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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 
ступінь 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма навчання 
Кількість 
кредитів – 4 

Галузь знань 
01 Освіта / Педагогіка 

 
Обов’язкова 

 
 

Спеціальність:  
011 Освітні, 

педагогічні науки 
 
 
 

 

Модулів – 2  
Рік підготовки 

 
Змістових 
модулів – 3 

 
1 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: проєкт 

Семестр  

 
1 Загальна кількість  

годин – 120 
 
 
Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
Аудиторних – 2,5 
Самостійної 
роботи – 5 

 
Освітній рівень:  

Магістр 

Лекції  
20 

Практичні 
28 

Лабораторні  
 

Самостійна робота 
72 

Вид контролю: екзамен 
Передумови для вивчення дисципліни. Дисципліни, які мають бути вивчені 

раніше: «Філософія», «Педагогіка», «Психологія». 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета викладання навчальної дисципліни «Історія та сучасність університетської освіти» 

– підвищення загальної й професійно-педагогічної культури у майбутнього фахівця, 
ознайомити із сучасними концепціями, завданнями, змістом, методами, організаційними 
формами та засобами організації навчально-виховного процесу у вищій школі, нормативно-
правові документи, які регламентують діяльність ЗВО та суб’єктів освітнього процесу. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія та сучасність університетської 
освіти» є: 

 - надання повної інформації про зміст і форми навчання у вищих закладах в епоху 
Середньовіччя та Відродження; 

- філософське підґрунтя виховання епохи Нового часу; 
- розкриття особливостей утворення і функціонування педагогіки єзуїтів і педагогіки 

системи радянської освіти; 
- формування тенденцій розвитку сучасної освіти; 
- визначення ролі університетів у зміцненні демократичних суспільств і посиленн 

суспільної єдності, розвиток культури академічної автономії і творчості ЗВО; 
- уміння здійснювати аналіз дидактичних систем 

  



Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК-2. Здатність до абстрактного та критичного 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-6 Здатність до виявлення, окреслення та  вирішення проблем; генерування нових ідей 
(креативність); до адаптації та діяльності у нових умовах 

 
Фахові компетентності (ФК):  

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-14. Здатність  знаходити,  інтерпретувати,  критично аналізувати  та  використовувати  
джерела  інформації  в  сфері професійної діяльності 

 
3. Очікувані результати навчання 

Програмні результати навчання 
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-3. Володіти спеціалізованими концептуальними знаннями у сфері освітніх наук, 
педагогіки та психології вищої школи, інклюзивної педагогіки, комп’ютерно- інформаційних 
технологій та інтернет-ресурсів у професійному саморозвитку; аналізувати передовий 
педагогічний досвід та впроваджувати кращі практики у своїй професійній діяльності. 
ПРН 5 Знати і розуміти основні категорії методології науки, закони наукового пізнання, 
планувати, організовувати і проводити експериментальні дослідження з дотриманням норм 
академічної доброчесності, створювати і керувати програмами/проєктами, використовувати 
сучасні методи дослідження, обробляти емпіричні результати, аргументувати висновки, 
презентувати результати дослідження 
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 модуль1.  
Виникнення, розвиток і сучасні реалії зарубіжної вищої школи 

Тема 1. Витоки і розвиток високих шкіл у древніх цивілізаціях та в добу  
європейського Середньовіччя. Становлення, особливості та зміст діяльності  перших 
європейських університетів. 

Причини виникнення та зміст діяльності шкіл підвищеного типу у давніх  цивілізаціях 
(Вавилонське царство, Єгипет, Індія, Китай). Організаційно педагогічні основи  
функціонування  високого  шкільництва  у  Древній  Греції  і Стародавньому Римі.  
Передумови виникнення перших європейських університетів. Болонський  університет: витоки, 
структура, організаційні основи. Організація університетської освіти у провідних зарубіжних 
державах у ХІІ – ХVІ ст. Особливості та зміст навчально-виховного процесу в середньовічних 
європейських університетах. Поняття про схоластику. 

Тема 2. Еволюція зарубіжної вищої освіти у XVII – першій половині XІX ст. 
Особливості організації та змісту діяльності високого шкільництва у зарубіжних 

державах XVII–XVIII ст. (єзуїтські колегії, лицарські академії, інститути). Тенденції розвитку 
університетської освіти та її головні ознаки. Проблеми вищої освіти молоді у  творчій спадщині 
визначних представників педагогічної думки доби Просвітництва (Я.А. Коменський, Дж. Локк, 
Ж.Ж. Руссо та ін.). 



Сутність ідей зарубіжної педагогіки кінця XVIII – першої  половини ХІХ ст. та їхній 
вплив на розвиток вищої школи (К. Гельвецій, В. Гумбольдт, А. Дістервег, Ж. Кондорсе). 

Тема 3. Розвиток вищої освіти у розвинених зарубіжних державах наприкінці ХІХ – у 
другій половині ХХ ст. 

Сутність нових ідей зарубіжної педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ ст. та їхній вплив на 
зміну пріоритетів у системі зарубіжної вищої освіти.  
Тенденції розвитку вищої освіти у розвинених зарубіжних країнах у першій половині ХХ ст.  
Причини та зміст освітніх реформ у державах Заходу у другій половині ХХ ст.  
Передісторія формування європейської інтеграції у галузі вищої освіти. 

