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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
освітній ступінь 
 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма навчання 
Кількість кредитів – 6 Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 
 

Обов’язкова  
Спеціальність 011  

Освітні, педагогічні науки  
 
 

 

Модулів – 2  
Рік підготовки 

 
Змістових модулів – 3  

1 
 
 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: презентація 
з доповіддю.  

Семестр  
 
 
1 Загальна кількість  

годин – 180 
 
 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4,5; 
самостійної роботи 
студента – 3. 

Освітній ступінь:  
Магістр 

Лекції  
36 

Практичні, семінарські 
30 

Лабораторні  
6 

Самостійна робота 
108 

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

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

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

Завдання вивчення дисципліни «Теорія і практика вищої освіти в Україні»: 
- сформувати цілісне уявлення щодо функціонування системи вищої освіти в Україні; 
- проаналізувати тенденції розвитку вищої освіти у глобалізованому, інформатизованому 

суспільстві знань; 
- розглянути напрями державної освітньої політики і модернізації вищої школи України 

у Європейському освітньому і науковому просторі; 
- засвоїти систему знань про сутність вищої освіти, її наукові засади, мету, завдання та 

принципи;  



- проаналізувати основні нормативно-правові документи вищої освіти України;  
- дослідити систему вищої освіти в Україні, її структуру та особливості організації 

освітнього процесу у закладах вищої освіти відповідно до вимог ЄКТС; 
- набути магістрантами практичних умінь для майбутньої професійної діяльності. 
«Теорія і практика вищої освіти» є обов’язковим компонентом освітньої програми 

«Педагогіка вищої школи» і  спрямована на формування: 
- інтегральної компетентності: здатність розв’язувати проблеми, задачі дослідницького 

та/або інноваційного характеру у сфері освітніх, педагогічних наук. 
- загальних компетентностей: 
ЗК1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 
ЗК3.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК5.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 
- спеціальних компетентностей: 
СК1.Здатність проєктувати і досліджувати освітні системи. 
СК2.Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до вирішення задач 

дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері освіти й педагогіки. 
СК7.Критичне осмислення проблем у сфері освіти, педагогіки й на межі галузей знань. 
 
3. Очікувані результати навчання.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен: 
РН1.Знати на рівні новітніх досягнень концепції розвитку освіти і педагогіки, 

методологію відповідних досліджень. 
РН3.Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну взаємодію, 

здійснювати ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно доносити власні міркування, 
висновки та аргументацію з питань освіти і педагогіки до фахівців і широкого загалу, вести 
проблемно-тематичну дискусію. 

РН6. Розробляти та реалізовувати інноваційні й дослідницькі проєкти у сфері 
освіти/педагогіки та міждисциплінарного рівня із дотриманням правових, соціальних, 
економічних, етичних норм. 

РН9.Здійснювати пошук необхідної інформації з освітніх/педагогічних наук у 
друкованих, електронних та інших джерелах, аналізувати, систематизувати її, оцінюючи 
достовірність та релевантність. 

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. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Вища освіта в умовах цивілізаційних змін 

Тема 1: Глобалізаційні процеси розвитку вищої освіти 
Мета та завдання курсу. Сучасні тенденції розвитку вищої освіти. Поняття глобалізації. 

Дискурси глобалізації у вищій освіті: економічний, політичний, культурологічний, 
соціокультурний, технологічний. Глобалізаційні виклики для вищої освіти. Потенційні загрози 
глобалізації для традиційних академічних цінностей. Конвергенція вищої освіти. 
Інтернаціоналізація вищої освіти та її показники. Стратегії інтернаціоналізації.  

 
Тема 2. Європейська освітня інтеграція 
Євроінтеграція як чинник соціально-економічного розвитку держави. Болонський процес 



для розвитку вищої освіти Європи. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації 
вищої освіти країн Європи. Хронологічні події Болонського процесу. Документи Болонського 
процесу. Основні завдання, принципи та етапи формування зони європейської вищої освіти. 
Європейський простір вищої освіти: сучасність і майбутнє. Мобільність викладачів і студентів 
як ознака ЄПВО. 

 
Тема 3. Освіта впродовж життя 
Неперервність вищої освіти. Неперервна освіта: спрямованість на особистість. Принципи 

системи безперервної освіти. Форми безперервної освіти: формальна, неформальна, 
інформальна. Освіта дорослих. Професійне навчання на виробництві. Моделі впровадження 
професійної дуальної освіти. Освіта людей третього віку. Андрагогіка. Андрагогічна модель 
навчання. Сучасна педагогіка в Україні в контексті освіти впродовж життя. 

 
Тема 4. Вища освіта як соціокультурний феномен 
Освітні парадигми в умовах сучасних цивілізаційних змін: антропологічна, гуманістична, 

культурологічна. Вища освіта як особистісна, суспільна і соціальна цінність. Аксіологічні 
виміри вищої освіти. Полікультурна та міжкультурна освіта. Мова як соціальний та освітній 
феномен. Культурологія освіти. Сучасні тенденції мовної освіти. 

 
Тема 5. Університетська освіта 
Моделі університетів: від давнини до сучасності. Історія академічних ступенів. 

