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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів ─ 3 

Галузь знань 

_01 Освіта / Педагогіка 
(шифр і назва) 

Обов’язкова 

Модулів ─ 2 

Спеціальність: 

011 Освітні, педагогічні науки  
                                        (шифр і назва) 

Рік підготовки 

Змістових 

модулів ─ 3 
1 -й  

  

Індивідуальне 

науково-

дослідне 

завдання: 

реферативне 

сповіщення, 

завдання 

(проєкт), есе
 

Семестр 

1-й  

  

Загальна 

кількість годин  

─ 90 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної 

форми 

навчання:  

аудиторних ─2 ; 

самостійної 

роботи студента 

─ 3. 
Освітній ступінь: 

магістр 

20 год  

Практичні, семінарські 

10  год  

Лабораторні 

- год  

Самостійна робота 

60  год  

Індивідуальні завдання: 

-год. 

Вид контролю 

екзамен 

Передумови для вивчення дисципліни: –  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни – дати здобувачам вищої освіти цілісну і 

логічно-послідовну систему знань про основи освітнього процесу підготовки 

кадрів вищої кваліфікації, розкрити концепцію, основи теорії, методики і 

методології викладання навчальних дисциплін у системі університетської 

освіти. 

Завдання навчальної дисципліни:  
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- формування розуміння процесів навчання і виховання студентів як 

організації взаємодії суб'єктів спільної діяльності викладача і здобувача, в 

процесі якої здійснюється взаємовплив один на одного;  

- вивчення напрямів, шляхів організації освітнього процесу у вищій школі 

у контексті сучасної філософії освіти; 

- вивчення організації освітнього процесу у закладах вищої освіти 

відповідно до вимог сучасної освіти у напрямку професійного та особистісного 

розвитку молодої людини. 

Дисципліна «Педагогіка вищої школи» передбачає формування 

інтегральної, низки загальних і фахових компетентностей. 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати проблеми, задачі 

дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері освітніх, педагогічних 

наук. 

Зокрема, до загальних компетентностей належать такі: 

ЗК1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК3.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК6.Здатність виявляти, ставити  та розв’язувати проблеми. 

Серед спеціальних компетентностей можна виокремити: 

СК2.Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до вирішення 

задач дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері освіти й 

педагогіки. 

СК4.Здатність здійснювати експертизу та надавати консультації з питань 

освітньої політики та інновацій в освіті. 

СК8.Здатність інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки та 

розв’язувати складні задачі у мультидисциплінарних та міждисциплінарних 

контекстах. 

  

3. Очікувані результати навчання 

Результати навчання, які формує дисципліна «Педагогіка вищої школи»: 

РН1.Знати на рівні новітніх досягнень концепції розвитку освіти і 

педагогіки, методологію відповідних досліджень. 

РН4. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і 

письмово для обговорення результатів освітньої, професійної діяльності, 

презентації наукових досліджень та інноваційних проєктів. 

РН6. Розробляти та реалізовувати інноваційні й дослідницькі проєкти у 

сфері освіти/педагогіки та міждисциплінарного рівня із дотриманням правових, 

соціальних, економічних, етичних норм. 

РН7.Створювати відкрите освітньо-наукове середовище, сприятливе для 

здобувачів освіти та спрямоване на забезпечення результатів навчання. 

РН10.Приймати ефективні, відповідальні рішення з питань управління в 

сфері освіти/педагогіки, зокрема у нових або незнайомих середовищах, за 

наявності багатьох критеріїв та неповної або обмеженої інформації. 
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4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Теоретико-методологічні засади педагогіки вищої школи 
 

Тема 1. Педагогіка вищої школи в системі соціогуманітарного знання. 

Визначення місця педагогіки вищої школи в системі соціогуманітарного 

знання. Дуалізм педагогіки вищої школи. Взаємодія педагогіки вищої школи з 

різними науками. Підходи до визначення вищої освіти.  

Тема 2. Педагогіка вищої школи як наука і навчальна дисципліна. 

Процес становлення педагогіки вищої школи як окремої галузі педагогічного 

знання та навчальної дисципліни. Об’єкт і предмет педагогіки вищої школи. 

Ознаки, що характеризують педагогіку вищої школи як науку. Функції, які 

виконує педагогіка вищої школи. Структурні компоненти педагогіки вищої 

школи як науки. Критерії розмежування педагогіки вищої школи як науки і як 

навчальної дисципліни.  

Тема 3. Стандартизація поняттєво-термінологічного апарату 

педагогіки вищої школи.  

Характеристика основних компонент поняттєво-термінологічного апарату 

педагогіки вищої школи. Роль стандартизації поняттєво-термінологічного 

апарату педагогіки вищої школи.  

Тема 4. Педагогічні дослідження у вищій школі.  

Мета й особливості педагогічного дослідження. Типи педагогічних 

досліджень. Суть наукового дослідження. Науковий метод пізнання та форми 

наукового знання. Методологія, методика, методи і прийоми наукового 

дослідження. Методологічні принципи, підходи і засади педагогічних 

досліджень. Характеристика методів, що використовуються в педагогічних 

дослідженнях. Етапи виконання наукового дослідження.  

Тема 5. Роль вищої школи в особистісному становленні та 

самореалізації людини.  

Значення вищої школи в особистісному самовизначенні та самореалізації 

людини. Коефіцієнт індивідуальної віддачі освіти та коефіцієнт суспільної 

віддачі освіти. Роль вищої освіти у створенні людського капіталу. Вплив вищої 

освіти на економічний розвиток країн. Перспективні шляхи розвитку вищої 

освіти в сучасних умовах.  
 

Змістовий модуль 2. 

Історико-системний аналіз процесу становлення вищої школи 
 

Тема 6. Загальносвітовий контекст ідеї університетської освіти. 

Феномен та витоки «ідеї університету». Реалізація ідеї університетської освіти 

в середньовічних цивілізаціях та в епоху Відродження. Еволюція моделей 

університету в Західній Європі Нового і Новітнього часу. Розвиток ідеї 

імператорського університету в епоху Просвітництва та її вплив на становлення 

університетської освіти в Україні.  

Тема 7. Ретроспектива вищої школи України.  
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Перші в Україні освітньо-виховні системи вищого рівня (1576 – 1817 рр.). 

Ґенеза класичного університету України (1661 – 1865 рр.). Розвиток вищої 

педагогічної освіти та педагогіки як навчальної дисципліни в системі 

університету (1804 – 1874 рр.). Автономізація вищої педагогічної школи (1875 – 

1916 рр.). Розвиток вищої освіти в період національно-визвольних змагань 

(1917 – 1920 рр.). Система вищої освіти періоду Радянської України (1921 – 

1990 рр.). 
 

 

Змістовий модуль 3. 

Вища школа в системі сучасної освіти 

 

Тема 8. Склад і структура вищої освіти.  

Структуризація вищої освіти. Вища освіта і освіта дорослих.  

Тема 9. Стандарти вищої освіти. 

Компетентнісний підхід до освітніх результатів. Загальні та специфічні 

компетентності. Стандартизація вищої освіти.  

Тема 10. Гарантування якості вищої освіти. 

Ліцензування. Акредитація. Моніторинг освітньої діяльності. Органи 

гарантування якості вищої освіти. Міжнародні проєкти і програми розвитку 

вищої освіти. 
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5. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п л. інд. с.р. л п л. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль1. 

Теоретико-методологічні засади педагогіки вищої школи 

Тема 1. Педагогіка вищої 

школи в системі 

соціогуманітарного знання 

6 2 2 - - 2       

Тема 2. Педагогіка вищої 

школи як наука і 

навчальна дисципліна 

6 2 2 - - 2       

Тема 3. Стандартизація 

поняттєво-

термінологічного апарату 

педагогіки вищої школи 

4 2 - - - 2       

Тема 4. Педагогічні 

дослідження у вищій школі 

10 2 - - - 8       

Тема 5. Роль вищої 

школи в особистісному 

становленні та 

самореалізації людини 

14 2 2 - - 10       

Разом за змістовим 

модулем 1 

40 10 6 - - 24       

Змістовий модуль 2. 

Історико-системний аналіз процесу становлення вищої школи 
Тема 6. Загальносвітовий 

контекст ідеї 

університетської освіти 

6 2 - - - 4       

Тема  7. Ретроспектива 

вищої школи України 

10 2 2 - - 6       

Разом за змістовим 

модулем 2 

16 4 2 - - 10       

Змістовий модуль 3. 

Вища школа в системі сучасної освіти 

Тема 8. Склад і структура 

вищої освіти 
14 2 2 - - 10       

Тема 9. Стандарти вищої 

освіти 

6 2 - - - 4       

Тема 10. Гарантування 

якості вищої освіти 

6 2 - - - 4       

Разом за змістовим 

модулем 3 

26 6 2 - - 18       

Модуль 2. 