Тема 4. Провідні тенденції у розвитку сучасної вищої освіти в державах Заходу. 
Рушійні сили та сутнісна характеристика трансформаційних змін у системі вищої освіти 

розвинених держав Заходу кінця ХХ – початку ХХІ ст. Болонський процес як засіб інтеграції та 
демократизації вищої освіти країн Європи (історія, ключові позиції, шляхи реалізації, 
проблеми, результати впровадження основних положень документів Болонського процесу). 
Сучасні приріотети і моделі зарубіжної університетської освіти. 
 

Змістовий модуль 2.  
Становлення і розвиток вищої освіти в Україні 

Тема 5. Зародження й особливості функціонування високого шкільництва в епоху 
києво-руської державності та українського Відродження. 
Передумови формування та зміст навчання і виховання у перших школах підвищеного типу 
Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Єзуїтське шкільництво на 
західноукраїнських землях. Братські школи в Україні як перші українські середні школи. 
Острозький колегіум – перша вища школа гуманістичного типу в Україні (організація, зміст 
навчальної та наукової діяльності, сучасні реалії). Місце і роль Києво-Могилянської  академії у 
розвитку національної культури й освіти; наукова діяльність визначних випускників і 
викладачів КМА. 

Тема 6. Специфіка розвитку вищої освіти на українських землях наприкінці XVIII 
– на початку XX ст. 

Провідні тенденції у розвитку шкільництва на українських землях кінця ХVІІІ – початку 
ХІХ ст. Освітня політика російського й австрійського урядів у  галузі високої освіти на межі 
ХVIII – ХІХ ст.  

Організація та зміст навчально-виховного процесу у перших університетах України 
(Львівський, Харківський). Розвиток вищої освіти у «підросійській» та «підавстрійській» 
Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.  

Найвідоміші організатори та випускники університетів України цього періоду. Практика 
організації високого шкільництва в УНР. 

Тема 7. Особливості розвитку теорії та практики вищої освіти в УРСР. 
Сутність освітньої політики більшовицької, шляхетсько-польської, румунської та чеської влад у 
галузі вищої освіти в 1920-х  –  1930-х рр. Основні напрями та зміст науково-дослідницької 
діяльності у різних типах вищих шкіл України цього періоду.  

Особливості розвитку вищої школи в УРСР у другій половині ХХ ст. Формування 
мережі державних ВНЗ на західноукраїнських землях. Становлення і розвиток закладів вищої 
освіти на Прикарпатті. Історія вищої освіти в Україні радянського періоду в науковому доробку 
сучасних учених. Становлення і розвиток вищої освти Ріненщини. 

Тема 8. Вища освіта в незалежній Україні у контексті сучасних євроінтеграційних 
процесів. (4 год.) 

Законодавчо-нормативна база функціонування системи вищої освіти в Україні у 1990-х – 
на початку 2000-х рр. та відображення її положень у практичній діяльності закладів вищої 
світи. Основні проблеми української вищої освіти початку державної незалежності. 

Світові тенденції у розвитку вищої освіти та особливості їх імплементації в 
організаційній, навчальній і науковій діяльності ВНЗ України після приєднання до Болонського 
процесу (2005). 

Закон України «Про вищу освіту» (2017 р.) про мету, завдання, зміст сучасної вищої 
освіти та шляхи їх реалізації. Проблеми якості й ефективності вищої освіти в Україні.  



Концептуальні  засади  виховання студентської молоді (на основі Концепції 
національного виховання 1994 р., Концепції національного виховання студентської молоді 2009  
р., Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, наказ Міністерства освіти  і  
науки  України  від 16.06.2015 р. № 641). 

Тема 9. Вищі українські студії за межами України: історія та сучасність 
Чинники формування українського високого шкільництва за межами України. 

Становлення українських вищих навчальних закладів на теренах Європи у міжвоєнний період.  
Український високий педагогічний інститут ім. М. Драгоманова у Празі як перший за межами 
України ЗВО із підготовки українських вчителів. Український вільний університет у Мюнхені: 
історія виникнення, зміст навчально-виховної діяльності, видатні викладачі та випускники. 
Українознавчі студії у державах позаєвропейського освітнього простору другої половини ХХ 
ст. Сучасний стан українського високого шкільництва за межами України: проблеми, тенденції 
розвитку. 
 

5.Структура навчальної дисципліни 
 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість  годин 
денна форма навчання 

усього у тому числі 
л. п.  лаб. інд. с.р.  

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Виникнення, розвиток і сучасні реалії зарубіжної вищої 

школи 
Тема 1. Витоки і розвиток 
високих шкіл у древніх 
цивілізаціях та в добу  
європейського Середньовіччя. 
Становлення, особливості та 
зміст діяльності перших 
європейських університетів. 

14 2 4   8 

Тема 2. Еволюція зарубіжної 
вищої освіти у XVII – першій 
половині XІX ст. 

10 2    8 

Тема 3. Розвиток вищої освіти у 
розвинених зарубіжних державах 
наприкінці ХІХ – у другій 
половині ХХ ст. 