Магістратура. Університет ХХІ століття: місія та функції сучасного університету. 
Університетська освіта як складова системи «університет». Фактори розвитку університетської 
освіти. Функції університетської освіти. Принципи сучасної університетської освіти. 
Парадигми і моделі університетської освіти. Моделі університетської організації. 
Дослідницький університет.  

 
Змістовий модуль 2. Вища освіта і суспільство 

Тема 6. Вища освіта у правовому просторі суспільства  
Педагогіка і педагог у постіндустріальному суспільстві. Ознаки «постіндустріалізму». 

Вища освіта в системі соціальних інститутів. Характеристика вищої освіти як соціального 
інституту. Функції інституту вищої освіти. Вища освіта у правовому просторі суспільства. 
Вища освіта як предмет і результат правового регулювання. Освітнє право. Освіта і міжнародне 
право.  

 
Тема 7. Економіка вищої освіти 
Економіка вищої освіти. Роль освіти у формуванні суспільства знань. Інтелектуальний 

капітал. Складові інтелектуального капіталу. Людський капітал – основний ресурс розвитку 
сучасного суспільства. Конкурентоспроможність країни. Фінансування вищої освіти. Світовий і 
національний ринки експорту освіти. Освітні послуги. Ринок освітніх послуг. Маркетинг ринку 
освітніх послуг.  

 
Тема 8. Стратегії забезпечення конкурентоспроможності вищої освіти 
Конкурентоспроможність вищої освіти і закладу вищої освіти. Індекс глобальної 

конкурентоспроможності. Процес управління конкурентоспроможністю ЗВО. Якість вищої 
освіти у європейському вимірі. Менеджмент якості вищої освіти. Європейська рамка 
кваліфікацій. Дублінські дескриптори якості вищої освіти. Синтез вищої освіти і науки. ЄС: 
наукові дослідження й інновації у вищій освіті. Світові рейтинги університетів. 



 
Змістовий модуль 3.   Вища освіта і вища школа України 
 
Тема 9. Державна освітня політика в Україні 
Державна освітня політика України. Етапи розвитку державної політики в галузі освіти 

незалежної України. Напрями державної освітньої політики України. Державне управління 
вищою освітою. Принципи управління. Функції суб’єктів державної політики. Державні органи 
управління освітою. Міністерство освіти і науки України. Студентське самоврядування. 
Основні функції студентського самоврядування. Права суб’єктів освітнього процесу у вищій 
школі.  

 
Тема 10. Нормативно-правова база вищої освіти України 
Правове регулювання сфери вищої освіти в Україні. Конституція України. Державна 

національна програма «Освіта» («Україна ХХІ ст.»). Національна доктрина розвитку освіти та 
України у ХХІ столітті. Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту». 

 
Тема 11. Вища освіта України як фактор економічного і соціального прогресу держави 
Модернізація освіти. Стратегічні завдання модернізації вищої освіти в Україні. Вища 

освіта України і Болонський процес. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими 
державами. Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу. Кількісні 
показники розвитку вищої освіти. Реформування вищої освіти і вищої школи України.  

 
Тема 12. Система вищої освіти в Україні 
Система вищої освіти України. Заклади вищої освіти: основні завдання, типи закладів. 

Рівні освіти в Україні та їх характеристика. Суб’єкти системи вищої професійної освіти. 
Бакалаврат у структурі вищої освіти України. Магістратура та докторантура у системі вищої 
освіти України.  

 
Тема 13. Стандартизація у вищій освіті  
Імплементація європейських стандартів якості вищої освіти в Україні.  Актуалізація 

проблеми стандартизації в освіті: поняття «освітній стандарт». Система нормативних 
документів стандартизації сфери вищої освіти. Освітня програма. Поняття «професійний 
стандарт». Галузі знань і спеціальності: узгодженість з МСКО. Нормативно-правове підгрунтя 
визначення поняття «кваліфікація». Національна рамка кваліфікацій. Система стандартів вищої 
освіти. Науково-методична рада МОН України. Методологія стандартизації в освіті. Наукові 
дослідження та інновації 

 
Тема 14. Освітня діяльність як напрям державного управління 
Сутність ключових понять «освітній процес», «освітня діяльність», «освітня послуга», 

«суб’єкт освітньої діяльності». Акредитація та ліцензування закладів вищої освіти. Ліцензійні 
умови. Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Нормативно-
правове підгрунтя здійснення інноваційної освітньої діяльності. Інноваційні процеси розвитку 
професійної (педагогічної) освіти. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою 
здобуття освіти.  

 
Тема 15.Регіональні заклади вищої освіти. 
Регіоналізація вищої освіти. Державні вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації 

нашого регіону. Недержавні вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації. Державні вищі 



навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації. Приватні вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів 
акредитації. Різноманіття спеціальностей майбутнього фаху на Рівненщині.  

 
Тема 16. Організація освітнього процесу у ЗВО 
Мета та завдання освітнього процесу ЗВО. Освітня діяльність. Освітній процес. Форми 

здобуття вищої професійної освіти в Україні. Європейська кредитно-трансферна та 
накопичувальна система (ECTS). Поняття кредиту. Особливості організації освітнього процесу 
в умовах ЄКТС. Академічна і професійна мобільність. Метатехнології у вищій школі. 
Кредитно-модульна технологія. Рейтингова система оцінювання.  