ІНДЗ 8 - - - - 8       

Усього годин 90 20 10 - - 60       
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6. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Тема 1. Теоретико-методологічні засади педагогіки вищої 

школи 

2 

2 Тема 2. Роль вищої школи в системі освіти України 2 

3 Тема 3. Цілісний науково-педагогічний процес у вищій школі 2 

4 
Тема 4. Витоки, основні етапи становлення і перспективи 

розвитку вищої школи України 

2 

5 
Тема 5. Технології та методи навчання у сучасній вищій 

школі 

2 

 Всього 10 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість годин 

1 
Тема 1. Взаємодія педагогіки вищої школи з різними 

науками 
2 

2 
Тема 2. Педагогіка вищої школи в структурі педагогічних 

наук. Її предмет, завдання, основні категорії 
2 

3 
Тема 3. Структура навчального процесу у закладах вищої 

освіти 
2 

4 Тема 4. Роль досліджень і наукових розробок у вищій школі 4 

5 Тема 5. Дослідницько-інноваційна робота студентів 4 

6 
Тема 6. Значення пізнавальної й професійної мотивації у 

становленні особистості майбутнього спеціаліста 
5 

7 
Тема 7. Завдання освіти, виховання й розвитку особистості 

студента у вищій школі 
5 

8 Тема 8. Генеза вищої освіти 4 

9 
Тема 9. Перспективи вищої школи України в контексті 

Болонських угод 
3 

10 
Тема 10. Нові моделі організації навчального процесу в 

національній вищій школі 
3 

11. 
Тема 11. Дидактичні можливості нових інформаційних 

технологій у вищій школі 
3 

12. 
Тема 12. Інноваційні технології та методи навчання. 

Сутність інтерактивних методів навчання 
3 

13. Тема 13. Теорія та практика виховання у вищій школі 4 

14. Тема 14. Стандартизація вищої освіти 4 

15. 
Тема 15. Загальноцивілізаційні чинники і напрями 

державної освітньої політики 
2 

16 Тема 6. Законодавче забезпечення реформ вищої школи 1 
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17 Тема 7. Національна стратегія модернізації вищої освіти 1 

18 ІНДЗ 8 

 Всього  60 

8. ІНДЗ 

1. Розробіть систему індивідуальних завдань для самостійного 

опрацювання студентами за однією з тем Вашої фахової дисципліни. 

2. Охарактеризуйте систему оцінювання знань студентів за 

національною шкалою та шкалою ECTS.  

Порівняйте цю систему оцінювання з оцінками в Київській духовній 

академії в першій половині XVIII ст.:  

 охоче-ретельне (5), 

 надійно-бадьоре (5-), 

 всенадійне (4+), 

 добре навчання (4), 

 прекепське (3+), 

 малонадійне (3), 

 навчання підле (2). 

Чому, окрім характеристики знань, педагог мав оцінювати також 

ставлення до дисципліни і моральні якості виховання? Відповідь 

аргументуйте письмово. 

3. Розробіть дидактичний тест за однією з тем фахової дисципліни. 

Зверніть увагу на те, що завдання тесту потрібно підібрати різної форми 

(відкритої та закритої) а також різного рівня складності (I-го, II-го, III-го, IV-го 

рівнів складності). 

4. Підготуйте план-конспект (технологічну карту) семінарського заняття 

з використанням інтерактивних методів навчання (за фаховим спрямуванням 

студента). 

5. Підготуйте есе на тему “Сучасний університет очима студента”. 

6. Ознайомтесь зі статтею: Степка М. Ф. Проблеми вищої освіти в 

контексті Болонського процесу / М. Ф. Степко // Педагогіка і психологія. – 

2008. – № 1(58). – С. 75 – 81. Поясніть, які чинники, на Ваш погляд, найбільш 

суттєво спливають на якість знань студента ЗВО. 

7. Доберіть: 1) 2-3 історичних приклади; 2) 2-3 цікавих вислови; 2-3 

проблемні ситуації, які можна використати в процесі лекцій та семінарських 

занять за Вашим фахом. 

8. Продемонструйте використання таксономії Блума для визначення 

цілей навч. групи (за фахом спрямування студента). 

9. Опрацювати загальні принципи побудови систем вищої освіти однієї з 

країн, що увійшли до Болонського процесу (за вибором): 

1. Вища освіта Америки. 

2. Вища освіта Бельгії. 

3. Вища освіта Великобританії. 

4. Вища освіта Іспанії. 

5. Вища освіта Італії. 
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6. Вища освіта Канади. 

7. Вища освіта Китаю. 

8. Вища освіта Німеччини. 

9. Вища освіта Польщі. 

10. Вища освіта Франції. 

11. Вища освіта Чехії. 

12. Вища освіта Японії. 

Зробити порівняльну таблицю досліджуваних характеристик зі сучасною 

вищою освітою України. 

Наприклад 

Зразок таблиці: 

 Характеристики вищої освіти Вища освіта 

України 

Вища освіта 

Бельгії 

1. Формування системи вищої освіти 

країни 

  

2. Сучасні принципи побудови та 

завдання вищої освіти у країні 

  

3. Доступ громадян до освіти   

4. Заклади освіти   

5. Ступеневість освіти, кваліфікації   

6. Організація навчання: академічний 

рік та екзамени 

  

7. Методи та засоби навчання у вищій 

школі 

  

8. Навчання студентів-іноземців   

 

Країну для порівняльної характеристики студент обирає згідно номера 

списку у журналі (тобто, студента під №1 обирає вищу освіту Америки, 

студента під №2 – вищу освіту Бельгії і т.д. Студент під №13 – обирає країну 

під №1 (вища освіта Америки; №14 – 2; №15 – 3; №16 – 4; №17 – 5; №18 – 6; 

№19 – 7; №20 – 8; №21 – 9; №22 – 10; №23 – 11; №24 – 12; №25 – 1; №26 – 2; 

№27 – 3; №28 – 4; №29 – 5; №30 – 6; №31 – 7; №32 – 8.) 

10. Підготуйте до захисту реферат. 

1) Міжнародне вимірювання якості вищої освіти: 

конкурентоспроможність і привабливість. 

2) Академічна мобільність якісне вимірювання Європейського 

освітнього простору: здобутки та ризики. 

3) Застосування інноваційних технологій у навчально-виховному 

процесі як напрям удосконалення якості освіти. 

4) Кредитно-трансферна система організації навчального процесу 

(КТСОНП) в українській вищій школі. 

5) Університет та його структурні підрозділи як координатори 

КТСОНП (кредитно-трансферна система організації навчального 

процесу). 
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6) Система перезарахування кредитів: європейський та український 

досвід. 

7) Болонський процес і вища освіта України: інновації та традиції. 

8) Проблема педагогічної підготовки магістрів в Україні: шляхи її 

розв’язання. 

9) Основні тенденції розвитку ступеневої педагогічної освіти у Західній 

Європі. 

10) Магістратура у ЗВО України: проблеми, досвід, перспективи. 

11) Національне виховання сучасного студентства. 

12) Шляхи формування готовності магістрів до професійно-

педагогічної діяльності. 

13) Формування педагогічної спрямованості у студентів магістратури (з 

досвіду роботи університетів класичних і педагогічних). 

14) Підготовка магістрантів до наукової діяльності. 

15) Підготовка магістрантів до педагогічної діяльності. 

16) Технологія проблемного навчання у закладі вищої освіти. 

17) Становлення ступеневої педагогічної освіти в Україні. 

18) Інновації у світовій педагогіці. 

19) Гуманізації вищої педагогічної освіти. 

20) Педагогічна підготовка магістрів у педагогічному університеті за 

кордоном (з досвіду роботи). 

21) Проблеми вищої педагогічної школи у спадщині видатних 

українських учених. 

22) Роль жінки у становленні педагогічної освіти в Україні. 

23) Технологія дистанційного навчання. 

24) Історія становлення магістратури в Україні. 

25) Позааудиторна виховна робота у закладі вищої освіти. 

26) Модульно-рейтингова система навчання у ЗВО. 

27) Кредитно-трансферна система навчання у ЗВО. 

28) Сучасні інформаційні технології навчання у закладі вищої освіти. 

29) Технологія формування лекторської майстерності майбутніх 

викладачів. 

30) Технологія особистісно зорієнтованого навчання у закладі вищої 

освіти. 

31) Інтерактивні методи навчання у ЗВО. 

32) Тестування як метод оцінювання знань, умінь, навичок студентів. 