14 2 4   8 

Тема 4. Провідні тенденції у 
розвитку сучасної вищої освіти в 
державах Заходу. 

10 2    8 

Разом за змістовим модулем 1 48 8 8   32 

Змістовий модуль 2. Становлення і розвиток вищої освіти в Україні 

Тема 1. Зародження й 
особливості функціонування 
високого шкільництва в епоху 
києво-руської державності та 
українського Відродження. 

14 2 4   6 

Тема 2. Специфіка розвитку 
вищої освіти на українських 
землях наприкінці XVIII – на 
початку XX ст.  

14 2 4   6 



Тема 3. Особливості розвитку 
теорії та практики вищої освіти в 
УРСР. Вища освіта Рівненщини: 
становлення і розвиток. 

14 2 4   6 

Тема 4. Вища освіта в 
незалежній Україні у контексті 
сучасних євроінтеграційних 
процесів 

16 4 4   6 

Тема 5. Вищі українські студії за 
межами України: історія та 
сучасність 

14 2 4   6 

Разом за змістовим модулем 2 62 12 20   30 
Усього годин 110 20 28   62 

Модуль 2 

ІНДЗ 10     10 

Усього годин 120 20 28   72 
 

6. Теми практичних занять  
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Становлення, розвиток і сучасний стан вищої освіти у розвинених 
зарубіжних країнах 

4 

2 Передісторія української вищої освіти 4 
3 Університетська освіта на українських землях у межах Австрійської 

(Австро-Угорської) та Російської імперій 
4 

4 Національний досвід розбудови вищої освіти в добу визвольних 
змагань за українську державність (1917 – 1920 рр.) 

4 

5 Тенденції розвитку вищої освіти в Україні в умовах радянської влади 
та особливості цього процесу на західноукраїнських землях. 
Становлення та розвиток вищої освіти на Рівненщині 

4 

6 Становлення, розвиток і сучасні реалії вищої педагогічної освіти в 
Україні 4 

7 Основні напрями і зміст реформування вищої освіти в Україні на межі 
ХХ – ХХІ ст. 4 

 Разом 28 
 

7. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Витоки і розвиток високих шкіл у древніх цивілізаціях та в добу  
європейського Середньовіччя. Становлення, особливості та зміст 
діяльності перших європейських університетів. 

6 

2 Еволюція зарубіжної вищої освіти у XVII – першій половині XІX ст. 6 
3 Розвиток вищої освіти у розвинених зарубіжних державах наприкінці 

ХІХ – у другій половині ХХ ст. 
6 

4 Провідні тенденції у розвитку сучасної вищої освіти в державах 
Заходу 

6 

5 Зародження й особливості функціонування високого шкільництва в 
епоху києво-руської державності та українського Відродження 

6 

6 Специфіка розвитку вищої освіти на українських землях наприкінці 
XVIII – на початку XX ст. 

8 

7 Особливості розвитку теорії та практики вищої освіти в УРСР. 8 



8 Вища освіта в незалежній Україні у контексті сучасних 
євроінтеграційних процесів 

8 

9 Вищі українські студії за межами України: історія та сучасність 8 
10 ІНДЗ 10 
 Разом 72 

 
8. Індивідуальні завдання 

Підготувати проєкт «Історія і сучасність закладу вищої освіти» (на вибір). 
 

9. Методи навчання 
МН1–словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2–практичний метод ( практичні заняття); 
МН3–наочний метод (метод ілюстрацій ); 
МН4–робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 
анотування,, складання реферату); 
МН5–відео метод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні тощо); 
МН6–самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7–індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 
 

10. Методи оцінювання  
 МО1-екзамен 
 МО2–усне або письмове опитування; 
МО4–тестування; 
МО5–командні проєкти; 
МО6–реферати, есе; 
МО7–презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
МО9–захист  практичних робіт; 

 
11. Засоби діагностики результатів навчання: проєкти, реферати, презентації 
результатів виконаних завдань. 
 

12 Критерії оцінювання результатів навчання 
Сума 

балів за 
100- 

бальною 
шкалою 

Оцінка 
в 

ЄКТС  

Значення 
оцінки 
ЄКТС 

Критерії оцінювання  Рівень  

компетентності 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зарахо- 
вано 

82-89 В 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 
(конструктивно-

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 
(репродуктивний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задовіль-
но 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зарахо-
вано 60-63 E задовільно здобувач вищої освіти 

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

35-59 FX 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 
зарахова-

но 
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  

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 практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ та оцінка 
за екзамен.  

13. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 ІНДЗ Екза-
мен 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т1 Т2 Т3 Т4 10 40 100 

5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 

Модульний контроль – 3 Модульний контроль – 3 

 
№ з.п. Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 

Т1 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
2 

5 

Т2 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
2 

5 

Т3 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 

3 

Т4 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
2 

5 

Т5 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
2 

5 

Т6 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

 
1 
1 
1 

3 

Модульний контроль ( тестування) 3 3 
Т7 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 

обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
2 

5 

Т8 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

 
1 
2 
2 

5 

Т9 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
2 

5 

Т10 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 

1 
 3 



Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
1 

Модульний контроль (контрольна робота) 3 3 
ІНДЗ: 
Проєкт на тему «Історія і сучасність закладу вищої освіти» (на 
вибір) 

 
10 10 

Екзамен 40 40 
Разом 100 100 

 

14. 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, екзамену. 
5. Візуальний супровід дисципліни. 