 
Тема17. Наукові дослідження й інновації. 
Наукові дослідження й інновації в Україні. Сектори організації науки в Україні: 

академічний, вузівський, галузевий, виробничий. Науково-дослідні заклади. Національна 
академія наук України. Напрями розвитку науки і техніки в Україні.  Національна академія 
педагогічних наук України. Діяльність ради молодих учених в Україні. Українські рейтинги 
університетів. 

 
Тема 18. Фінансування  вищої освіти в Україні 
Фінансове забезпечення вищої освіти. Забезпечувальна і регулятивна функції. Форми 

фінансування вищої освіти: бюджетне, кошторисне, кошторисно-бюджетне, пряме, непряме, 
цільове. Витрати на освіту. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки України. 
Фінансова автономія закладів вищої освіти. Рейтингове оцінювання діяльності ЗВО. 

 
5. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем 

Кількість  годин 
Денна форма навчання 

Усього у тому числі 
л пр. лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Вища освіта в умовах цивілізаційних змін 

Тема 1. Глобалізаційні процеси розвитку вищої 
освіти 

8 2 1 - 5 

Тема 2. Європейська освітня інтеграція 8 2 1 - 5 

Тема 3. Освіта впродовж життя 9 2 2 - 5 

Тема 4. Вища освіта як соціокультурний феномен 8 2 1 - 5 

Тема 5. Університетська освіта 8 2 1 - 5 

Разом за змістовим модулем 1 41 10 6 - 25 

Змістовий модуль 2.  Вища освіта і суспільство 

Тема 6. Вища освіта у правовому просторі 
суспільства 

8 2 1 - 5 

Тема 7. Економіка вищої освіти 8 2 1 - 5 

Тема 8. Стратегії забезпечення 9 2 2 - 5 



конкурентоспроможності вищої освіти 

Разом за змістовим модулем 2 25 6 4 - 15 

Змістовий модуль 3.  Вища освіта іі вища школа України 

Тема 9. Державна освітня політика в Україні 9 2 2 - 5 

Тема 10. Нормативно-правова база вищої освіти 
України 

11 2 2 2 5 

Тема 11. Вища освіта України як фактор 
економічного і соціального прогресу держави 

11 2 2 2 5 

Тема 12. Система вищої освіти в Україні 9 2 2 - 5 

Тема 13. Стандартизація у вищій освіті 9 2 2 - 5 

Тема 14. Освітня діяльність як напрям державного 
управління 

9 2 2 - 5 

Тема 15. Регіональні заклади вищої освіти 9 2 2 - 5 

Тема 16. Організація освітнього процесу у ЗВО 11 2 2 2 5 

Тема 17. Наукові дослідження й інновації 9 2 2 - 5 

Тема 18. Фінансування  вищої освіти в Україні 9 2 2 - 5 

Разом за змістовим модулем 3 96 20 20 6 50 

Усього годин 162 36 30 6 90 

Модуль 2 

ІНДЗ 18    18 

Усього годин 180 36 30 6 108 

 

6. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
денна/заочна форма 

навчання 
1 Глобалізаційні процеси розвитку вищої освіти 1 
2 Європейська освітня інтеграція 1 
3 Освіта впродовж життя 2 
4 Вища освіта як соціокультурний феномен 1 
5 Університетська освіта 1 
6 Вища освіта у правовому просторі суспільства 1 
7 Економіка вищої освіти 1 
8 Стратегії забезпечення конкурентоспроможності вищої освіти 2 
9 Державна освітня політика в Україні 2 
10 Нормативно-правова база вищої освіти України 2 
11 Вища освіта України як фактор економічного і соціального 

прогресу держави 
2 

12 Система вищої освіти в Україні 2 
13 Стандартизація у вищій освіті 2 
14 Освітня діяльність як напрям державного управління 2 
15 Регіональні заклади вищої освіти 2 
16 Організація освітнього процесу у ЗВО 2 



17 Наукові дослідження й інновації 2 
18 Фінансування  вищої освіти в Україні 2 

Всього 30 
 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

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

в Україні» 
2 

Всього 6 
 

 8. Самостійна робота 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 

1 Глобалізаційні процеси розвитку вищої освіти 5 
2 Європейська освітня інтеграція 5 
3 Освіта впродовж життя 5 
4 Вища освіта як соціокультурний феномен 5 
5 Університетська освіта 5 
6 Вища освіта у правовому просторі суспільства 5 
7 Економіка вищої освіти 5 
8 Стратегії забезпечення конкурентоспроможності вищої освіти 5 
9 Державна освітня політика в Україні 5 
10 Нормативно-правова база вищої освіти України 5 
11 Вища освіта України як фактор економічного і соціального 

прогресу держави 
5 

12 Система вищої освіти в Україні 5 
13 Стандартизація у вищій освіті 5 
14 Освітня діяльність як напрям державного управління 5 
15 Регіональні заклади вищої освіти 5 
16 Організація освітнього процесу у ЗВО 5 
17 Наукові дослідження й інновації 5 
18 Фінансування  вищої освіти в Україні 5 
19  ІНДЗ 18 

Всього 108 
 

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

реформування системи вищої освіти в Україні». 
 