33) Наукова організація праці студента. 

34) Сучасні технологія навчання у системі вищої освіти України. 

35) Форми організації навчання у закладі вищої освіти. 

36) Досвід використання ігрових технологій у вищій школі. 

37) Педагогічні інновації у закладах вищої освіти. 

38) Методика проведення практичних занять з фахових дисциплін. 

39) Комунікативна культура викладача ЗВО. 

40) Інтеграційні процеси у Європейському освітньому просторі. 
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41) Тенденція розширення завдань закладів вищої освіти: проблеми і 

перспективи. 

42) Визнання дипломів і кваліфікацій – шлях до світового ринку праці. 
 

9. Методи навчання  

МН1 – словесний метод (лекція, дискусія); 

МН2 – практичний метод (практичні заняття); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, 

складання реферату); 

МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями 

та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні); 

МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань); 

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 

 

10. Методи оцінювання  

МО1 –екзамен; 

МО2 –усне або письмове опитування; 

МО6 – реферати; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

МО9 – захист практичних робіт. 
 

11. Засоби діагностики результатів навчання 

- екзамен; 

- наскрізні проекти; 

- аналітичні звіти, реферати, есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень. 

 

12. Критерії оцінювання результатів навчання 
Суми балів 

за 100-

бальною 

шкалою 

Оцінка 

в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії оцінювання 

Рівень 

компете

нтності 

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 
Достатні

й 

(конструк

тивно-

варіативн
ий) 

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 
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64-73 D 
задо-

вільно 

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 
(репроду

кти-вний) 

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 

незадові

льно з 

можливі
стю 

повторно

го 

склада-

ння 

семестро

вого 

контро-

лю 

здобувач вищої освіти володіє матеріалом на 

рівні окремих фрагментів, що становлять 

незначну частину навчального матеріалу 

Низький 

(рецептив

но-

продукти

-вний) 

незадовільно 
не 

зараховано 

1-34 F 

незадові

льно з 

обов'я-

зковим 
повто-

рним 

вивчен-

ням залі-

кового 

кредиту 

здобувач вищої освіти володіє матеріалом на 

рівні елементарного розпізнання і відтворення 

окремих фактів, елементів, об'єктів 
Низький 

(рецептив

но-

продукти

-вний) 

незадовільно 
не 

зараховано 

 

 

13. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (екзамен) Сума Змістовий модуль № 1 Змістовий 

модуль № 2 

Змістовий модуль № 3 ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

15 40 100 
4 4 2 2 4 2 4 4 2 2 

Модульний контроль – 5 Модульний 

контроль – 5 

Модульний контроль – 

5 

Критерії за видами діяльності 
№ 

з.п. 

Вид навчальної діяльності* Оціночні 

бали* 

Кількість балів 

Т1 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 

лекцій 

Фронтальне / індивідуальне опитування та 

участь в обговоренні під час семінарських 

занять 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

 

2 

 

 

1 

4 

Т2 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 

лекцій 

Фронтальне / індивідуальне опитування та 

участь в обговоренні під час семінарських 

1 

 

2 

 

4 
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занять 

Виконання завдань самостійної роботи 

 

1 

Т3 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 

лекцій 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

 

1 

2 

Т4 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 

лекцій 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

 

1 

2 

Т5 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 

лекцій 

Фронтальне / індивідуальне опитування та 

участь в обговоренні під час семінарських 

занять 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

 

2 

 

 

1 

4 

Модульний контроль (контрольна робота) 5 5 

Т6 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 

лекцій 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

 

1 

2 

Т7 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 

лекцій 

Фронтальне / індивідуальне опитування та 

участь в обговоренні під час семінарських 

занять 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

 

2 

 

 

1 

4 

Модульний контроль (контрольна робота) 5 5 

Т8 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 

лекцій 

Фронтальне / індивідуальне опитування та 

участь в обговоренні під час семінарських 

занять 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

 

2 

 

 

1 

4 

Т9 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 

лекцій 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

 

1 

2 

Т10 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти 

лекцій 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

 

1 

2 

Модульний контроль (контрольна робота) 5 5 

ІНДЗ: 

Практичне завдання (проект) (відповідно до завдань 1-4, 

6-9) 

Есе на тему (відповідно до завдання 5) 

Реферат на тему (відповідно до завдання 10) 

 

1 

 

3 

4 

15 

Підсумковий тест (Екзамен) 40 40 

Разом 100 

 

14. Методичне забезпечення 

- опорний конспект лекцій на електронному носії; 

- опорний конспект лекцій на паперовому носії; 

- ілюстративний матеріал; 

- методичні матеріали до самостійної роботи студентів; 
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- методичні рекомендації для підготовки до практичних занять. 

 

15. Питання для підготовки до підсумкового контролю 

1. Педагогіка вищої школи в системі соціогуманітарного знання. 

2. Вища освіта як цілісний процес зростання особистості. 

3. Поняттєво-термінологічний апарат педагогіки вищої школи. 

4. Загальноосвітній контекст ідеї університетської освіти. 

5. Ретроспектива вищої освіти України. Соціально-історичні 

характеристики розвитку вищої педагогічної освіти в Україні. 

6. Острозька слов’яно-греко-латинська академія – перша школа вищого 

рівня України. 

7. Роль Києво-Могилянської академії у розвитку вищої освіти. 

8. Львівський університет як один із провідних наукових центрів України. 

9. Структура вищої освіти в Україні. 

10. Типи закладів вищої освіти та основні напрямки їх діяльності. 

11. Болонський процес і стратегія модернізації освіти в Україні. 

12. Проблема змісту освіти у вищій школі на сучасному етапі розвитку 

українського суспільства. 

13. Ієрархічність цілей і мети навчання і виховання у закладах вищої освіти. 

14. Структура навчального процесу у закладі вищої освіти. 

15. Державні стандарти освіти та їх функції. 

16. Моніторинг освітньої діяльності. Органи гарантування якості вищої 

освіти. 

17. Гарантування якості вищої освіти. Ліцензування. Акредитація. 

Атестація. 

18. Навчально-методичне забезпечення діяльності закладу вищої освіти. 

19. Кредитно-трансферна система організації навчального процесу 

(КТСОНП) в українській вищій школі. 

20. Європейська кредитно-трансферна система перезарахування кредитів. 

21. Застосування модульно-рейтингової системи у закладі вищої освіти. 

Системна природа модуля. 

22. Університет та його структурні підрозділи як координатори КТСОНП. 

23. Сутність системно-розвивального навчання та застосування його у 

вищій школі. 

24. Ефективність використання проблемного навчання у вищій школі. 

25. Магістратура у закладах вищої освіти України: проблеми, досвід, 

перспективи. 

26. Традиційні форми навчання у вищій школі. 

27. Лекція у вищій школі: технологія і техніка підготовки та проведення. 

28. Практичні та семінарські заняття, методика підготовки та проведення. 

29. Методи навчання у закладах вищої освіти. 
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30. Технологія та методика навчання. 

31. Інноваційні технології та методи навчання. Поняття педагогічної 

інновації. 

32. Психолого-педагогічна суть інтерактивних методів навчання. 

33. Самостійна робота як організаційна форма навчання студентів закладів 

вищої освіти. 

34. Дослідницька та інноваційна діяльність викладача у вищій школі. 

35. Дослідницько-інноваційна робота студентів. 

36. Організація науково-дослідницької роботи студентів закладів вищої 

освіти. 

37. Інформаційно-комунікаційні технології у вищій освіті. 

38. Дистанційна вища освіта. 

39. Завдання, функції і види педагогічного контролю у закладах вищої 

освіти. 

40. Методи контролю й оцінка знань, навичок та вмінь студентів. 

41. Характеристика дидактичного тесту та специфіка його використання у 

вищій школі. 

42. Особистісно орієнтовані виховні технології та принципи їх 

функціонування. 

43. Формування особистості фахівця – зміна аксіологічних орієнтирів. 

44. Професійне самовиховання у вищій школі. 

45. Інформаційно-комунікаційні технології у вищій школі. 

46. Дослідницька та інноваційна діяльність у вищій школі. 

47. Науково-педагогічні працівники. Наукові ступені та вчені звання. 

48. Педагогічні працівники вищої школи. Кваліфікаційні категорії і 

педагогічні звання. 

49. Структура професійної діяльності викладача. 

50. Професійні та особистісні якості викладача закладу вищої освіти. 

51. Професійні деформації в педагогічній діяльності. 

52. Професійна культура викладача вищої школи. 

53. Комунікативна культура викладача. 

54. Лекторська майстерність викладача як необхідна умова забезпечення 

результативності навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

55. Педагогічна імпровізація як елемент лекторської майстерності. 