 
15. Питання для підготовки до підсумкового контролю 

1. Причини виникнення, організація та зміст діяльності шкіл підвищеного типу у державах 
Стародавнього Сходу 

2. Організаційно-педагогічні основи функціонування високих шкіл у Древній Греції та 
Стародавньому Римі. 

3. Передумови й особливості формування перших європейських університетів.  
4. Організація, структура, зміст діяльності Болонського університету.  
5. Особливості та зміст навчально-виховного процесу в середньовічних європейських 

університетах.  
6. Організація та функціонування високого шкільництва у зарубіжних державах у XVII–

XVIII ст. (езуїтські колегії, лицарські академії та ін.).  
7. Тенденції розвитку зарубіжної університетської освіти у XVII–XVIII ст.  
8. Проблеми вищої освіти молоді у творчій спадщині видатних представників зарубіжної 

педагогічної думки Нового часу та доби Просвітництва.  
9. Сутність концепції університетської освіти В. Гумбольдта.  
10. Особливості розвитку вищої освіти у розвинених державах Заходу у ХІХ – на початку 

ХХ ст.  
11.  Провідні тенденції у розвитку зарубіжної вищої школи у ХХ ст.  
12.  Етапи передісторії формування європейської інтеграції у галузі вищої освіти.  
13.  Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації європейської вищої освіти 

(історія, ключові позиції, основні результати, проблеми).  
14.  Сучасні пріоритети і моделі зарубіжної університетської освіти.  
15.  Зародження високого шкільництва у Київськвй Русі. 
16.  Місце і роль братських шкіл у формуванні вишої освіти в Україні.  
17. Острозька школа-академія як унікальний навчальний заклад (історія заснування, зміст 

діяльності, сучасні реалії).  
18. Заснування, особливості структури та змісту навчання у Києво-Могилянській академії. 
19.  Видатні викладачі та випускники Києво-Могилянської академії.  
20.  Національний університет «Києво-Могилянська академія» – визначний освітньо-

культурний центр сучасної України.  
21.  Історична значущість проекту Батуринського університету (1760) як спроби створення 

першої світської вищої школи в Україні.  
22.  Організація та зміст навчально-виховного процесу у перших університетах України: – 

Львівський університет;  – Харківський університет; – Київський університет.  



23.  Сутність освітньої політики, царської Росії та її вплив на розвиток закладів вищої освіти 
в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.  

24.  Освітня політика австрійського уряду кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. та її 
висліди для розвитку високої освіти на західноукраїнських землях.  

25.  Організація та зміст високих шкіл на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ 
– на початку ХХ ст.  

26.  Роль українського студентства Галичини у пробудженні національної свідомості молоді 
та відстоюванні ідеї рідномовного універститету: від перших студентських громадських 
організацій до сецесії 1991–1992 рр.  

27.  Українська вища школа періоду Центральної Ради.  
28.  Розвиток української вищої освіти у добу Гетьманату.  
29. Українська висока освіта в час Директорії.  
30. Українське студентство і героїка УСС, Крут, ОУН-УПА.  
31.  Розвиток вищої освіти в Україні в умовах утвердження радянської влади (1920-ті – 

1930-ті рр.)  
32.  Особливості освітньої політики міжвоєнної польської держави та її вплив на розвиток 

високого шкільництва Галиччини.  
33.  Таємний університет у Львові (причини заснування, організація та зміст навчально-

виховного процесу, видатні діячі).  
34.  Становлення і розвиток української вищої освіти у зарубіжних країнах.  
35. Русифікаторський характер освітньої політики уряду СРСР у другій половині ХХ ст. та її 

висліди для вищої освіти в Україні.  
36.  Становлення і розвиток радянської вищої освіти на західноукраїнських землях.  
37.  Причини та зміст реформ у галузі вищої освіти в незалежній українській державі на 

межі ХХ –ХХІ ст. 
38. Виховний потенціал героїки сучасного українського студентства: від революції «на 

граніті» до Майдану.  
39.  Вища освіта України і Болонський процес.  
40.  Законодавчо-нормативна база функціонування сучасної вищої освіти в Україні 

 
 

16. Рекомендована література 
Основна 

1. Завгородня, Т. К. Проблеми педагогіки вищої школи: історія, сучасність, перспективи : 
[зб. наук. пр.] / Т. Завгородня, І. Стражнікова ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя 
Стефаника". - Івано-Франківськ : НАІР, 2018.  283 с. 

2. Золотухіна С. Т. .Діалогове навчання як засіб професійно-педагогічної підготовки 
майбутніх вчителів: історичний аспект : монографія ; Харків. нац. пед. ун-т ім. 
Г  С. Сковороди, Ін-т педагогіки та психології. Харків : Щедра садиба плюс, 2014. 183 с. 