10. Методи навчання:  
МН1 –словесний метод (лекція, дискусія);  



МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, складання 

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

комп'ютерними засобами навчання (мультимедійні тощо);  
МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань, опрацювання нормативно-правових 

документів);  
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти. 
 
11. 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 лабораторних і практичних робіт. 
 
12. Засоби діагностики результатів навчання (засобами оцінювання та методами 

демонстрування результатів можуть бути:  
- тести;  
-командні проєкти;  
- реферати, есе;  
-презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
- екзамен. 
 
13. Критерії оцінювання результатів навчання.  

Суми 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

 
Оцінка 

 в 
ЄКТС 

 
Значення 

оцінки 
ЄКТС 

 
 

Критерії оцінювання 

 
Рівень  

компетентно
сті 

Оцінка за національною  
шкалою 

екзамен залік 

 
90-100 

 
А 

 
відмінно 

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

 
Високий 
(творчий) 

 
відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

зараховано  
82-89 

 
В 

 
дуже  
добре 

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

 
 

Достатній 
(конструктив

но- 

 
 
 
 

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 

варіативний) 

 
 

64-73 

 
 

D 

 
 

задовільно 

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

 
 

Середній 
(репродуктив

ний) 

 
 
 
 

задовільно 

 
60-63 

 
Е 

 
достатньо 

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

 
 

35-59 

 
 

FХ 

Незадовільн
о 
з 

можливістю 
повторного 
складання 

  

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

 
Низький 

(рецептивно- 
продуктивни

й) 

 
 
незадовільно 

 
 
не зараховано 

 
1-34 

 
F 

Незадовільн
о 
з 

обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

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

Низький 
(рецептивно- 
продуктивни

й) 

 
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 та оцінка (бали) за екзамен. 

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

ІН
Д

З 

Е
кз

ам
е

 
С

ум
а 

  

Змістовий модуль 
1 

ЗМ 2 Змістовий модуль 3 10 40 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 
3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 2 2 

МК – 1 МК - 1 Модульний контроль - 4 
 

Критерії за видами діяльності 

№ 
з.п. 

Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 

Т1 Виконання завдань, опитування та участь в 1 1,5 



обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

 
0,5 

Т2 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

0,5 
1,5 

Т3 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 

2 

Т4 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

0,5 
1,5 

Т5 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

0,5 
1,5 

Модульний контроль  1 1 
Т6 Виконання завдань, опитування та участь в 

обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

0,5 
1,5 

Т7 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

0,5 
1,5 

Т8 Робота на лекційних заняттях, опорні 
конспекти лекцій 
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 

2 

Модульний контроль 1 1 
Т9 Виконання завдань, опитування та участь в 

обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 

 
3 

Т10 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
1 

4 

Т11 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
1 

4 

Т12 
 

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

2 
 
1 

3 

Т13 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 

3 

Т14 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 

3 

Т15 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 

3 

Т16 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань лабораторних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

2 
 
1 
1 

4 

Т17 Виконання завдань, опитування та участь в 1 2 



 
15. Методичне забезпечення. 

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

 
16. Питання для підготовки до підсумкового контролю 
1. Вища освіта в умовах цивілізаційних змін. 
2. Інтернаціоналізація вищої освіти та її показники. 
3. Неперервність вищої освіти: мета, принципи, форми. 
4. Освіта дорослих. 
5. Освітні парадигми. 
6. Сучасна університетська освіта: функції, принципи моделі. 
7. Вища освіта у правовому просторі суспільства. 
8. Економіка вищої освіти та її роль у формуванні суспільства знань. 
9. Конкурентоспроможність вищої освіти та закладів вищої освіти. 
10. Законодавство України про освіту. 
11. Євроінтеграція в освіті. 
12. Реалізація принципів Болонського процесу. 
13. Проблеми адаптації системи вищої освіти України до Болонського процесу. 
14. Освітня діяльність як напрям державного управління. 
15. Ліцензування освітньої діяльності. 
16. Особливості дуальної форми здобуття освіти. 
17. Стандартизація в освіті. Поняття професійного стандарту. 
18. Національна рамка кваліфікацій. 
19. Освітня політика в Україні. 
20. Система стандартів вищої освіти України. 
21. Структура освіти в Україні. 
22. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні. 
23. Принципи вищої освіти України. 
24. Типи ЗВО та основні напрями їх діяльності. 
25. Принципи управління ЗВО. 

обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

 
1 

Т18 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
1 

2 

Модульний контроль (контрольна робота) 4 4 
ІНДЗ: 
проєкт (презентація) з доповіддю «Модернізація і 
реформування системи вищої освіти в Україні» 

 
10 10 

Екзамен 40 40 
Разом 100 



26. Система управління закладами вищої освіти. 
27. Структура ЗВО та планування його діяльності. 
28.  Управління освітньо-виховним процесом у ЗВО. 
29. Структурні підрозділи ЗВО різних рівнів акредитації. 
30. Органи громадського самоврядування у ЗВО. 
31. Студентське самоврядування та його роль в управлінні ЗВО. 
32. Регіоналізація вищої освіти. 
33. Структура й особливості освітнього процесу у вищій школі. 
34. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу у ЗВО. 
35. Основні види занять у вищій школі. 
36. Організація контролю та оцінка якості навчання.  
37. Освітньо-професійна програма фахівця.  
38. Навчальний план.  
39. Європейська кредитно-трансферна система організації освітнього процесу. 
40. Академічна і професійна мобільність. 
 