56. Поняття педагогічного іміджу. 

57. Імідж педагога з позицій гештальтпсихології. 

58. Професійний стрес та особливості його перебігу. 

59. Засоби саморегуляції поведінки в умовах професійно-педагогічного 

стресу. 

60. Симптоми професійного “вигорання”: особливості виникнення і засоби 

подолання  
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13. Рекомендована література 

Основна 

1. Про вищу освіту : закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII (із змін. і 

допов.) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради 

України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

2. Про наукову і науково-технічну діяльність : закон України від 26.11.2015 р. 

№ 848-VIII (із змін. і допов.) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал 

Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov. 

ua/laws/show/848-19.  

3. Про освіту : закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII [Електронний 

ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua.  

4. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах) : постанова Кабінету міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 

[Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – 

Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п.  

5. Біляковська О. О. Дидактика вищої школи. Навч. посіб. / О. О. Біляковська, 

І. Я. Мищишин, С. Б. Цюра. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 

360 с. 

6. Варій М. Й. Основи психології і педагогіки: навч. посіб. / М. Й. Варій, 

В. Л. Ортинський. – 2-ге вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 

376 с. 

7. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за модульно-

рейтинговою системою навчання / С. С. Вітвицька. – 2-ге вид. – Київ : 

Центр учбової літератури, 2011. – 384 с. 

8. Гура О. І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності / О. І. Гура. – 

Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с. 

9. Дроздова І. П. Навчальний посібник із курсу «Методика викладання, 

педагогіка та психологія вищої освіти» / І. П. Дроздова. – Харків: ХНАМГ, 

2008. – 142 с. 

10. Зязюн І. А. Педагогічна майстерність: підр. / І. А. Зязюн, 

Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос. – Київ : Вища шк., 2004. – 417 с. 

11. Кнодель Л. В. Педагогіка вищої школи : посіб. для магістрів / 

Л. В. Кнодель. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2008. – 134 с. 

12. Козяр М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Козяр, 

М. С. Коваль. – Київ : Знання, 2013. – 327 с. 

13. Кудіна В. В. Педагогіка вищої школи / В. В. Кудіна, М. І. Соловей, 

Є. С. Спіцин. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Ленвіт, 2007. – 194 с. 

14. Кузьмінський А. Педагогіка вищої школи / А. Кузьмінський. – Київ : 

Знання, 2005. – 486 с. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п
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15. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / 

О. В. Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова. – Київ: 

КНТ, 2014. – 262 с. 

16. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник / 

В. М. Нагаєв. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 232 с. 

17. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи / В. Л. Ортинський; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 498 с. 

18.  Педагогіка вищої школи / [В. П. Андрущенко, І. Д. Бех, І. С. Волощук 

та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя, В. П. Андрущенка, В. І. Лугового. – Київ : 

Педагогічна думка. – 2009. – 256 с. 

19.  Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / За ред. З. Курлянд. – 

Київ : Знання, 2004. – 399 с. 

20. Педагогіка вищої школи : хрестоматія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка ; [упоряд.: В. А. Бугров, А. А. Марушкевич, Є. С. Спіцин]. - Київ 

: Київський університет, 2016. - 543 с. 

21. Пелех Ю. В. Система цінностей майбутнього фахівця і його місце на 

сучасному ринку праці : монографія / Ю. В. Пелех, Д. Кукла. – Рівне : 

Волинські обереги, 2019. - 184 с. 

22. Приходько M. I. Педагогіка вищої школи: курс лекцій для магістрів / 

М. І. Приходько. – Запоріжжя : ЗДУ, 2001. – 96 с. 

23. Професійний успіх у контексті стратегії сталого розвитку: освіта, 

економіка, екологія : монографія / [М. Б. Євтух та ін. ; упоряд.: 

Н. О. Терентьєва, Л. Г. Горяна] ; Міжнар. акад. культури безпеки, екології 

та здоров'я [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А. [вид.], 2018. - 410 с. 

24. Психолого-педагогічні аспекти реалізації сучасних методів навчання у 

вищій школі : навч. посіб. / За ред. М. В. Артюшиної, О. М. Котикової, 

Г. М. Романової. – Київ : КНЕУ, 2007. – 528 с. 

25. Салов В. О. Основи педагогіки вищої школи / В. О. Салов. – Київ : 

Національний гірничий університет, 2003. – 183 с. 

26. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вищих навч. 

закладів / Т. І. Туркот. – Київ : Кондор, 2011. – 628 с. 

27. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – Київ 

: Академвидав, 2006. – 351 с. 

28. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – 2- ге 

вид., доп. – Київ : Академвидав, 2014. – 456 с. 

 

Допоміжна 

29. Барабаш Ю. Г. Педагогічна майстерність: теоретичні й навчально-

методичні основи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.Г. Барабаш, 

Р.О. Позінкевич. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського держ. ун-ту ім. Лесі 

Українки, 2006. – 472 с. 

30. Бобало Ю. Інформаційні параметри системи забезпечення якості в 

закладах вищої освіти / Ю. Бобало // Вища освіта України. – 2018. – № 3. 

– С. 14 – 28.  
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31. Вакуленко В. Форми і методи контролю якості знань і рівня професійної 

компетентності майбутнього викладача / В. Вакуленко // Педагогіка і 

психологія професійної освіти. – 2003. – № 6. – С. 109 – 121. 

32. Васянович Г. Педагогіка вищої школи : навчально-методичний посібник / 

Г. Васянович. – Львів : [б. в.], 2000. – 100 с. 

33. Васянович Г. П. Педагогічна етика : навч. посіб. / Г. П. Васянович. – Київ : 

Академвидав, 2011. – 248 с. 

34. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / 

І. М. Дичківська. – [2-е видання, доповнене]. – Київ : Академвидав, 2012. 

– 352 с. 

35. Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України; головний редактор. 

В. Г. Кремінь. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. 

36. Зайченко І. В. Освіта і педагогічна думка в Україні у ХІХ – на початку ХХ 

ст.: монографія. – 2-е вид., перероб. і доповн. / І. В.Зайченко. – Київ: ЦТ 

“Компринт”, 2013. – 504 с. 

37. Ідея університету: Антологія / Упоряд. : М. Зубрицька, Н. Бабалик, 

З. Рибчинська; Відп. ред. М. Зубрицька. – Львів : Літопис,. 2002. – 304 с. 

38. Карапузова Н. Д. Основи педагогічної ергономіки : навч. посіб. / 

Н. Д. Карапузова, Є. А. Зімниця, В. М. Помогайбо. – Київ : Академвидав, 

2012. – 192 с. 

39. Корсак К. Вища освіта в умовах шкідливих інформаційних епідемій / 

К. Корсак // Вища освіта. – 2018. – № 3. – С. 39 – 46.  

40. Лекції з педагогіки вищої школи : навч. посіб. / за ред. В. І. Лозової. – 2-е 

вид., доп. і випр. – Харків : «ОВС», 2010. – 480 с. 

41. Майборода В. К. Вища педагогічна освіта в Україні : історія, досвід, уроки. 

(1917–1985 рр.) / В. К. Майборода. – Київ : Либідь, 1992. – 196 с. 

42. Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів 

вищих педагогічних навчальних закладів : теоретико-методологічний 

аспект : монографія / О. В. Малихін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. 

– 307 с. 

43. Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : 

навч. посіб. / Л. А. Медвідь. – Київ : Вікар, 2003. – 335 с. 

44. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі : навч. посіб. / 

С. У. Гончаренко, П. М. Олійник, В. К. Федорченко та ін.; За ред. 

С. У. Гончаренка, П. М. Олійника. – Київ : Вища школа, 2003. – 323 с. 

45. Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко. – 

Київ : «Академвидав», 2010. – 200 с.  

46. Мищишин І. Я. Студент як суб’єкт педагогічної взаємодії у вищій школі. 

Навчально-методичні матеріали / І.Я. Мищишин. – Львів : [б. в.], 2007. – 

55 с. 

47. Модернізація вищої освіти України і болонський процес / уклад. 

М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, К.М. Левківський, Ю.В. Сухарніков. – Київ : 

Вид. центр МОН України, 2004. – 24 с. 
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48. Мороз О. Г. Умови ефективності організації самостійної роботи 

студентів / О.Г. Мороз, С. М. Яшанов // Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. – Тернопіль, 2000. – С. 161–163. 

49.  Науково-дослідна робота в закладах освіти: методичний посібник / укл. 

Ю. О. Туранов, В. І. Уруський. – Тернопіль : АСТОН, 2001. – 140 с. 

50. Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник / 

А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – Київ: «Просвіта», 2000. – 

368 с. 