3. Левківський М. В. Історія педагогіки : навч. метод. посібник. Київ : Центр учбової 
літератури, 2016. 190 с. 

4. Малихін А. О. Історія педагогіки в схемах, таблицях, ілюстраціях : Харків : ПромАрт, 
2019. 347 с. 

5. Москаленко А. М.. Історія вітчизняної педагогіки : навч. посіб ; Київ. нац. ун-т ім. 
Тараса Шевченка. Київ : Київський університет, 2015. 303 с 

6. Поясок Т. Б. Словник термінів з педагогіки вищої школи (українсько-англійський англо-
український) : навч. посіб. / Поясок Т. Б., Беспарточна О. І., Герасименко Л. В. ; [наук.-
техн. ред. (англ. мова) Т. В. Дніпровська] ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла 
Остроградського. Кременчук : Щербатих О. В., 2019.  119 с. 

7. Проніков О. К. Історія педагогіки : курс лекцій. Київ : Слово, 2016. 440 с. 
Допоміжна 

1. Акімова О. В., Волошина О. В. Історія педагогіки у мнемокартах і таблицях : навчально-
методичний посібник. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. 111 c. 

2. Берека В. Є., Буймістер Л. В., Шоробура І. М. Козацько-лицарське виховання в 
навчальних закладах : навч.-метод. посіб. Хмельницький : Заколодний М. І., 2015. 342 c. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%2C%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%2E
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BA%2C%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$


3. Видатні українські педагоги : інформаційний довідник / авт.-упор. Л. В. Калуська. 
Тернопіль : Мандрівець, 2008. 224 с. 

4. Вовк Л. П. Історія освіти і педагогіки в загальній, методологічній і професійній культурі 
майбутнього вчителя : посіб.-комент. із пропедевтики вивч. історії педагогіки ; Нац. пед. 
ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. 330 с 

5. Гусак П., Гусак Л., Мартіросян Л. Виховання у Стародавній Греції: соціокультурний 
контекст: навчальний посібник для ВПНЗ. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 200 с. 

6. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України / за голов. ред. В. Г. Кремень. Київ : 
Юрінком Інтер, 2008. 1040 с. 

7. Кралюк П. М. Козацька філософія. Філософська та історіософська думка України XVII-
XVIII ст. : монографія. Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Остроз. Акад.», 2015. 441 c. 

8. Лузан П. Г., Васюк О. В. Історія педагогіки та освіти в Україні : навч. посібник 2-ге вид., 
доп. і перероб. Київ : ДАКККіМ, 2010. 296 с.  

9. Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ століття) : монографія / за ред. 
О. С. Радул. Кіровоград : РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2015. 311 с. 

10. Сухомлинська О. В., Дічек Н. П., Березівська Л. Д. Диференційований підхід в історії 
української школи (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.) : монографія. Київ : Педагогічна 
думка, 2013. 620 с. 

11. Хрестоматія з педагогіки вищої школи / за заг. ред. В. І. Лозової. Х.:Віровець А. П. 
"Апостроф", 2011. 408 с 

 
 

17. Інформаційні  (інтернет) ресурси 
1. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. 
2. http://www.library.edu-ua.net/id/485/ – Державна науково-педагогічна бібліотека України 

імені В. О. Сухомлинського НАПН України. 
3. www.lib.com.ua - електронна бібліотека 
4. http://www.mon.gov.ua/ – Міністерство освіти, науки України – офіційний сайт. 
5. http://enc-dic.com/biography – бібліографічний словник. 
6. http://enc-dic.com/pedagogics – педагогічний словник. 
7. http://uk.wikipedia.org/wiki – Вікіпедія, вільна енциклопедія. 
8. www.ukrbook.net – сайт Книжкової палати України 
9. https://studme.com.ua/istoriya/default.htm - конспекти лекцій з історії 
10. https://subject.com.ua/psychology/history_pedagog/index.html – історія педагогіки України 
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Рівненський державний гуманітарний університет 
Інститут психології та педагогіки 

Педагогічний факультет 
Кафедра педагогіки початкової освіти 

 
 

Назва дисципліни Історія та сучасність університетської 
освіти 

Загальна кількість кредитів та кількість 
годин для вивчення дисципліни 

4 кредити / 120 годин 

Вид підсумкового контролю екзамен 

Викладач(і) Бричок Світлана Борисівна 

Про файл викладача на сайті кафедри http://kppivo-rshu.org.ua/kafedra/portfolio-
naukovo-pedahohichnykh-pratsivnykiv/83-
brichok-svitlana-borisivna 
 
 

E-mail викладача: svitlana.brychok@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.  
 Четвер 10.00-13.00 
 
Онлайн-консультації:3 год. 
П’ятниця 14.00-17.00 
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Цілі навчальної дисципліни 
Мета викладання навчальної дисципліни «Історія та сучасність університетської 

освіти» –  підвищення загальної й професійно-педагогічної культури у майбутнього фахівця, 
ознайомити із сучасними концепціями, завданнями, змістом, методами, організаційними 
формами та засобами організації навчально-виховного процесу у вищій школі, нормативно-
правові документи, які регламентують діяльність ЗВО та суб’єктів освітнього процесу. 