17. Рекомендована література  
Основна 
1. Вища освіта і Болонський процес: навч. посібн. / за ред. В.Г. Кременя. Тернопіль: 

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

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

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

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

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

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

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

 
Допоміжна 
1. Гончаров С.М., Гурин В.А. Кредитно-модульна система організації навчального 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

10. Третяк О., Лєнкова О. Сучасна педагогіка в Україні в контексті освіти впродовж життя.  
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Редактори-
упорядники М.Пантюк, А.Душний, І.Зимомря. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 
№ 36. Т. 2. С. 228-234. 

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

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

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

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

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

 

Рівненський державний гуманітарний університет  

Інститут психології та педагогіки/ педагогічний факультет 

Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти 

 

Назва дисципліни Теорія і практика вищої освіти в Україні 

Загальна кількість кредитів та 
кількість годин для вивчення 
дисципліни 

6 кредитів / 180 годин 

Вид підсумкового контролю екзамен 

Викладач (і) Третяк Оксана Миколаївна 

Профайл викладача (ів) на сайті 
кафедри, в соцмережі 

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

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

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

 

Мова викладання Українська  

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

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

Завдання вивчення дисципліни «Теорія і практика вищої освіти в Україні»: 

- сформувати цілісне уявлення щодо функціонування системи вищої освіти в Україні; 
- проаналізувати тенденції розвитку вищої освіти у глобалізованому, інформатизованому суспільстві 

знань; 
- розглянути напрями державної освітньої політики і модернізації вищої школи України у 

Європейському освітньому і науковому просторі; 
- засвоїти систему знань про сутність вищої освіти, її наукові засади, мету, завдання та принципи;  
- проаналізувати основні нормативно-правові документи вищої освіти України;  
- дослідити систему вищої освіти в Україні, її структуру та особливості організації освітнього процесу 

у закладах вищої освіти відповідно до вимог ЄКТС; 
- набути магістрантами практичних умінь для майбутньої професійної діяльності. 
 «Теорія і практика вищої освіти» є обов’язковим компонентом освітньої програми «Педагогіка вищої 

школи» і  спрямована на формування: 

- інтегральної компетентності: здатність розв’язувати проблеми, задачі дослідницького та/або 
інноваційного характеру у сфері освітніх, педагогічних наук. 

- загальних компетентностей: 

ЗК1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК3.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК5.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

- спеціальних компетентностей: 

СК1.Здатність проєктувати і досліджувати освітні системи. 

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

СК7.Критичне осмислення проблем у сфері освіти, педагогіки й на межі галузей знань. 

 
Очікувані результати навчання.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен: 

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

РН3.Формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну взаємодію, 
здійснювати ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно доносити власні міркування, 
висновки та аргументацію з питань освіти і педагогіки до фахівців і широкого загалу, вести 
проблемно-тематичну дискусію. 



РН6. Розробляти та реалізовувати інноваційні й дослідницькі проєкти у сфері 
освіти/педагогіки та міждисциплінарного рівня із дотриманням правових, соціальних, 
економічних, етичних норм. 

РН9.Здійснювати пошук необхідної інформації з освітніх/педагогічних наук у друкованих, 
електронних та інших джерелах, аналізувати, систематизувати її, оцінюючи достовірність та 
релевантність. 

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. Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Теорія і практика вищої освіти в 
Україні» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких 
дисциплін як: «Філософія», «Педагогіка», «Психологія». 

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

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

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

 

Перелік тем 

Змістовий модуль 1. Вища освіта в умовах цивілізаційних змін 

Тема 1: Глобалізаційні процеси розвитку вищої освіти 

Мета та завдання курсу. Сучасні тенденції розвитку вищої освіти. Поняття глобалізації. 
Дискурси глобалізації у вищій освіті: економічний, політичний, культурологічний, соціокультурний, 
технологічний. Глобалізаційні виклики для вищої освіти. Потенційні загрози глобалізації для 
традиційних академічних цінностей. Конвергенція вищої освіти. Інтернаціоналізація вищої освіти та 
її показники. Стратегії інтернаціоналізації.  

 

Тема 2. Європейська освітня інтеграція 

Євроінтеграція як чинник соціально-економічного розвитку держави. Болонський процес для 
розвитку вищої освіти Європи. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти 



країн Європи. Хронологічні події Болонського процесу. Документи Болонського процесу. Основні 
завдання, принципи та етапи формування зони європейської вищої освіти. Європейський простір 
вищої освіти: сучасність і майбутнє. Мобільність викладачів і студентів як ознака ЄПВО. 

 

Тема 3. Освіта впродовж життя 

Неперервність вищої освіти. Неперервна освіта: спрямованість на особистість. Принципи 
системи безперервної освіти. Форми безперервної освіти: формальна, неформальна, інформальна. 
Освіта дорослих. Професійне навчання на виробництві. Моделі впровадження професійної дуальної 
освіти. Освіта людей третього віку. Андрагогіка. Андрагогічна модель навчання. Сучасна педагогіка 
в Україні в контексті освіти впродовж життя. 