51.  Педагогіка для громадянського суспільства / під ред. докт. пед. наук. 

Т. С. Кошманової. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 382 с. 

52. Педагогический энциклопедический словарь / [гл. ред.: Б.М. Бим-Бад ; 

редкол.: М.М. Безруких, В.А. Болотов, Л.С. Глебов и др.]. – Москва : 

Большая рос. энцикл., 2003. – 528 с. 

53. Педагогічний словник / за ред. дійсного члена АПН України 

М.Д. Ярмаченка. – Київ: Пед. думка, 2001. – 516 с. 

54. Педагогічні технології: монографія / За ред. С. О. Сисоєвої. – Київ:  

“ВІПОЛ”, 2001. – 502 с. 

55. Пєхота О. М. Освітні технології / О. М. Пєхота. – Київ : А. С. К., 2001. – 

256 с. 

56. Підласий І.П. Практична педагогіка або три-технології. Інтерактивний 

підручник для педагогів ринкової системи освіти / І.П. Підласий. – Київ: 

Видавничий Дім «Слово», 2004. – 616 с. 

57. Самойленко П. И. Профессиональная компетентность преподавателя 

высшей и средней профессиональной школы / П. И. Самойленко // 

Специалист. – 2005. – № 8. – С. 26 – 28. 

58. Сисоєва С. О. Інформаційна компетентність фахівця: теорія та практика 

формування : нав.-метод. посіб. / С. О. Сисоєва, Н. В. Баловсяк. – 

Чернівці : Технодрук, 2006. – 208 с. 

59. Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. – Київ: Наук. думка, 

2001. – 912 с. 

60.  Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : навч. 

посіб. / З. І. Слєпкань. – Київ : Вища школа, 2005. – 239 с. 

61. Теслюк В. М. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб. / 

В. М. Теслюк, П. Г. Лузан, Л. М. Шовкун. – Київ : ДАККіМ, 2010. – 244 с. 

62. Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога : навч. посіб. – Київ : 

Академвидав, 2012. – 208 с. 

63. Чайка В. М. Основи дидактики : навч. посіб. / В. М. Чайка. – Київ : 

Академвидав, 2011. – 240 с. 

64.  Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах : 

навчально-методичний посібник / П. М. Щербань. – Київ : Вища школа, 

2004. – 207 с. 

 

14. Інформаційні (інтернет) ресурси 

65. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України 

(http://www.mon.gov.ua). 

http://www.mon.gov.ua/
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66. МЕГА-НАУ – офлайнова правова система України 

(http://www.nau.kiev.ua). 

67. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(http://roippo.org.ua). 

68. Osvita.ua – новинний портал у сфері освіти України (https://osvita.ua). 

69. Освіта Рівненщини – веб-сайт управління освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації (https://www.rvosvita.org.ua). 

70. Наукова бібліотека РДГУ (library.rshu.edu.ua). 

71. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека - 

http://catalog.libr.rv.ua/cgi-

bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&LNG

=uk  

72. Сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 

(http://nbuv.gov.ua). 
 

 

http://www.nau.kiev.ua/
http://roippo.org.ua/
https://osvita.ua/
https://www.rvosvita.org.ua/
http://catalog.libr.rv.ua/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&LNG=uk
http://catalog.libr.rv.ua/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&LNG=uk
http://catalog.libr.rv.ua/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&LNG=uk
http://nbuv.gov.ua/


 

Рівненський державний гуманітарний університет 

Інститут психології і педагогіки 

Психолого-природничий факультет 

Кафедра педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи 

 

Назва дисципліни Педагогіка вищої школи 

Загальна кількість 

кредитів та кількість 

годин для вивчення 

дисципліни 

3 кредити, 90 годин 

Вид підсумкового 

контролю  

Екзамен  

Викладач д. пед. н., проф. Пелех Юрій Володимирович 

Профайл викладача на 

сайті кафедри, в 

соцмережі 

http://kpomsr-rshu.org.ua/пелех-ю-в/ 

 

E-mail викладача: pelekhyurii@ukr.net 

 

Посилання на освітній 

контент дисципліни в 

CMS Moodle (за 

наявності) або на іншому 

ресурсі 

 

Мова викладання Українська  

Консультації Очні консультації: розклад присутності на кафедрі згідно з графіком консультацій 

Он лайн- консультації: розклад присутності викладача на спеціальному форумі (в інтернет мережах).  

 

http://kpomsr-rshu.org.ua/пелех-ю-в/
mailto:pelekhyurii@ukr.net


 

Цілі навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни – дати здобувачам вищої освіти цілісну і логічно-послідовну систему знань про основи освітнього процесу 

підготовки кадрів вищої кваліфікації, розкрити концепцію, основи теорії, методики і методології викладання навчальних дисциплін у системі 

університетської освіти. 

Завдання навчальної дисципліни:  

- формування розуміння процесів навчання і виховання студентів як організації взаємодії суб'єктів спільної діяльності викладача  і 

здобувача, в процесі якої здійснюється взаємовплив один на одного;  

- вивчення напрямів, шляхів організації освітнього процесу у вищій школі у контексті сучасної філософії освіти; 

- вивчення організації освітнього процесу у закладах вищої освіти відповідно до вимог сучасної освіти у напрямку професійного та 

особистісного розвитку молодої людини. 

Дисципліна «Педагогіка вищої школи» передбачає формування інтегральної, низки загальних і фахових компетентностей. 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати проблеми, задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері освітніх, 

педагогічних наук. 

Зокрема, до загальних компетентностей належать такі: 

ЗК1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК3.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК6.Здатність виявляти, ставити  та розв’язувати проблеми. 

Серед спеціальних компетентностей можна виокремити: 

СК2.Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до вирішення задач дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері освіти й 

педагогіки. 

СК4.Здатність здійснювати експертизу та надавати консультації з питань освітньої політики та інновацій в освіті.  

СК8.Здатність інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки та розв’язувати складні задачі у мультидисциплінарних та міждисциплінарних 

контекстах. 

 

3. Очікувані результати навчання 

Результати навчання, які формує дисципліна «Педагогіка вищої школи»: 

РН1.Знати на рівні новітніх досягнень концепції розвитку освіти і педагогіки, методологію відповідних досліджень. 

РН4. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення результатів освітньої, професійної діяльності, 

презентації наукових досліджень та інноваційних проєктів. 

РН6. Розробляти та реалізовувати інноваційні й дослідницькі проєкти у сфері освіти/педагогіки та міждисциплінарного рівня із дотриманням 

правових, соціальних, економічних, етичних норм. 

РН7.Створювати відкрите освітньо-наукове середовище, сприятливе для здобувачів освіти та спрямоване на забезпечення результатів 

навчання. 

РН10.Приймати ефективні, відповідальні рішення з питань управління в сфері освіти/педагогіки, зокрема у нових або незнайомих 

середовищах, за наявності багатьох критеріїв та неповної або обмеженої інформації.  



 

Передумови вивчення дисципліни для формування  

програмних результатів навчання та компетентностей 

 Мотивація здобувачів вищої освіти здійснюється через можливість виконання всіх практичних занять та індивідуального науково-

дослідного завдання.  

 Спільна (групова) діяльність передбачає групову роботу здобувачів вищої освіти, їх наукових керівників та викладача з цієї дисципліни. 

 Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти передбачена при підготовці матеріалів до практичних занять та при виконанні науково-

дослідного завдання.  

 

Перелік тем 

Змістовий модуль 1. 

Теоретико-методологічні засади педагогіки вищої школи 

Тема 1. Педагогіка вищої школи в системі соціогуманітарного знання. 

Визначення місця педагогіки вищої школи в системі соціогуманітарного знання. Дуалізм педагогіки вищої школи. Взаємодія педагогіки 

вищої школи з різними науками. Підходи до визначення вищої освіти.  

Тема 2. Педагогіка вищої школи як наука і навчальна дисципліна. Процес становлення педагогіки вищої школи як окремої галузі 

педагогічного знання та навчальної дисципліни. Об’єкт і предмет педагогіки вищої школи. Ознаки, що характеризують педагогіку вищої школи як 

науку. Функції, які виконує педагогіка вищої школи. Структурні компоненти педагогіки вищої школи як науки. Критерії розмежування педагогіки 

вищої школи як науки і як навчальної дисципліни.  

Тема 3. Стандартизація поняттєво-термінологічного апарату педагогіки вищої школи.  

Характеристика основних компонент поняттєво-термінологічного апарату педагогіки вищої школи. Роль стандартизації поняттєво-

термінологічного апарату педагогіки вищої школи.  

Тема 4. Педагогічні дослідження у вищій школі.  