Завдання вивчення дисципліни «Історія та сучасність університетської освіти» є: 
 - надання повної інформації про зміст і форми навчання у вищих закладах в епоху 

Середньовіччя та Відродження; 
- філософське підґрунтя виховання епохи Нового часу; 
- розкриття особливостей утворення і функціонування педагогіки єзуїтів і педагогіки 

системи радянської освіти; 
- формування тенденцій розвитку сучасної освіти; 
- визначення ролі університетів у зміцненні демократичних суспільств і посилення 

суспільної єдності, розвиток культури академічної автономії і творчості ЗВО; 
- уміння здійснювати аналіз дидактичних систем 
 

Інтегральна компетентність: 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. 

 
Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК-2. Здатність до абстрактного та критичного 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-6 Здатність до виявлення, окреслення та  вирішення проблем; генерування нових ідей 
(креативність); до адаптації та діяльності у нових умовах 

 
Фахові компетентності (ФК): 

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-14. Здатність  знаходити,  інтерпретувати,  критично аналізувати  та  використовувати  
джерела  інформації  в  сфері професійної діяльності. 
 

Програмні результати навчання 
ПРН-01. 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-03. Володіти спеціалізованими концептуальними знаннями у сфері освітніх наук, 
педагогіки та психології вищої школи, інклюзивної педагогіки, комп’ютерно- інформаційних 
технологій та інтернет-ресурсів у професійному саморозвитку; аналізувати передовий 
педагогічний досвід та впроваджувати кращі практики у своїй професійній діяльності. 
ПРН 05 Знати і розуміти основні категорії методології науки, закони наукового пізнання, 
планувати, організовувати і проводити експериментальні дослідження з дотриманням норм 
академічної доброчесності, створювати і керувати програмами/проєктами, використовувати 
сучасні методи дослідження, обробляти емпіричні результати, аргументувати висновки, 
презентувати результати дослідження 



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 «Історія та сучасність університетської 
освіти» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом 
таких дисциплін як «Філософія», «Педагогіка», «Психологія»; отримав загальні і фахові 
знання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Мотивація здобувачів освіти: зорієнтована на вмотивованість щодо майбутньої 
професійної діяльності; підкріплюється завдяки використанню сучасних форм та 
інтерактивних методів, інтерактивно-комунікаційних технологій навчання під час лекційних, 
практичних і лабораторних занять. 

Спільна (групова) діяльність реалізується під час практичних та лабораторних занять, 
що базується на інтерактивній взаємодії учасників освітнього процесу. 

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

Перелік тем 
Змістовий модуль1.  

Виникнення, розвиток і сучасні реалії зарубіжної вищої школи 
Тема 1. Витоки і розвиток високих шкіл у древніх цивілізаціях та в добу  

європейського Середньовіччя. Становлення, особливості та зміст діяльності  перших 
європейський університетів. 

Причини виникнення та зміст діяльності шкіл підвищеного типу у давніх  цивілізаціях 
(Вавилонське царство, Єгипет, Індія, Китай). Організаційно педагогічні основи  
функціонування  високого  шкільництва  у  Древній  Греції  і Стародавньому Римі.  
Передумови виникнення перших європейських університетів. Болонський  університет: 
витоки, структура, організаційні основи. Організація університетської освіти у провідних 
зарубіжних державах у ХІІ – ХVІ ст. Особливості та зміст навчально-виховного процесу в 
середньовічних європейських університетах. Поняття про схоластику. 

Тема 2. Еволюція зарубіжної вищої освіти у XVII – першій половині XІX ст. 
Особливості організації та змісту діяльності високого шкільництва у зарубіжних 

державах XVII–XVIII ст. (єзуїтські колегії, лицарські академії, інститути). Тенденції 
розвитку університетської освіти та її головні ознаки. Проблеми вищої освіти молоді у  
творчій спадщині визначних представників педагогічної думки доби Просвітництва (Я.А. 
Коменський, Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо та ін.). 

Сутність ідей зарубіжної педагогіки кінця XVIII – першої  половини ХІХ ст. та їхній 
вплив на розвиток вищої школи (К. Гельвецій, В. Гумбольдт, А. Дістервег, Ж. Кондорсе). 

Тема 3. Розвиток вищої освіти у розвинених зарубіжних державах наприкінці ХІХ 
– у другій половині ХХ ст. 

Сутність нових ідей зарубіжної педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ ст. та їхній вплив 
на зміну пріоритетів у системі зарубіжної вищої освіти.  
Тенденції розвитку вищої освіти у розвинених зарубіжних країнах у першій половині ХХ ст.  
Причини та зміст освітніх реформ у державах Заходу у другій половині ХХ ст.  
Передісторія формування європейської інтеграції у галузі вищої освіти. 

Тема 4. Провідні тенденції у розвитку сучасної вищої освіти в державах Заходу. 
Рушійні сили та сутнісна характеристика трансформаційних змін у системі вищої 

освіти розвинених держав Заходу кінця ХХ – початку ХХІ ст. Болонський процес як засіб 
інтеграції та демократизації вищої освіти країн Європи (історія, ключові позиції, шляхи 
реалізації, проблеми, результати впровадження основних положень документів Болонського 
процесу). Сучасні приріотети і моделі зарубіжної університетської освіти. 



