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ВСТУП

Програма  навчальної  дисципліни  «Педагогіка  вищої  школи»  складена
відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  другого
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 032 історія та археологія.

1. Опис навчальної дисципліни

1.1.     Мета викладання дисципліни полягає у: формуванні уяви про сутність,
зміст і структуру процесів навчання та виховання у вищій школі; висвітленні
особливостей педагогічного процесу у закладі вищої освіти (ЗВО); збагаченні
студентів  знаннями  про  особистість  та  її  розвиток  в  процесі  різнобічної
діяльності;  з’ясуванні  сутності  сучасних  технологій  вузівського  навчання;
розкритті  специфіки  педагогічної  діяльності  викладача  та  її  гуманістичної
спрямованості;  формуванні  готовності  студентства  до  майбутньої
викладацької  діяльності;  підвищенні  професійно-педагогічної  культури
студентів як умови їхнього творчого гармонійного розвитку.

1.2.  Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомлення студентів
із методологічними аспектами педагогіки вищої школи; поглиблення уявлень
про соціально-історичні характеристики системи вищої освіти; висвітлення
мети,  завдань,  основних  принципів  та  змісту  вищої  освіти  в  Україні;
формування  уявлень  про:  актуальні  проблеми  дидактики  вищої  школи  на
сучасному  етапі;  закономірності  та  принципи  навчання  у  вищій  школі;
методики  організації  навчального  процесу  у  закладах  вищої  освіти;
перспективи розвитку змісту освіти у вищих навчально-виховних закладах;
розкриття змісту нових технологій навчання у вищій школі; надання уявлень
про основні форми організації навчального процесу у закладах вищої освіти;
висвітлення  основ  педагогічного  контролю  у  вищих  навчальних  закладах,
основних форм його здійснення,  значення,  функцій,  видів,  методів;  аналіз
співвідношення  цілей  і  засобів  виховання  і  навчання  студентської  молоді;
усвідомлення  гуманістичних  ідеалів  вітчизняної  виховної  системи,
напрямків,  мети,  форм,  засобів  виховної  роботи  у  сучасній  вищій  школі;
висвітлення  педагогічних  закономірностей  формування  студентів  як
майбутніх фахівців. з’ясування соціальних, професійних та культурних вимог
до  сучасного викладача;  критеріїв  та  складових  педагогічної  майстерності
викладача;  педагогічних  умов  продуктивного  діалогу  викладача  із
студентами; розвиток інтересів і здібностей студентів у напрямку підвищення
особистісної  культури; вдосконалення  орієнтаційних,  академічних,
перспективних,  мобілізаційних,  комунікативних,  конструктивних,
дослідницьких  умінь  студентів  як  підґрунтя  їхнього  професіоналізму;
сприяння  формуванню  педагогічної  спрямованості  студентів  у  подальшій
науково-дослідній та педагогічній діяльності.

1.3.     Кількість кредитів – 3 кредити.
1.4.     Загальна кількість годин – 90 годин.



1.5. Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання
Рік підготовки

6
Семестр

12
Лекції

10
Практичні, семінарські заняття

Самостійна робота
80

1.6. Заплановані результати навчання: ознайомлення з основами педагогічної
науки вищої  школи;  сформованість  уявлень  про  різноманіття  педагогічних
концепцій  в  сучасному  світі;  розуміння  сутності  та  вільне  володіння
категоріями  науки  (методологічними,  процесуальними,  суттєвими),
уявленням  про  сутність  процесу  еволюції  наукового  знання  в  галузі
педагогіки вищої школи; усвідомлення основних положень, що визначають
зміст,  організаційні  форми  і  методи  навчального  процесу  у  вищий  школі
відповідно до його загальних цілей і закономірностей; знання основ процесів
формування,  розвитку  та  освіти  молодих  фахівців  в  умовах  вузівського
навчання,  включаючи  виховуючий  вплив  середовища; осмисленість
педагогічних  ідей,  традиційних  і  інноваційних  технологій  педагогічного
процесу  у  вищій  школі;  вільна  орієнтація  та  інтерпретація  педагогічної
інформації,  отримана  з  різних  джерел,  здатність  до  її  критичної  оцінки;
володіння  різноманітними  формами  організації  педагогічного  процесу  у
закладах вищої освіти, а також основами науково-методичної та навчально-
методичної  роботи  у  вищій  школі;  сформованість  базових  знань  і  умінь
наукового  пошуку,  їх  практичного використання  у  реальній  педагогічній
діяльності; оволодіння  методами  пізнання  в  обсязі,  необхідному  для
подальшого освіти і самоосвіти; свідоме ставлення до безперервної освіти як
до  важливої  умови  майбутньої  професійної  діяльності;  використання  в
навчальному  процесі  знань  фундаментальних  основ,  сучасних  досягнень,
проблем і тенденцій розвитку відповідної наукової області та її взаємозв'язків
з іншими науками; здатність до самостійної творчої професійно-педагогічної
діяльності;  готовність  до  проходження  педагогічної  практики  у  закладах
вищої освіти.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Розділ 1. Загальні  основи  педагогіки  вищої  школи