Мета й особливості педагогічного дослідження. Типи педагогічних досліджень. Суть наукового дослідження. Науковий метод пізнання  та 

форми наукового знання. Методологія, методика, методи і прийоми наукового дослідження. Методологічні принципи, підходи і засади 

педагогічних досліджень. Характеристика методів, що використовуються в педагогічних дослідженнях. Етапи виконання наукового дослідження.  

Тема 5. Роль вищої школи в особистісному становленні та самореалізації людини.  

Значення вищої школи в особистісному самовизначенні та самореалізації людини. Коефіцієнт індивідуальної віддачі освіти та коефіцієнт 

суспільної віддачі освіти. Роль вищої освіти у створенні людського капіталу. Вплив вищої освіти на економічний розвиток країн. Перспективні 

шляхи розвитку вищої освіти в сучасних умовах.  

 

Змістовий модуль 2. 

Історико-системний аналіз процесу становлення вищої школи 

Тема 1. Загальносвітовий контекст ідеї університетської освіти. Феномен та витоки «ідеї університету». Реалізація ідеї університетської 

освіти в середньовічних цивілізаціях та в епоху Відродження. Еволюція моделей університету в Західній Європі Нового і Новітнього часу. 

Розвиток ідеї імператорського університету в епоху Просвітництва та її вплив на становлення університетської освіти в Україні.  

Тема 2. Ретроспектива вищої школи України.  



Перші в Україні освітньо-виховні системи вищого рівня (1576 – 1817 рр.). Ґенеза класичного університету України (1661 – 1865 рр.). 

Розвиток вищої педагогічної освіти та педагогіки як навчальної дисципліни в системі університету (1804 – 1874 рр.). Автономізація вищої 

педагогічної школи (1875 – 1916 рр.). Розвиток вищої освіти в період національно-визвольних змагань (1917 – 1920 рр.). Система вищої освіти 

періоду Радянської України (1921 – 1990 рр.). 

 

Змістовий модуль 3. 

Вища школа в системі сучасної освіти 

 

Тема 1. Склад і структура вищої освіти.  

Структуризація вищої освіти. Вища освіта і освіта дорослих.  

Тема 2. Стандарти вищої освіти. 

Компетентнісний підхід до освітніх результатів. Загальні та специфічні компетентності. Стандартизація вищої освіти.  

Тема 3. Гарантування якості вищої освіти. 

Ліцензування. Акредитація. Моніторинг освітньої діяльності. Органи гарантування якості вищої освіти. Міжнародні проєкти і програми 

розвитку вищої освіти. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

Основна 

1. Про вищу освіту : закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII (із змін. і допов.) [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної 

Ради України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

2. Про наукову і науково-технічну діяльність : закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII (із змін. і допов.) [Електронний ресурс] / 

Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/848-19.  

3. Про освіту : закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної Ради України. – 

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.  

4. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти 

(наукових установах) : постанова Кабінету міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 [Електронний ресурс] / Офіційний веб-портал Верховної 

Ради України. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п.  

5. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання / С. С. Вітвицька. – 2-ге вид. 

– Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 384 с. 

6. Гура О. І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності / О. І. Гура. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с. 

7. Зязюн І. А. Педагогічна майстерність: підр. / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос. – Київ : Вища шк., 2004. – 417 с. 

8. Козяр М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Козяр, М. С. Коваль. – Київ : Знання, 2013. – 327 с. 

9. Кузьмінський А. Педагогіка вищої школи / А. Кузьмінський. – Київ : Знання, 2005. – 486 с. 

10. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О. В. Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова. – Київ: 

КНТ, 2014. – 262 с. 

11. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи / В. Л. Ортинський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 498 с. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п


12.  Педагогіка вищої школи / [В. П. Андрущенко, І. Д. Бех, І. С. Волощук та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя, В. П. Андрущенка, В. І. Лугового. – 

Київ : Педагогічна думка. – 2009. – 256 с. 

13.  Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / За ред. З. Курлянд. – Київ : Знання, 2004. – 399 с. 

14. Педагогіка вищої школи : хрестоматія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. А. Бугров, А. А. Марушкевич, Є. С. Спіцин]. - 

Київ : Київський університет, 2016. - 543 с. 

15. Пелех Ю. В. Система цінностей майбутнього фахівця і його місце на сучасному ринку праці : монографія / Ю. В. Пелех, Д. Кукла. – 

Рівне : Волинські обереги, 2019. - 184 с. 

16. Професійний успіх у контексті стратегії сталого розвитку: освіта, економіка, екологія : монографія / [М. Б. Євтух та ін. ; упоряд.: 

Н. О. Терентьєва, Л. Г. Горяна] ; Міжнар. акад. культури безпеки, екології та здоров'я [та ін.]. - Черкаси : Чабаненко Ю. А. [вид.], 2018. - 410 с. 

17. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Т. І. Туркот. – Київ : Кондор, 2011. – 628 с. 

18. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – 2- ге вид., доп. – Київ : Академвидав, 2014. – 456 с. 

 

Додаткова 

19. Барабаш Ю. Г. Педагогічна майстерність: теоретичні й навчально-методичні основи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.Г. 

Барабаш, Р.О. Позінкевич. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – 472 с. 

20. Бобало Ю. Інформаційні параметри системи забезпечення якості в закладах вищої освіти / Ю. Бобало // Вища освіта України. – 2018. – 

№ 3. – С. 14 – 28.  

21. Васянович Г. П. Педагогічна етика : навч. посіб. / Г. П. Васянович. – Київ : Академвидав, 2011. – 248 с. 

22. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І. М. Дичківська. – [2-е видання, доповнене]. – Київ : Академвидав, 

2012. – 352 с. 

23. Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України; головний редактор. В. Г. Кремінь. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. 

24. Зайченко І. В. Освіта і педагогічна думка в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст.: монографія. – 2-е вид., перероб. і доповн. / І. В.Зайченко. 

– Київ: ЦТ “Компринт”, 2013. – 504 с. 

25. Ідея університету: Антологія / Упоряд. : М. Зубрицька, Н. Бабалик, З. Рибчинська; Відп. ред. М. Зубрицька. – Львів : Літопис,. 2002. – 304 с. 

26. Карапузова Н. Д. Основи педагогічної ергономіки : навч. посіб. / Н. Д. Карапузова, Є. А. Зімниця, В. М. Помогайбо. – Київ : 

Академвидав, 2012. – 192 с. 

27. Корсак К. Вища освіта в умовах шкідливих інформаційних епідемій / К. Корсак // Вища освіта. – 2018. – № 3. – С. 39 – 46.  

28. Лекції з педагогіки вищої школи : навч. посіб. / за ред. В. І. Лозової. – 2-е вид., доп. і випр. – Харків : «ОВС», 2010. – 480 с. 

29. Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів : теоретико-

методологічний аспект : монографія / О. В. Малихін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – 307 с. 

30. Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні : навч. посіб. / Л. А. Медвідь. – Київ : Вікар, 2003. – 335 с. 

31. Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі : навч. посіб. / С. У. Гончаренко, П. М. Олійник, В. К. Федорченко та ін.; За 

ред. С. У. Гончаренка, П. М. Олійника. – Київ : Вища школа, 2003. – 323 с. 

32. Мешко Г. М. Вступ до педагогічної професії : навч. посіб. / Г. М. Мешко. – Київ : «Академвидав», 2010. – 200 с.  

33. Науково-дослідна робота в закладах освіти: методичний посібник / укл. Ю. О. Туранов, В. І. Уруський. – Тернопіль : АСТОН, 2001. – 140 с. 

34. Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка, О. Т. Шпак. – Київ: «Просвіта», 

2000. – 368 с. 



35.  Педагогіка для громадянського суспільства / під ред. докт. пед. наук. Т. С. Кошманової. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 382 с. 

36. Педагогический энциклопедический словарь / [гл. ред.: Б.М. Бим-Бад ; редкол.: М. М. Безруких, В. А. Болотов, Л. С. Глебов и др.]. – 

Москва : Большая рос. энцикл., 2003. – 528 с. 

37. Педагогічний словник / за ред. дійсного члена АПН України М. Д. Ярмаченка. – Київ: Пед. думка, 2001. – 516 с. 

38. Педагогічні технології: монографія / За ред. С. О. Сисоєвої. – Київ:  “ВІПОЛ”, 2001. – 502 с. 

39. Пєхота О. М. Освітні технології / О. М. Пєхота. – Київ : А. С. К., 2001. – 256 с. 

40. Підласий І. П. Практична педагогіка або три-технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти / 

І. П. Підласий. – Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. – 616 с. 

41. Сисоєва С. О. Інформаційна компетентність фахівця: теорія та практика формування : нав.-метод. посіб. / С. О. Сисоєва, Н. В. Баловсяк. 