 
Змістовий модуль 2.  

Становлення і розвиток вищої освіти в Україні 
Тема 5. Зародження й особливості функціонування високого шкільництва в 

епоху києво-руської державності та українського Відродження. 
Передумови формування та зміст навчання і виховання у перших школах підвищеного типу 
Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Єзуїтське шкільництво на 
західноукраїнських землях. Братські школи в Україні як перші українські середні школи. 
Острозький колегіум – перша вища школа гуманістичного типу в Україні (організація, зміст 
навчальної та наукової діяльності, сучасні реалії). Місце і роль Києво-Могилянської  академії 
у розвитку національної культури й освіти; наукова діяльність визначних випускників і 
викладачів КМА. 

Тема 6. Специфіка розвитку вищої освіти на українських землях наприкінці 
XVIII – на початку XX ст. 

Провідні тенденції у розвитку шкільництва на українських землях кінця ХVІІІ – 
початку ХІХ ст. Освітня політика російського й австрійського урядів у  галузі високої освіти 
на межі ХVIII – ХІХ ст.  

Організація та зміст навчально-виховного процесу у перших університетах України 
(Львівський, Харківський). Розвиток вищої освіти у «підросійській» та «підавстрійській» 
Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.  

Найвідоміші організатори та випускники університетів України цього періоду. 
Практика організації високого шкільництва в УНР. 

Тема 7. Особливості розвитку теорії та практики вищої освіти в УРСР. 
Сутність освітньої політики більшовицької, шляхетсько-польської, румунської та чеської 
влад у галузі вищої освіти в 1920-х  –  1930-х рр. Основні напрями та зміст науково-
дослідницької діяльності у різних типах вищих шкіл України цього періоду.  

Особливості розвитку вищої школи в УРСР у другій половині ХХ ст. Формування 
мережі державних ВНЗ на західноукраїнських землях. Становлення і розвиток закладів 
вищої освіти на Прикарпатті. Історія вищої освіти в Україні радянського періоду в 
науковому доробку сучасних учених. Становлення і розвиток вищої освти Ріненщини.. 

Тема 8. Вища освіта в незалежній Україні у контексті сучасних 
євроінтеграційних процесів. (4 год.) 

Законодавчо-нормативна база функціонування системи вищої освіти в Україні у 1990-
х – на початку 2000-х рр. та відображення її положень у практичній діяльності закладів 
вищої світи. Основні проблеми української вищої освіти початку державної незалежності. 

Світові тенденції у розвитку вищої освіти та особливості їх імплементації в 
організаційній, навчальній і науковій діяльності ВНЗ України після приєднання до 
Болонського процесу (2005). 

Закон України «Про вищу освіту» (2017 р.) про мету, завдання, зміст сучасної вищої 
освіти та шляхи їх реалізації. Проблеми якості й ефективності вищої освіти в Україні.  

Концептуальні  засади  виховання студентської молоді (на основі Концепції 
національного виховання 1994 р., Концепції національного виховання студентської молоді 
2009  р., Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, наказ Міністерства 
освіти  і  науки  України  від 16.06.2015 р. № 641). 

Тема 9. Вищі українські студії за межами України: історія та сучасність 
Чинники формування українського високого шкільництва за межами України. 

Становлення українських вищих навчальних закладів на теренах Європи у міжвоєнний 
період.  
Український високий педагогічний інститут ім. М. Драгоманова у Празі як перший за 
межами України ЗВО із підготовки українських вчителів. Український вільний університет у 
Мюнхені: історія виникнення, зміст навчально-виховної діяльності, видатні викладачі та 
випускники. Українознавчі студії у державах позаєвропейського освітнього простору другої 
половини ХХ ст. Сучасний стан українського високого шкільництва за межами України: 
проблеми, тенденції розвитку. 
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України 
 
Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Ноутбук, мобільний телефон з підключенням до Інтернет, мультимедійний проєктор, екран 
для: 

• комунікації та опитувань 
• виконання домашніх завдань 
• виконання завдань самостійної роботи 
• проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль) 
• унаочнення лекційних занять. 

 
Види та методи навчання і оцінювання 

Код 
компетент
ності 
(згідно з 
ОПП) 

Назва 
компетентності 

Код ПРН Назва ПРН 
 

Метод 
навчання 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання 

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

ПРН-01 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 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5 
МО6, МО7, 
МО9. 

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

ПРН-03 
 

Володіти 
спеціалізованими 
концептуальними 
знаннями у сфері 
освітніх наук, 
педагогіки та 
психології вищої 
школи, інклюзивної 
педагогіки, 
комп’ютерно- 
інформаційних 
технологій та 
інтернет-ресурсів у 
професійному 
саморозвитку; 
аналізувати 
передовий 
педагогічний досвід 
та впроваджувати 
кращі практики у 
своїй професійній 
діяльності. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5 
МО6, МО7, 
МО9. 