 

Тема 4. Вища освіта як соціокультурний феномен 

Освітні парадигми в умовах сучасних цивілізаційних змін: антропологічна, гуманістична, 
культурологічна. Вища освіта як особистісна, суспільна і соціальна цінність. Аксіологічні виміри 
вищої освіти. Полікультурна та міжкультурна освіта. Мова як соціальний та освітній феномен. 
Культурологія освіти. Сучасні тенденції мовної освіти. 

 

Тема 5. Університетська освіта 

Моделі університетів: від давнини до сучасності. Історія академічних ступенів. Магістратура. 
Університет ХХІ століття: місія та функції сучасного університету. Університетська освіта як 
складова системи «університет». Фактори розвитку університетської освіти. Функції 
університетської освіти. Принципи сучасної університетської освіти. Парадигми і моделі 
університетської освіти. Моделі університетської організації. Дослідницький університет.  

 

Змістовий модуль 2. Вища освіта і суспільство 

Тема 6. Вища освіта у правовому просторі суспільства  

Педагогіка і педагог у постіндустріальному суспільстві. Ознаки «постіндустріалізму». Вища 
освіта в системі соціальних інститутів. Характеристика вищої освіти як соціального інституту. 
Функції інституту вищої освіти. Вища освіта у правовому просторі суспільства. Вища освіта як 
предмет і результат правового регулювання. Освітнє право. Освіта і міжнародне право.  

 

Тема 7. Економіка вищої освіти 

Економіка вищої освіти. Роль освіти у формуванні суспільства знань. Інтелектуальний капітал. 
Складові інтелектуального капіталу. Людський капітал – основний ресурс розвитку сучасного 
суспільства. Конкурентоспроможність країни. Фінансування вищої освіти. Світовий і національний 
ринки експорту освіти. Освітні послуги. Ринок освітніх послуг. Маркетинг ринку освітніх послуг.  

 



Тема 8. Стратегії забезпечення конкурентоспроможності вищої освіти 

Конкурентоспроможність вищої освіти і закладу вищої освіти. Індекс глобальної 
конкурентоспроможності. Процес управління конкурентоспроможністю ЗВО. Якість вищої освіти у 
європейському вимірі. Менеджмент якості вищої освіти. Європейська рамка кваліфікацій. Дублінські 
дескриптори якості вищої освіти. Синтез вищої освіти і науки. ЄС: наукові дослідження й інновації у 
вищій освіті. Світові рейтинги університетів. 

 

Змістовий модуль 3.   Вища освіта і вища школа України 

 

Тема 9. Державна освітня політика в Україні 

Державна освітня політика України. Етапи розвитку державної політики в галузі освіти 
незалежної України. Напрями державної освітньої політики України. Державне управління вищою 
освітою. Принципи управління. Функції суб’єктів державної політики. Державні органи управління 
освітою. Міністерство освіти і науки України. Студентське самоврядування. Основні функції 
студентського самоврядування. Права суб’єктів освітнього процесу у вищій школі.  

 

Тема 10. Нормативно-правова база вищої освіти України 

Правове регулювання сфери вищої освіти в Україні. Конституція України. Державна 
національна програма «Освіта» («Україна ХХІ ст.»). Національна доктрина розвитку освіти та 
України у ХХІ столітті. Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту». 

 

Тема 11. Вища освіта України як фактор економічного і соціального прогресу держави 

Модернізація освіти. Стратегічні завдання модернізації вищої освіти в Україні. Вища освіта 
України і Болонський процес. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами. 
Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу. Кількісні показники розвитку вищої 
освіти. Реформування вищої освіти і вищої школи України.  

 

Тема 12. Система вищої освіти в Україні 

Система вищої освіти України. Заклади вищої освіти: основні завдання, типи закладів. Рівні 
освіти в Україні та їх характеристика. Суб’єкти системи вищої професійної освіти. Бакалаврат у 
структурі вищої освіти України. Магістратура та докторантура у системі вищої освіти України.  

 

Тема 13. Стандартизація у вищій освіті  

Імплементація європейських стандартів якості вищої освіти в Україні.  Актуалізація проблеми 
стандартизації в освіті: поняття «освітній стандарт». Система нормативних документів стандартизації 
сфери вищої освіти. Освітня програма. Поняття «професійний стандарт». Галузі знань і 
спеціальності: узгодженість з МСКО. Нормативно-правове підгрунтя визначення поняття 



«кваліфікація». Національна рамка кваліфікацій. Система стандартів вищої освіти. Науково-
методична рада МОН України. Методологія стандартизації в освіті. Наукові дослідження та інновації 

 

Тема 14. Освітня діяльність як напрям державного управління 

Сутність ключових понять «освітній процес», «освітня діяльність», «освітня послуга», «суб’єкт 
освітньої діяльності». Акредитація та ліцензування закладів вищої освіти. Ліцензійні умови. 
Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Нормативно-правове підгрунтя 
здійснення інноваційної освітньої діяльності. Інноваційні процеси розвитку професійної 
(педагогічної) освіти. Концепція підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти.  

 

Тема 15.Регіональні заклади вищої освіти. 

Регіоналізація вищої освіти. Державні вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації нашого 
регіону. Недержавні вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації. Державні вищі навчальні 
заклади І-ІІ рівнів акредитації. Приватні вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації. Різноманіття 
спеціальностей майбутнього фаху на Рівненщині.  