Тема 1. ПВШ як наука і мистецтво
Педагогіка  вищої  школи  в  структурі  педагогічних  наук.  Поняття  про
педагогіку  вищої  школи  як  галузь  сучасного  наукового  знання.  Актуальні
проблеми педагогіки вищої школи. Зв'язок педагогіки вищої школи з іншими
науками.  Об'єкт,  предмет,  завдання,  основні  категорії  педагогіки  вищої
школи.  Вища  школа  як  педагогічна  система.  Методи  педагогічних
досліджень.

Тема 2. Вища освіта в Україні
Поняття  вищої  освіти,  її  мета,  завдання,  структура.  Вплив  суспільних
стереотипів та особистісних установок на зміни в системі освіти. Освіта як
система. Освіта як процес. Освіта як результат. Особливості університетської
освіти. Парадигми університетської освіти. Структура вищої освіти в Україні.
Принципи освітньої політики в Україні. Типи вищих навчальних закладів та
основні  напрямки їх  діяльності.  Моделі  організації  навчального процесу в
національній вищій школі. Зміст реформ вищої освіти в Україні.

Тема 3. Витоки і основні етапи становлення вищої школи України
Соціально-історичні  характеристики  розвитку  системи  вищої  освіти  в
Україні.  Витоки  і  основні  етапи  становлення  вищої  школи  в  Україні.
Зародження  і  розвиток  вищої  школи  в  Україні.  Основні  риси  сучасної
української  вищої  школи.  Перспективи  розвитку  сучасної  вищої  школи  в
Україні.

Тема 4. Вища освіта в країнах зарубіжжя
Система вищої освіти за кордоном (США, Японія, Південна Корея, Китай):
сучасний  стан  та  перспективи  розвитку.  Система  ступеневої  освіти  у
західноєвропейських країнах.

Розділ ІІ. Дидактика вищої школи
Тема 5. Організація навчального процесу у закладах вищої освіти (ЗВО)
Поняття  про  дидактику  вищої  школи.  Об'єкт  і  завдання  дидактики.  Мета
навчання. Основні категорії дидактики. Закономірності та принципи навчання
у  вищому  навчальному  закладі.  Структура  навчального  процесу  у  вищій
школі.  Показники  якості  навчання  у  вищій  школі.  Проблеми  навчання  у
вищому навчальному закладі.

Тема 6. Принципи та методи навчання у ЗВО
Зміст понять «принцип навчання» та «метод навчання». Ієрархія принципів
навчання  у  вищій  школі.  Методи  навчання  у  закладах  вищої  освіти.
Традиційні  методи  навчання.  Активні  та  інтерактивні  методи  навчання.
Пошуково-творчі методи навчання. Метод проектів.

Тема 7. Форми навчання у закладах вищої освіти
Поняття про форми організації навчально-виховного процесу у закладі вищої
освіти.  Класифікація  і  характеристика  форм  організації  навчання:  форми
теоретичної  навчальної  діяльності  (лекція,  семінарське  заняття,  курсова
робота,  дипломна  робота,  консультація,  навчальна  екскурсія);  форми
практичної  навчальної  діяльності  (лабораторно-практичні  роботи,
практикуми);  комбіновані  форми  навчальної  діяльності  (педагогічна  та
виробнича  практика);  контрольні  форми  навчальної  діяльності  (колоквіум,
залік, іспит). Комплексні форми організації навчання.