– Чернівці : Технодрук, 2006. – 208 с. 

42. Сірополко С. Історія освіти в Україні / С. Сірополко. – Київ: Наук. думка, 2001. – 912 с. 

43.  Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : навч. посіб. / З. І. Слєпкань. – Київ : Вища школа, 2005. – 239 с. 

44. Теслюк В. М. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб. / В. М. Теслюк, П. Г. Лузан, Л. М. Шовкун. – Київ : ДАККіМ, 2010. – 244 с. 

45. Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога : навч. посіб. – Київ : Академвидав, 2012. – 208 с. 

46. Чайка В. М. Основи дидактики : навч. посіб. / В. М. Чайка. – Київ : Академвидав, 2011. – 240 с. 

47.  Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах : навчально-методичний посібник / П. М. Щербань. – Київ : 

Вища школа, 2004. – 207 с. 

 

Інформаційні (інтернет) ресурси 

48. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України (http://www.mon.gov.ua). 

49. МЕГА-НАУ – офлайнова правова система України (http://www.nau.kiev.ua). 

50. Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (http://roippo.org.ua). 

51. Osvita.ua – новинний портал у сфері освіти України (https://osvita.ua). 

52. Освіта Рівненщини – веб-сайт управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (https://www.rvosvita.org.ua). 

53. Наукова бібліотека РДГУ (library.rshu.edu.ua). 

54. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека - http://catalog.libr.rv.ua/cgi-

bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&LNG=uk  

55. Сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (http://nbuv.gov.ua). 

 

 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до мережі Інтернет для: 

- комунікації та опитувань; 

- виконання домашніх завдань; 

- виконання завдань самостійної роботи. 

 

 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://roippo.org.ua/
https://osvita.ua/
https://www.rvosvita.org.ua/
http://catalog.libr.rv.ua/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&LNG=uk
http://catalog.libr.rv.ua/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&LNG=uk
http://nbuv.gov.ua/


Види та методи навчання і оцінювання 

Код 

компетентності 

(згідно з ОПП) 

Назва 

компетентності  

Код програмного 

результату 

навчання 

Назва програмного 

результату навчання 

Методи навчання Методи оцінювання 

результатів навчання 

ЗК 1. Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу і 

синтезу. 

 

РН 6. 

 

Розробляти та 

реалізовувати 

інноваційні й 

дослідницькі проєкти 

у сфері 

освіти/педагогіки та 

міждисциплінарного 

рівня із дотриманням 

правових, соціальних, 

економічних, етичних 

норм. 

МН1 – словесний 

метод (лекція, 

дискусія); 

МН2 – практичний 

метод (практичні 

заняття); 

МН4 – робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

(конспектування, 

складання 

реферату); 

МН5 – відеометод 

у сполученні з 

новітніми 

інформаційними 

технологіями та 

комп'ютерними 

засобами навчання 

(дистанційні); 

МН6 – самостійна 

робота 

(розв’язання 

завдань); 

МН7 – 

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота. 

МО1 –екзамен; 

МО2 –усне або письмове 

опитування 

МО6 – реферати; 

МО7 – презентації 

результатів виконаних 

завдань та досліджень;  

МО9 – захист 

практичних робіт. 

 

РН 10. Приймати ефективні, 

відповідальні рішення 

з питань управління в 

сфері 

МН1 – словесний 

метод (лекція, 

дискусія); 

МН2 – практичний 

МО1 –екзамен; 

МО2 –усне або письмове 

опитування 

МО6 – реферати; 



освіти/педагогіки, 

зокрема у нових або 

незнайомих 

середовищах, за 

наявності багатьох 

критеріїв та неповної 

або обмеженої 

інформації. 

метод (практичні 

заняття); 

МН4 – робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

(конспектування, 

складання 

реферату); 

МН5 – відеометод 

у сполученні з 

новітніми 

інформаційними 

технологіями та 

комп'ютерними 

засобами навчання 

(дистанційні); 

МН6 – самостійна 

робота 

(розв’язання 

завдань); 

МН7 – 

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота. 

МО7 – презентації 

результатів виконаних 

завдань та досліджень;  

МО9 – захист 

практичних робіт. 

 



ЗК 3. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

 

РН6. Розробляти та 

реалізовувати 

інноваційні й 

дослідницькі проєкти 

у сфері 

освіти/педагогіки та 

міждисциплінарного 

рівня із дотриманням 

правових, соціальних, 

економічних, етичних 

норм. 

МН1 – словесний 

метод (лекція, 

дискусія); 

МН2 – практичний 

метод (практичні 

заняття); 

МН4 – робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

(конспектування, 

складання 

реферату); 

МН5 – відеометод 

у сполученні з 

новітніми 

інформаційними 

технологіями та 

комп'ютерними 

засобами навчання 

(дистанційні); 

МН6 – самостійна 

робота 

(розв’язання 

завдань); 

МН7 – 

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота. 

МО1 –екзамен; 

МО2 –усне або письмове 

опитування 

МО6 – реферати; 

МО7 – презентації 

результатів виконаних 

завдань та досліджень;  

МО9 – захист 

практичних робіт. 

 

ЗК 4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

 

РН1 Знати на рівні 

новітніх досягнень 

концепції розвитку 

освіти і педагогіки, 

методологію 

відповідних 

досліджень. 

МН1 – словесний 

метод (лекція, 

дискусія); 

МН2 – практичний 

метод (практичні 

заняття); 

МН4 – робота з 

навчально-

МО1 –екзамен; 

МО2 –усне або письмове 

опитування 

МО6 – реферати; 

МО7 – презентації 

результатів виконаних 

завдань та досліджень;  

МО9 – захист 



методичною 

літературою 

(конспектування, 

складання 

реферату); 

МН5 – відеометод 

у сполученні з 

новітніми 

інформаційними 

технологіями та 

комп'ютерними 

засобами навчання 

(дистанційні); 

МН6 – самостійна 

робота 

(розв’язання 

завдань); 

МН7 – 

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота. 

практичних робіт. 

 

РН4 Вільно спілкуватися 

державною та 

іноземною мовами 

усно і письмово для 

обговорення 

результатів освітньої, 

професійної 

діяльності, 

презентації наукових 

досліджень та 

інноваційних 

проєктів. 

МН1 – словесний 

метод (лекція, 

дискусія); 

МН2 – практичний 

метод (практичні 

заняття); 

МН4 – робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

(конспектування, 

складання 

реферату); 

МН5 – відеометод 

у сполученні з 

новітніми 

МО1 –екзамен; 

МО2 –усне або письмове 

опитування 

МО6 – реферати; 

МО7 – презентації 

результатів виконаних 

завдань та досліджень;  

МО9 – захист 

практичних робіт. 

 



інформаційними 

технологіями та 

комп'ютерними 

засобами навчання 

(дистанційні); 

МН6 – самостійна 

робота 

(розв’язання 

завдань); 

МН7 – 

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота. 

РН7 Створювати відкрите 

освітньо-наукове 

середовище, 

сприятливе для 

здобувачів освіти та 

спрямоване на 

забезпечення 

результатів навчання. 

МН1 – словесний 

метод (лекція, 

дискусія); 

МН2 – практичний 

метод (практичні 

заняття); 

МН4 – робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

(конспектування, 

складання 

реферату); 

МН5 – відеометод 

у сполученні з 

новітніми 

інформаційними 

технологіями та 

комп'ютерними 

засобами навчання 

(дистанційні); 

МН6 – самостійна 

робота 

(розв’язання 

МО1 –екзамен; 

МО2 –усне або письмове 

опитування 

МО6 – реферати; 

МО7 – презентації 

результатів виконаних 

завдань та досліджень;  

МО9 – захист 

практичних робіт. 

 



завдань); 

МН7 – 

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота. 

ЗК6 Здатність виявляти, 

ставити  та 

розв’язувати 

проблеми. 

 

РН10 Приймати ефективні, 

відповідальні рішення 

з питань управління в 

сфері 

освіти/педагогіки, 

зокрема у нових або 

незнайомих 

середовищах, за 

наявності багатьох 

критеріїв та неповної 

або обмеженої 

інформації. 

МН1 – словесний 

метод (лекція, 

дискусія); 

МН2 – практичний 

метод (практичні 

заняття); 

МН4 – робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

(конспектування, 

складання 

реферату); 

МН5 – відеометод 

у сполученні з 

новітніми 

інформаційними 

технологіями та 

комп'ютерними 

засобами навчання 

(дистанційні); 

МН6 – самостійна 

робота 

(розв’язання 

завдань); 

МН7 – 

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота. 