 

Тема 16. Організація освітнього процесу у ЗВО 

Мета та завдання освітнього процесу ЗВО. Освітня діяльність. Освітній процес. Форми здобуття 
вищої професійної освіти в Україні. Європейська кредитно-трансферна та накопичувальна система 
(ECTS). Поняття кредиту. Особливості організації освітнього процесу в умовах ЄКТС. Академічна і 
професійна мобільність. Метатехнології у вищій школі. Кредитно-модульна технологія. Рейтингова 
система оцінювання.  

 

Тема17. Наукові дослідження й інновації. 

Наукові дослідження й інновації в Україні. Сектори організації науки в Україні: академічний, 
вузівський, галузевий, виробничий. Науково-дослідні заклади. Національна академія наук України. 
Напрями розвитку науки і техніки в Україні.  Національна академія педагогічних наук України. 
Діяльність ради молодих учених в Україні. Українські рейтинги університетів. 

 

Тема 18. Фінансування  вищої освіти в Україні 

Фінансове забезпечення вищої освіти. Забезпечувальна і регулятивна функції. Форми 
фінансування вищої освіти: бюджетне, кошторисне, кошторисно-бюджетне, пряме, непряме, цільове. 
Витрати на освіту. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки України. Фінансова 
автономія закладів вищої освіти. Рейтингове оцінювання діяльності ЗВО. 
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Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Ноутбук, мобільний пристрій (телефон) з підключенням до Інтернет, проектор, екран 

для:  
• проведення онлайн-занять; 
• комунікації та опитувань; 
• виконання домашніх завдань; 
• виконання завдань самостійної роботи; 
• проходження тестування; 
• презентації проєктів. 

Програмне   забезпечення   для   роботи   з   освітнім   контентом   дисципліни   та   
виконання передбачених видів освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для 
створення документів; програма для створення презентацій (Microsoft Pover Point). 

Види та методи навчання і оцінювання 

Код 
компетент
ності 
(згідно 
ОПП) 

Назва компетентності Код 
програмного 
результату 
навчання 

Назва програмного 
результату навчання 

Методи 
навчання 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання 

ЗК-1 Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу і синтезу. 
 

РН3 Формувати педагогічно 
доцільну партнерську 
міжособистісну 
взаємодію, здійснювати 
ділову комунікацію, 
зрозуміло і недвозначно 
доносити власні 
міркування, висновки та 
аргументацію з питань 
освіти і педагогіки до 
фахівців і широкого 
загалу, вести проблемно-
тематичну дискусію. 

МН1, МН2, 
МН4, МН5, 
МН6, МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 

РН6 Розробляти та 
реалізовувати інноваційні 
й дослідницькі проєкти у 
сфері освіти/педагогіки та 
міждисциплінарного рівня 
із дотриманням правових, 
соціальних, економічних, 
етичних норм. 

МН1, МН2, 
МН4, МН5, 
МН6, МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 

РН 9 Здійснювати пошук 
необхідної інформації з 

МН1, МН2, 
МН4, МН5, 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 

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


освітніх/педагогічних 
наук у друкованих, 
електронних та інших 
джерелах, аналізувати, 
систематизувати її, 
оцінюючи достовірність 
та релевантність. 

МН6, МН7 МО6, МО7, 
МО9 
 
 
 
 

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, МН2, 
МН4, МН5, 
МН6, МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 
 
 
 
 

ЗК-3 Здатність застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях. 
 

ПРН 3 Формувати педагогічно 
доцільну партнерську 
міжособистісну 
взаємодію, здійснювати 
ділову комунікацію, 
зрозуміло і недвозначно 
доносити власні 
міркування, висновки та 
аргументацію з питань 
освіти і педагогіки до 
фахівців і широкого 
загалу, вести проблемно-
тематичну дискусію. 

МН1, МН2, 
МН4, МН5, 
МН6, МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 
 
 
 
 

РН6 Розробляти та 
реалізовувати інноваційні 
й дослідницькі проєкти у 
сфері освіти/педагогіки та 
міждисциплінарного рівня 
із дотриманням правових, 
соціальних, економічних, 
етичних норм. 

МН1, МН2, 
МН4, МН5, 
МН6, МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 
 
 
 
 

  РН9 Здійснювати пошук 
необхідної інформації з 
освітніх/педагогічних 
наук у друкованих, 
електронних та інших 
джерелах, аналізувати, 
систематизувати її, 
оцінюючи достовірність 
та релевантність. 

МН1, МН2, 
МН4, МН5, 
МН6, МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 
 
 
 
 

ЗК-5 Здатність до адаптації та дії 
в новій ситуації. 

РН6 Розробляти та 
реалізовувати інноваційні 
й дослідницькі проєкти у 
сфері освіти/педагогіки та 
міждисциплінарного рівня 
із дотриманням правових, 
соціальних, економічних, 
етичних норм. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4, 
МН5, МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 
 

РН 10 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, МН2, 
МН4, МН5, 
МН6, МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 
 
 
 
 



СК-1 
 
 

Здатність проєктувати і 
досліджувати освітні 
системи. 