Тема 8. Лекція – провідна форма і метод навчання у ЗВО



Лекція,  її  функції  і  класифікація.  Композиційна  структура  лекції.  Етапи
підготовки  лекції.  Особливості  читання  лекцій  з  гуманітарних  дисциплін.
Критерії оцінки лекційної майстерності. Лекторська майстерність викладача
як  необхідна  умова  забезпечення  результативності  науково-пізнавальної
діяльності студентів.

Тема 9. Групові форми проведення занять у ЗВО
Семінарське заняття, його мета, функції і структура. Особливості організації
проведення  семінару в  активній  формі.  Критерії  оцінки якості  проведення
семінарських занять. Практичні заняття (або лабораторно-практичні заняття).
Педагогічна студія як форма практичного заняття зі студентами.

Тема 10. Види навчання у вищій школі
Поняття «тип  навчання»  у  вищій  школі.  Традиційне  навчання.  Проблемне
навчання. Програмоване навчання. Диференційоване навчання. Дистанційне
навчання. Знаково-контекстне навчання.

Тема 11. Контроль навчального процесу у ЗВО
Задачи контролю та його організація. Форми і методи контролю. Контроль
знань  студентів  денного  навчання.  Особливості  контролю  знань  студентів
заочної  форми навчання.  Залишкові знання студентів.  Контроль навчальної
роботи викладача. Методика аналізу й оцінки проконтрольованого заняття.

Тема 12. Технології навчання у вищій школі: загальна характеристика
Зміст  і  структура  освітньої  технології.  Сутність  і  взаємозв’язок  понять
«освітні  технології»,  «педагогічні  технології»,  «навчальні  технології».
Основні  етапи  розвитку  технологій  навчання.  Технологія  та  методика
навчання. Традиційне та інноваційне навчання: порівняльний аналіз. Критерії
ефективності  технологій  навчання.  Концепція  оновлення  підготовки
майбутніх фахівців на основі застосування інноваційних технологій.

Тема 13. Інноваційні технології у вищій школі
Технологія проблемного і групового навчання. Види інтенсивних технологій.
Ігрові технології. Технології аналізу ситуацій для активного навчання (action
learning).  Комплексні  технології  активного  навчання.  Модульно-
контекстуальна  технологія.  Інформаційні  технології.  Е-learning.  Технологія
дистанційного навчання.

Розділ ІІІ. Специфіка професійно-педагогічної діяльності викладача
вищої школи.

Тема 14. Зміст і структура діяльності викладача ЗВО
Професійна діяльність викладача вищої школи: структура, основні напрями,
компоненти  та  функції  діяльності.  Студент  як  об'єкт-суб'єкт  педагогічної
діяльності.  Фактори  ефективності  діяльності  викладача  вищої  школи.
Особистісні  (базові)  і  ситуативні  (процесуальні)  передумови  діяльності
викладача.  Професійні  деформації  у  діяльності  викладача.  Професійне
"вигорання" у діяльності педагога і засоби його запобігання.



Тема 15. Виховна робота зі студентською молоддю як один із напрямів
діяльності викладача вищої школи
Сутність,  зміст, завдання  і  специфіка  виховного  процесу  у  закладах  вищої
освіти.  Основні  напрямки  виховної  роботи  у  ЗВО.  Складові  частини
виховання.  Закономірності  й  рушійні  сили  процесу  виховання.  Основні
принципи виховання у вищій школі.  Види і форми виховання. Позааудиторні
форми виховної роботи. Загальна характеристика методів виховання. Умови
ефективності виховного процесу у ЗВО.  Науково-теоретичні й організаційні
основи  роботи  куратора  студентської  групи. Напрямки  роботи  куратора
студентської групи. Умови підвищення результативності роботи куратора.

