 20 

10 5 9 7 5 7 7 
Модульний контроль – 15 Модульний контроль – 15 

 
Критерії за видами діяльності 

 

№ 
з.п. 

Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 

Т1 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 
лекцій 
Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
4 
 
2 
3 

10 

Т2 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 
лекцій 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
4 

5 

Т3 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 
лекцій 
Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
3 
 
2 
3 

9 

Модульний контроль (тестування) 15 15 
Т4 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 

лекцій 
Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
3 
 
3 

7 

Т5 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 
лекцій 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
4 

5 

Т6 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 
лекцій 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
2 
4 

 
 
7 

Т7 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 
лекцій 
Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
 
3 
3 

7 

Модульний контроль (контрольна робота) 15 15 
ІНДЗ: 
проєкт (презентація) з доповіддю «Модернізація і реформування 
системи вищої професійної освіти в Україні» 

 
20 20 

Разом 100 



Система та критерії оцінювання 
у Рівненському державному гуманітарному університеті 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути різний, 
загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями і 
критеріями: 

 
Суми 

балів за 
100- 

бальною 
шкалою 

 
Оцінка 

 в 
ЄКТС 

 
Значення 

оцінки 
ЄКТС 

 
 

Критерії оцінювання 

 
Рівень  

компетентно
сті 

Оцінка за національною  
шкалою 

екзамен залік 

 
90-100 

 
А 

 
відмінно 

Здобувач вищої освіти виявляє 
особливі творчі здібності, вміє 
самостійно здобувати знання, без 
допомоги викладача знаходить і 
опрацьовує необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і вміння 
для прийняття рішень у нестандартних 
ситуаціях, переконливо аргументує 
відповіді, самостійно розкриває власні 
здібності 

 
Високий 
(творчий) 

 
відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

зараховано  
82-89 

 
В 

 
дуже  
добре 

Здобувач вищої освіти вільно володіє 
теоретичним матеріалу, застосовує його 
на практиці, вільно розв'язує вправи і 
задачі у стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені 
помилки, кількість яких незначна 

 
 

Достатній 
(конструктив

но- 
варіативний) 

 
 
 
 

добре 

 
 

74-81 

 
 

С 

 
 

добре 

Здобувач вищої освіти вміє 
зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію під  
керівництвом викладача, загалом 
самостійно застосовувати її на 
практиці; контролювати власну 
діяльність; виправляти помилки, з-
поміж яких є суттєві, добирати 
аргументи для підтвердження думок 

 
 

64-73 

 
 

D 

 
 

задовільно 

Здобувач вищої освіти відтворює значну 
частину теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння основних 
положень, за допомогою  викладача 
може аналізувати навчальний матеріал, 
виправляти помилки, з-поміж яких є 
значна кількість суттєвих 

 
 

Середній 
(репродуктив

ний) 

 
 
 
 

задовільно 

 
60-63 

 
Е 

 
достатньо 

Здобувач вищої освіти володіє 
навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну частину 
його відтворює на репродуктивному 
рівні 

 
 

35-59 

 
 

FХ 

Незадовільно 
з можливістю 

повторного 
складання 

семестрового 
контролю 

 
Здобувач вищої освіти володіє матеріалом на 
рівні окремих фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального матеріалу 

 
Низький 

(рецептивно- 
продуктивний) 

 
 
незадовільно 

 
 
не зараховано 

 
1-34 

 
F 

Незадовільно 
з 

обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

Здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання і відтворення окремих 
фактів, елементів, об'єктів 

Низький 
(рецептивно- 
продуктивний 

 
незадовільно  не зараховано 

 
 



Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 
(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної 
роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка 
(бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 
рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком 
екзаменаційної сесії. Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, 
проводиться по завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

Політика дисципліни 
При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів 
вищої освіти, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти тощо. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 
здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 
виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та 
активність під час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та запізнень на заняття; 
недоцільне користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Політика доброчесності 
Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен 

дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 
здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, 
які передбачені у силабусі. 
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