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

МН1, МН2, 
МН4, МН5, 
МН6, МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 
 
 

РН 6 Розробляти та 
реалізовувати інноваційні 
й дослідницькі проєкти у 
сфері освіти/педагогіки та 
міждисциплінарного рівня 
із дотриманням правових, 
соціальних, економічних, 
етичних норм. 

МН1, МН2,  
МН4, МН5, 
МН6, МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 
 
 
 
 

РН9 Здійснювати пошук 
необхідної інформації з 
освітніх/педагогічних 
наук у друкованих, 
електронних та інших 
джерелах, аналізувати, 
систематизувати її, 
оцінюючи достовірність 
та релевантність. 

МН1, МН2, 
МН4, МН5, 
МН6, МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 
 
 
 
 

СК-2 Здатність застосовувати та 
розробляти нові підходи до 
вирішення задач 
дослідницького та/або 
інноваційного характеру в 
сфері освіти й педагогіки. 

РН 6 Розробляти та 
реалізовувати 
інноваційні й 
дослідницькі 
проєкти у сфері 
освіти/педагогіки 
та 
міждисциплінарн
ого рівня із 
дотриманням 
правових, 
соціальних, 
економічних, 
етичних норм. 

 

МН1, МН2, 
МН4, МН5, 
МН6, МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 
 
 
 
 

РН9 Здійснювати 
пошук необхідної 
інформації з 
освітніх/педагогіч
них наук у 
друкованих, 
електронних та 
інших джерелах, 
аналізувати, 
систематизувати 
її, оцінюючи 
достовірність та 
релевантність. 

МН1, МН2, 
МН4, МН5, 
МН6, МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 
 
 
 
 

СК-7 Критичне осмислення 
проблем у сфері освіти, 
педагогіки й на межі 
галузей знань. 

РН 9 Здійснювати пошук 
необхідної інформації з 
освітніх/педагогічних 
наук у друкованих, 
електронних та інших 
джерелах, аналізувати, 
систематизувати її, 
оцінюючи достовірність 
та релевантність. 

МН1, МН2, 
МН4, МН5, 
МН6, МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 
 
 
 
 

РН 10 Приймати ефективні, 
відповідальні рішення з 
питань управління в сфері 
освіти/педагогіки, зокрема 
у нових або незнайомих 

МН1, МН2, 
МН4, МН5, 
МН6, МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО5, 
МО6, МО7, 
МО9 
 



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

 
 
 

Методи навчання:  

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія);  
МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, складання реферату);  
МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (мультимедійні тощо);  
МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань, опрацювання нормативно-правових документів);  
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 лабораторних і практичних робіт. 

 
Система та критерії оцінювання 

у Рівненському державному гуманітарному університеті 

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

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

 

Суми 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

 
Оцінка 

 в 
ЄКТС 

 
Значення 

оцінки 
ЄКТС 

 
 

Критерії оцінювання 

 
Рівень  

компетентност
і 

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 
(репродуктивн

ий) 

 
 
 
 

задовільно 

 
60-63 

 
Е 

 
достатньо 

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

 
 

35-59 

 
 

FХ 

Незадовільно 
з можливістю 

повторного 
складання 

семестрового 
контролю 

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

 
Низький 

(рецептивно- 
продуктивний) 

 
 
незадовільно 

 
 
не зараховано 

 
1-34 

 
F 

Незадовільно 
з обов'язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

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

Низький 
(рецептивно- 
продуктивний 

 
незадовільно  не зараховано 

 

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

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Поточне тестування та самостійна робота 

ІН
Д

З 

Е
кз

ам
е

 
С

ум
а 

  

ЗМ 1 ЗМ 2 Змістовий модуль 3 10 40 100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 

3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 2 2 
МК – 1 МК - 1 Модульний контроль - 4 

Критерії за видами діяльності 

№ 
з.п. 

Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 

Т1 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

1 
1,5 



Виконання завдань самостійної роботи  

0,5 

Т2 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

 

0,5 

1,5 

Т3 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

 

1 

2 

Т4 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

 

0,5 

1,5 

Т5 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

 

0,5 

1,5 

Модульний контроль  1 1 

Т6 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

 

0,5 

1,5 

Т7 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

 

0,5 

1,5 

Т8 Робота на лекційних заняттях, опорні 
конспекти лекцій 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

 

1 

2 

Модульний контроль 1 1 

Т9 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

 

1 

 

3 

Т10 Виконання завдань, опитування та участь в 2 4 



обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань лабораторних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

 

1 

1 

Т11 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань лабораторних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

 

1 

1 

4 

Т12 

 

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

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

 

1 

3 

Т13 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

 

1 

3 

Т14 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

 

1 

3 

Т15 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

 

1 

3 

Т16 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань лабораторних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

2 

 

1 

1 

4 

Т17 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

 

1 

2 

Т18 Виконання завдань, опитування та участь в 
обговоренні під час практичних занять  

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

 

1 

2 



 

 

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

Політика дисципліни 

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

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

Політика доброчесності 

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

 

Модульний контроль (контрольна робота) 4 4 

ІНДЗ: 

проєкт (презентація) з доповіддю «Модернізація і 
реформування системи вищої освіти в Україні» 

 

10 10 

Екзамен 40 40 

Разом 100 