Тема 16. Імідж викладача вищого навчального закладу
Зміст  поняття  «імідж  педагога».  Складові  іміджу. Механізми  формування
особистісного іміджу. Педагогічна культура викладача закладу вищої освіти.
Складові педагогічної культури. Зміст та структура комунікативної культури
викладача. Педагогічне спілкування та його особливості у вищій школі.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви
розділів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

усьо 
го

у тому числі ус у тому числі
лекції прак лаб. ІНД ср. лекції практ лаб ІНД Ср

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

Розділ І. Загальні основи педагогіки вищої школи
Тема 1. ПВШ 
як наука і 
мистецтво

6 1 5

Тема 2 
Вища  освіта  в
Україні

5
5

Тема 3 
Витоки і основні
етапи
становлення
вищої школи
України

6 1 5

Тема 4
Вища  освіта  в
країнах
зарубіжжя

5 5

Разом  за
розділом 1

22 2 20

Розділ ІІ. Дидактика вищої школи
Тема 5 
Організація 
навчального 
процесу у ЗВО

6 1 5



Тема 6
Принципи та 
методи навчання
у ЗВО

6 1 5

Тема 7
Форми навчання 6 1 5
у закладах вищої
освіти освіти

Тема 8
Лекція – 
провідна форма і
метод навчання у
ЗВО

5 5

Тема 9
Групові  форми
проведення
занять у ЗВО

5 5

Тема 10
Види навчання у
вищій школі

6 1 5

Тема 11
Контроль 
навчального 
процесу у ЗВО

6 1 5

Тема 12
Технології на-
вчання у вищій 
школі: загальна
характеристика

5 5

Тема 13
Інноваційні 
технології у 
вищій школі

6 1 5

Разом за 
розділом 2

51 6 45

Розділ ІІІ. Специфіка професійно-педагогічної діяльності викладача вищої
школи

Тема 14
Зміст і структура
діяльності
викладача ЗВО

6 1 5

Тема 15
Виховна  робота
зі  студентською
молоддю як один
із  напрямів
діяльності
викладача  вищої
школи

6 1 5

Тема 16
Імідж викладача 
вищого 
навчального 
закладу

5 5



Разом за 
розділом 3

17 2 15

Усього
90 10 80

6. САМОСТІЙНА  РОБОТА
№
п/п

Назва теми Кіль-
кість

годин

Форма
контролю

1 ПВШ як наука та мистецтво.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. Складання синквейну.

5 Поточний контроль:
синквейн, успішність
виконання тестової

роботи

2 Тема 2. Вища освіта в Україні.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. 

5 Поточний контроль:
успішність виконання

тестової роботи 

3 Тема 3.  Витоки  і  основні  етапи  становлення
вищої школи України.
Самостійне опрацювання теоретичного 
матеріалу. 

5 Поточний контроль:
успішність виконання

тестової роботи

4 Тема 4. Вища освіта в країнах зарубіжжя.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. Підготовка презентації.

5 Поточний контроль:
презентація, успішність

виконання тестової
роботи 

5 Тема 5.  Організація  навчального  процесу  у
закладах вищої освіти (ЗВО).
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. Підготовка презентації.

5 Поточний контроль:
презентація, успішність

виконання тестової
роботи 

6 Тема 6. Принципи та методи навчання у ЗВО.
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. Підготовка презентації.

5 Поточний контроль:
презентація, успішність

виконання тестової
роботи 

7 Тема 7.  Форми  навчання  у  закладах  вищої
освіти
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. Підготовка презентації.

5 Поточний контроль:
презентація, успішність

виконання тестової
роботи 

8 Тема 8. Лекція  –  провідна  форма  і  метод
навчання у ЗВО
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. Підготовка презентації.

5 Поточний контроль:
презентація, успішність

виконання тестової
роботи 

9 Тема 9.  Групові  форми  проведення  занять  у
ЗВО
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. Підготовка презентації.

5 Поточний контроль:
презентація, успішність

виконання тестової
роботи 



10 Тема 10. Види навчання у вищій школі
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. Підготовка презентації.

5 Поточний контроль:
презентація, успішність

виконання тестової
роботи

11 Тема 11. Контроль навчального процесу у ЗВО
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. Підготовка презентації.

5 Поточний контроль:
презентація, успішність

виконання тестової
роботи 

12 Тема 12.  Технології  навчання  у  вищій  школі:
загальна характеристика
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. Підготовка презентації.

5 Поточний контроль:
презентація, успішність

виконання тестової
роботи

13 Тема 13. Інноваційні технології у вищій школі
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. Підготовка презентації.