МО1 –екзамен; 

МО2 –усне або письмове 

опитування 

МО6 – реферати; 

МО7 – презентації 

результатів виконаних 

завдань та досліджень;  

МО9 – захист 

практичних робіт. 

 

СК2. Здатність 

застосовувати та 

розробляти нові 

РН4. Вільно спілкуватися 

державною та 

іноземною мовами 

МН1 – словесний 

метод (лекція, 

дискусія); 

МО1 –екзамен; 

МО2 –усне або письмове 

опитування 



підходи до вирішення 

задач дослідницького 

та/або інноваційного 

характеру в сфері 

освіти й педагогіки. 

 

усно і письмово для 

обговорення 

результатів освітньої, 

професійної 

діяльності, 

презентації наукових 

досліджень та 

інноваційних 

проєктів. 

МН2 – практичний 

метод (практичні 

заняття); 

МН4 – робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

(конспектування, 

складання 

реферату); 

МН5 – відеометод 

у сполученні з 

новітніми 

інформаційними 

технологіями та 

комп'ютерними 

засобами навчання 

(дистанційні); 

МН6 – самостійна 

робота 

(розв’язання 

завдань); 

МН7 – 

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота. 

МО6 – реферати; 

МО7 – презентації 

результатів виконаних 

завдань та досліджень;  

МО9 – захист 

практичних робіт. 

РН6. Розробляти та 

реалізовувати 

інноваційні й 

дослідницькі проєкти 

у сфері 

освіти/педагогіки та 

міждисциплінарного 

рівня із дотриманням 

правових, соціальних, 

економічних, етичних 

норм. 

МН1 – словесний 

метод (лекція, 

дискусія); 

МН2 – практичний 

метод (практичні 

заняття); 

МН4 – робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

(конспектування, 

МО1 –екзамен; 

МО2 –усне або письмове 

опитування 

МО6 – реферати; 

МО7 – презентації 

результатів виконаних 

завдань та досліджень;  

МО9 – захист 

практичних робіт. 

 



складання 

реферату); 

МН5 – відеометод 

у сполученні з 

новітніми 

інформаційними 

технологіями та 

комп'ютерними 

засобами навчання 

(дистанційні); 

МН6 – самостійна 

робота 

(розв’язання 

завдань); 

МН7 – 

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота. 

РН7 Створювати відкрите 

освітньо-наукове 

середовище, 

сприятливе для 

здобувачів освіти та 

спрямоване на 

забезпечення 

результатів навчання. 

МН1 – словесний 

метод (лекція, 

дискусія); 

МН2 – практичний 

метод (практичні 

заняття); 

МН4 – робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

(конспектування, 

складання 

реферату); 

МН5 – відеометод 

у сполученні з 

новітніми 

інформаційними 

технологіями та 

комп'ютерними 

МО1 –екзамен; 

МО2 –усне або письмове 

опитування 

МО6 – реферати; 

МО7 – презентації 

результатів виконаних 

завдань та досліджень;  

МО9 – захист 

практичних робіт. 

 



засобами навчання 

(дистанційні); 

МН6 – самостійна 

робота 

(розв’язання 

завдань); 

МН7 – 

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота. 

СК4. Здатність здійснювати 

експертизу та надавати 

консультації з питань 

освітньої політики та 

інновацій в освіті. 

 

РН4 Вільно спілкуватися 

державною та 

іноземною мовами 

усно і письмово для 

обговорення 

результатів освітньої, 

професійної 

діяльності, 

презентації наукових 

досліджень та 

інноваційних 

проєктів. 

МН1 – словесний 

метод (лекція, 

дискусія); 

МН2 – практичний 

метод (практичні 

заняття); 

МН4 – робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

(конспектування, 

складання 

реферату); 

МН5 – відеометод 

у сполученні з 

новітніми 

інформаційними 

технологіями та 

комп'ютерними 

засобами навчання 

(дистанційні); 

МН6 – самостійна 

робота 

(розв’язання 

завдань); 

МН7 – 

індивідуальна 

МО1 –екзамен; 

МО2 –усне або письмове 

опитування 

МО6 – реферати; 

МО7 – презентації 

результатів виконаних 

завдань та досліджень;  

МО9 – захист 

практичних робіт. 

 



науково-дослідна 

робота. 

СК8. Здатність інтегрувати 

знання у сфері 

освіти/педагогіки та 

розв’язувати складні 

задачі у 

мультидисциплінарних 

та міждисциплінарних 

контекстах. 

 

РН6 Розробляти та 

реалізовувати 

інноваційні й 

дослідницькі проєкти 

у сфері 

освіти/педагогіки та 

міждисциплінарного 

рівня із дотриманням 

правових, соціальних, 

економічних, етичних 

норм. 

МН1 – словесний 

метод (лекція, 

дискусія); 

МН2 – практичний 

метод (практичні 

заняття); 

МН4 – робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

(конспектування, 

складання 

реферату); 

МН5 – відеометод 

у сполученні з 

новітніми 

інформаційними 

технологіями та 

комп'ютерними 

засобами навчання 

(дистанційні); 

МН6 – самостійна 

робота 

(розв’язання 

завдань); 

МН7 – 

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота. 

МО1 –екзамен; 

МО2 –усне або письмове 

опитування 

МО6 – реферати; 

МО7 – презентації 

результатів виконаних 

завдань та досліджень;  

МО9 – захист 

практичних робіт. 

 

РН10 Приймати ефективні, 

відповідальні рішення 

з питань управління в 

сфері 

освіти/педагогіки, 

МН1 – словесний 

метод (лекція, 

дискусія); 

МН2 – практичний 

метод (практичні 

МО1 –екзамен; 

МО2 –усне або письмове 

опитування 

МО6 – реферати; 

МО7 – презентації 



зокрема у нових або 

незнайомих 

середовищах, за 

наявності багатьох 

критеріїв та неповної 

або обмеженої 

інформації. 

заняття); 

МН4 – робота з 

навчально-

методичною 

літературою 

(конспектування, 

складання 

реферату); 

МН5 – відеометод 

у сполученні з 

новітніми 

інформаційними 

технологіями та 

комп'ютерними 

засобами навчання 

(дистанційні); 

МН6 – самостійна 

робота 

(розв’язання 

завдань); 

МН7 – 

індивідуальна 

науково-дослідна 

робота. 

результатів виконаних 

завдань та досліджень;  

МО9 – захист 

практичних робіт. 

 

 

Методи навчання  

МН1 – словесний метод (лекція, дискусія); 

МН2 – практичний метод (практичні заняття); 

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

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

МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань); 

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 

Методи оцінювання результатів навчання 

МО1 –екзамен; 

МО2 –усне або письмове опитування; 

МО6 – реферати; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 



МО9 – захист практичних робіт. 

Система та критерії оцінювання  

у Рівненському державному гуманітарному університеті 

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 Положення 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 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 

(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) 
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 

здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину 

Низький 

(рецептивно-

незадовільн

о 

не 

зараховано 



повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

навчального матеріалу продуктивний) 

1-34 F 

незадовільно з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

залікового 

кредиту 

здобувач вищої освіти володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, 

елементів, об'єктів 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовільн

о 

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; оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, 
олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти  

при вивченні дисципліни «Педагогіка вищої школи» 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (екзамен) Сума 
Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 Змістовий модуль № 3 ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

15 40 100 
4 4 2 2 4 2 4 4 2 2 

Модульний контроль – 5 Модульний контроль – 5 Модульний контроль – 5 

Критерії за видами діяльності 

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

Т1 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в обговоренні під час 

семінарських занять 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

2 

 

1 

4 

Т2 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в обговоренні під час 

семінарських занять 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

2 

 

1 

4 

Т3 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 1 2 



Виконання завдань самостійної роботи 1 

Т4 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

1 
2 

Т5 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в обговоренні під час 

семінарських занять 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

2 

 

1 

4 

Модульний контроль (контрольна робота) 5 5 

Т6 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

1 
2 

Т7 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в обговоренні під час 

семінарських занять 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

2 

 

1 

4 

Модульний контроль (контрольна робота) 5 5 

Т8 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в обговоренні під час 

семінарських занять 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

2 

 

1 

4 

Т9 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

1 
2 

Т10 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

1 
2 

Модульний контроль (контрольна робота) 5 5 

ІНДЗ: 

Практичне завдання (проект) (відповідно до завдань 1-4, 6-9) 

Есе на тему (відповідно до завдання 5) 

Реферат на тему (відповідно до завдання 10) 

 

1 

3 

4 

15 

Підсумковий тест (Екзамен) 40 40 

Разом 100 
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 
практики, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти. 

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; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття; 
несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

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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