ЗК-6 Здатність до 
виявлення, 
окреслення та  

ПРН-05 
 

Знати і розуміти 
основні категорії 
методології науки, 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 

МО1, МО2, 
МО4, МО5 
МО6, МО7, 

http://www.ukrbook.net/
https://studme.com.ua/istoriya/default.htm
https://subject.com.ua/psychology/history_pedagog/index.html


вирішення проблем; 
генерування нових 
ідей (креативність); 
до адаптації та 
діяльності у нових 
умовах 
 

закони наукового 
пізнання, планувати, 
організовувати і 
проводити 
експериментальні 
дослідження з 
дотриманням норм 
академічної 
доброчесності, 
створювати і 
керувати 
програмами/проєкта
ми, використовувати 
сучасні методи 
дослідження, 
обробляти емпіричні 
результати, 
аргументувати 
висновки, 
презентувати 
результати 
дослідження 

МН7 МО9. 

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. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5 
МО6, МО7, 
МО9. 

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 -01 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 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5 
МО6, МО7, 
МО9. 

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

ПРН-03 Володіти 
спеціалізованими 
концептуальними 
знаннями у сфері 
освітніх наук, 
педагогіки та 
психології вищої 
школи, інклюзивної 
педагогіки, 
комп’ютерно- 
інформаційних 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5 
МО6, МО7, 
МО9. 



технологій та 
інтернет-ресурсів у 
професійному 
саморозвитку; 
аналізувати 
передовий 
педагогічний досвід 
та впроваджувати 
кращі практики у 
своїй професійній 
діяльності 

ФК-14 Здатність  
знаходити,  
інтерпретувати,  
критично 
аналізувати  та  
використовувати  
джерела  інформації  
в  сфері професійної 
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. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5 
МО6, МО7, 
МО9. 

 
МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1–словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2–практичний метод (практичні заняття); 
МН3–наочний метод (метод ілюстрацій ); 
МН4–робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 
анотування, складання реферату); 
МН5–відео метод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 
комп’ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні тощо); 
МН6–самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН7–індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 
 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ  
 МО1 – екзамен 
 МО2–усне або письмове опитування; 
МО4–тестування; 
МО5–командні проєкти; 
МО6–реферати, есе; 
МО7–презентації результатів виконаних завдань та 
досліджень; 
МО9–захист  практичних робіт; 

 
 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти під час вивчення 
дисципліни  

«Історія та сучасність університетської освіти» 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 ІНДЗ Екза-

мен 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т1 Т2 Т3 Т4 10 40 100 
5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 
Модульний контроль – 3 Модульний контроль – 3 

 
 



№ з.п. Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 
Т1 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 

обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
2 

5 

Т2 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
2 

5 

Т3 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 
1 

3 

Т4 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
2 

5 

Т5 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
2 

5 

Т6 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

 
1 
1 
1 

3 

Модульний контроль ( тестування) 3 3 
Т7 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 

обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
2 

5 

Т8 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

 
1 
2 
2 

5 

Т9 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
2 

5 

Т10 Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять 
Поточне тестування 
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

0,5 
0,5 
1 

3 

Модульний контроль (контрольна робота) 3 3 
ІНДЗ: 
Проєкт на тему «Історія і сучасність закладу вищої освіти» (на 
вибір) 

 
10 10 

Екзамен 40 40 
Разом 100 

 
Система та критерії оцінювання в РДГУ 

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



Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно з 
Положенням про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими 
рівнями та критеріями: 

 
Суми 

балів за 
100- 

бальною
шкалою 

 
Оцінка 
в ЄКТС 

 
Значення 

оцінки 
ЄКТС 

 
 

Критерії оцінювання 

 
Рівень 

компетентності 

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 

 і  
  

   
  

 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 
 
відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зарахо

-
вано 

 
 

82-89 

 
 

В 

 
 

дуже 
добре 

Здобувач вищої освіти вільно 
володіє теоретичним матеріалом, 
застосовує його на практиці, 
вільно розв'язує вправи і задачі у 
стандартних ситуаціях, 

   
    

 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктивно-

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 

   
 

 
 
 

64-73 

 
 
 

D 

 
 
 
задовільн
о 

Здобувач вищої освіти відтворює 
значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання і 
розуміння основних положень, за 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, 

   
     

 
 
 
 

Середній 
(репродуктивни

й) 

 
 
 
 
 
задовіль

но  
 

60-63 

 
 

Е 

 
 
достатньо 

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

 і і  
 
 
 

35-59 

 
 
 
 

FХ 

Незадовіл
ьно з 

можливіс
тю 

повторно
го 

складанн
я 

 
 

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

 
 
 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний) 

 
 
 
 
незадовіл

ьно 

 
 
 
незара
хован

о 

 
1-34 

 
F 

Незадовіл
ьно з 

обов'язко
вим 

повторни 
м 

 

 

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

Низький 
(рецептивно-

продуктивний) 

 
незадовіл

ьно 

незара
хован

о 

 



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 робіт; оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять задається право підвищувати 
свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за 
графіком екзаменаційної сесії. 

Політика дисципліни 
Під час організації освітнього процесу здобувачів 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 практики, Положення про внутрішнє забезпечення 
якості освіти. 

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; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншим мобільними пристроями під час 
заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання іт. 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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