5 Поточний контроль:
презентація, успішність

виконання тестової
роботи

14 Тема 14. Зміст і структура діяльності викладача
ЗВО
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. Складання проблемних ситуацій.

5 Поточний контроль:
змодельовані проблемні

ситуації успішність
виконання тестової

роботи

15 Тема 15.  Виховна  робота  зі  студентською
молоддю  як  один  із  напрямів  діяльності
викладача вищої школи
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. Складання проблемних ситуацій.

5 Поточний контроль:
змодельовані проблемні

ситуації успішність
виконання тестової

роботи

16 Тема 16. Імідж викладача вищого навчального 
закладу
Самостійне  опрацювання  теоретичного
матеріалу. Складання проблемних ситуацій.

5 Поточний контроль:
змодельовані проблемні

ситуації успішність
виконання тестової

роботи

РАЗОМ 80

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ:
поточне тестування; підсумкова письмова робота.
Форми поточної перевірки:
 рубіжні етапи контролю у формі усного опитування на початку чи в кінці

лекції;
 письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції

(10-15 хв)  (запитання  заздалегідь  підготовлені  на  окремих  аркушах,  на
яких студенти пишуть відповіді);

 контрольна робота, якою передбачена перевірка якості виконання завдань
самостійної роботи;

 тестова перевірка знань студентів.



У якості  поточного контролю передбачено оцінювання самостійної  роботи
студентів, яка включає виконання таких видів завдань:

●складання синквейну (за Темою 1) – 5 балів
●складання презентації (за Темами 4-13) - 15 балів
●складання проблемних ситуацій (за Темами 14-16)– 10 балів (2 ситуації
по 5 балів кожна);
●написання тестової контрольної роботи (за Темами 1-16) – 10 балів

8. Схема нарахування балів:

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання Залі-
кова
робо-

та

Су-
ма

Інд.
зав-
дан
-ня

Ра-
зом

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3

60 40 100
Т
1

Т
2

Т
3

Т
4

Т
5

Т
6

Т
7

Т
8

Т
9

Т
10

Т
11

Т
12

Т
13

Т
14

Т
15

Т
16

60

●складання синквейну (за Темою 1) – 5 балів
В  контексті  теми  №1  студентові  слід  самостійно  скласти  синквейн,  що
характеризує методи педагогічних досліджень за схемою, наведеною нижче:

Схема складання синквейну:
1) Іменник – 1слово.
2) Прикметник – 2 слова.
3) Дієслово – 3 слова.
4) Слова, що відображують відношення до явища, що вивчається.
5) Висновок, яким вся попередня інформація узагальнюється (слово-резюме).

Приклад
(характеристика методу анкетування):

1. Анкетування.
2. Відкрите (варіанти відповіді не обмежені);

закрите (вибір відповіді обмежений варіантами).
3. Визначити характер інформації, яку б хотілося отримати;

скласти питання;
обробити результати.

4. Швидкий спосіб зібрати інформацію від великої кількості людей;
імовірність отримати неточні дані;
орієнтація на масу, а не на індивідуальність;
цікава форма організації проведення дослідження для суб’єктів навчання.

5. Метод (або дослідження)= Отримання даних для статистичного аналізу.



Складання  синквейну  оцінюється  у  5  балів.  Наявність  кожної  складової
сінквейну складає 1 бал. Відсутність будь-якої із зазначених позицій зменшує
кількість балів на 1 одиницю.

●складання презентації (за Темами 4-13) - 15 балів
Підготовка студентом презентації з інноваційних методів, форм, технологій
та видів навчання. Робота складається з 15-20 слайдів, які висвітлюють зміст
обраної теми. У разі відсутності малюнків (графіків, діаграм, порівняльних
таблиць, відеофрагментів) студенту нараховується 15 балів. Дрібні неточності
під час презентації матеріалу зменшують максимальну кількість балів на 3
одиниці.  Відсутність  ґрунтовної  відповіді  на  запитання  аудиторії  стосовно
обраної теми зменшує максимальну кількість балів ще на 3 одиниці. Бали не
нараховуються у випадку невідповідності змісту зазначеній тематиці.

Критерії оцінювання презентації
Показник, що

оцінюється
Критерії оцінювання

зміст
обсяг
форма

викладення
матеріалу;
структурні
елементи

Відеофрагменти
динамічність

текстова
інформація
відповіді на
запитання
аудиторії 

відповідність змісту заявленій темі;
оптимальний обсяг (10-15 слайдів);
відповідність  формальним  критеріям  (ґрунтовність,
інформативність,  доречність  малюнків  і  таблиць,  логічність,
послідовність викладу);
наявність структурних елементів (обкладинка; титульний 
слайд; зміст; вступ: мета, завдання; навчальний матеріал 
(включаючи текст, схеми, таблиці, ілюстрації, графіки); 
висновки, узагальнення, ключові положення; глосарій термінів,
система контролю знань (запитання і завдання для 
самоперевірки); додатковий матеріал для поглибленого 
вивчення; інформаційні ресурси за темою);
застосування відеофрагментів;
динамічність (сприйняття образної, звукової і вербальної 
інформації);
дотримання правил використання текстової інформації
(максимальна інформативність тексту);
чіткі, лаконічні, ґрунтовні відповіді на запитання присутніх

●складання проблемних ситуацій (за Темами 14-16)– 10 балів (2 ситуації 
по 5 балів кожна);
На основі аналізу педагогічної практики з позицій власного досвіду студенту
слід  висвітлити  (змоделювати)  5  проблемних  ситуацій,  вирішення  яких
передбачає вихід на дискусію. Кожна із запропонованих ситуацій оцінюється
в 4 бали (5х4=20 балів). Алгоритм їх складання наступний:

 Створення проблемної ситуації.



 Аналіз ситуації.
 Шляхи вирішення проблеми (включаючи власне бачення).
 Верифікація отриманих результатів.

Наявність дрібних неточностей веде до зменшення максимального результату
(4 бали) на 1 бал. Наслідком нечіткого дотримання алгоритму є зменшення
максимального результату за кожну запропоновану ситуацію на 2 бали. Якщо
запропонована  ситуація  не  містить  елементів  проблемності,  бали  не
зараховуються взагалі.

●написання тестової контрольної роботи (за Темами 1-16) – 10 балів
Критерії оцінювання тестової роботи за темами

Тестова  робота  містить  два  типи  тестових  завдань.  Перший  тип  -
завдання з вибором однієї правильної відповіді із запропонованих.

Другий  тип  -  завдання  з  відкритою  відповіддю,  якими  передбачено
вільний виклад думки студентом згідно з поставленими запитаннями.

Питання  першого  типу  оцінюються  в  0,5  бали  за  кожну  правильну
відповідь.  У  разі  невірного  вибору  варіанта  відповіді  на  поставлене
запитання, бали не нараховуються взагалі.

Питання  другого  типу  оцінюються  в  1  бал  за  кожну  правильну
відповідь.  Якщо студент допускає незначні  неточності  у  викладі  думки на
поставлене запитання, то його оцінка знижується на 0,5 бали.

Результат  тесту  залежить  від  кількості  питань,  на  які  було  дано
правильну  відповідь.  Максимальна  кількість  балів  за  тестову  роботу  -  10
балів.

Бали Критерії оцінювання
завдання з відкритою відповіддю на запитання

1 Повне розкриття відповіді.
0,5 Відповідь має дрібні неточності, не містить суттєвих помилок 

(часткове розкриття змісту).
0 Повністю невірна відповідь, або її відсутність. 

завдання з вибором однієї правильної відповіді на запитання
0,5 Правильний вибір
0 Невірний вибір відповіді, або її відсутність

Підсумкова письмова робота
Заліковий  білет  містить  3  питання.  Повна,  ґрунтовна  відповідь  без

помилок  на  перше  та  друге  питання  оцінюється  в  20  балів  кожне.  Якщо
відповідь містить дрібні неточності, незначні помилки (не більше 1-2), оцінка
знижується  на  3-4  бали  за  відповідне  питання.  При  значних  неточностях
оцінка знижується на 6 балів; при великій кількості помилок – на 12. Бали не
нараховуються у випадку неправильної відповіді.

Критерії оцінювання залікової роботи за темами (Т 1-Т16)
Бали за

контрольне
Критерії оцінювання



питання 
20-18 Правильна  та  повна  відповідь  на  поставлені  запитання.  Студент

виявляє повне розуміння актуальних теоретичних основ дисципліни;
демонструє  різнобічне,  систематичне  і  глибоке  знання  навчального
матеріалу, високий  рівень  ознайомлення  з  основною  та  додатковою
літературою, що рекомендована програмою; виявляє творчі здібності в
розумінні  і  використанні  навчального  матеріалу.  Його  ґрунтовна  та
послідовна відповідь є результатом засвоєння взаємозв'язку основних
понять дисципліни в їхньому значенні для набутої професії.

17-14 Студент демонструє впевнене володіння основними поняттями курсу
під  час  розв'язання  теоретичних  та  практичних  проблем,  що
зумовлюють його специфіку; наводить аргументи та докази на користь
позиції, що викладає; демонструє ґрунтовний рівень знань навчального
матеріалу;  вміє  аналізувати  теорії,  дані,  факти. Відповідь  містить
дрібні  неточності,  незначні  помилки,  є  недостатньо  послідовною  та
логічною.  Студент  має  труднощі  у  формулюванні  власної  позиції  й
відповідних висновків.

13-10 Відповідь  містить  велику  кількість  помилок,  є  непослідовною  та
неповною.  Студент  демонструє  посередній  рівень  засвоєння  знань  з
основних  тем  курсу,  виявляє  слабке  застосування  теоретичних
положень  при  розв’язанні  поставленого  питання.  Знання  є
фрагментарними та епізодичними.

9-5 Студент ознайомлений з навчальним матеріалом на рівні розпізнавання
і відтворення окремих фактів і фрагментів, демонструє низький рівень
засвоєння знань. Знання теоретичних концепцій і підходів безсистемні,
дуже фрагментарні і поверхневі. Студент не володіє навичками аналізу,
синтезу, порівняння,  допускає неприпустимі помилки у відповідях на
запитання.

4-0 Студент демонструє знання основного навчального матеріалу в обсязі,
що  не  можна  вважати  необхідним  для  подальшої  професійної
діяльності. Відповідь є повністю невірною або відсутньою. 

Третє питання  - складання рецензії на будь-яку статтю відповідно до 
тематики навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи»- 20 балів.
Рецензія складається за зазначеною схемою.

Схема складання рецензії:
1). Предмет аналізу. (У роботі автора, ... у рецензованій роботі, ... у 

предметі аналізу ...).
2). Актуальність теми. (Робота присвячена актуальній темі ..., 

актуальність теми обумовлена, актуальність теми не викликає сумнівів, 
цілком очевидна ...).

3). Формулювання основної тези. (Центральним питанням роботи є ...,
у статті обґрунтовано, на перший план висувається питання про ...).

4). Короткий зміст роботи.
5). Загальна  оцінка.  (Оцінюючи  роботу  в  цілому  ...,  підсумовуючи

результати...,  таким  чином,  розглянута  робота  ...,  автор  виявив  вміння
розбиратися в ..., систематизував матеріал і узагальнив його ..., безумовною



заслугою  автора  є...),  автор,  безумовно,  поглиблює  наше  уявлення  про…,
робота, безперечно, відкриває…..).

6). Недоліки та їх характер. (В той же час, викликає сумнів теза про ...,
до  недоліків  роботи  слід  віднести...,  робота  побудована  нераціонально,
варто  було  б  скоротити  ...  (забезпечити  рекомендаціями  ...),   зазначені
недоліки  мають чисто  локальний  характер  і  не  впливають  на...,   згадані
недоліки пов'язані не з тільки з ..., скільки з ...).

7). Висновки.  (Звісно  ж,  що  в  цілому  стаття  ...  має  важливе
значення ..., робота заслуговує високої (позитивної) оцінки…

Максимальна  кількість  балів,  яку  студент  отримує  за  написання
рецензії складає 20 балів. Оцінка знижується на 2 бали у випадку відсутності
будь-яких заявлених у схемі позицій (кожна позиція – 2 бали) .

ШКАЛА  ОЦІНЮВАННЯ

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка за національною шкалою
для екзамену для заліку

90-100 відмінно зараховано
70-89 добре
50-69 задовільно
1-49 незадовільно не зараховано

9. Рекомендована література:
Основна література

Педагогіка  вищої  школи:  навч.  посібник  / Т.І. Туркот.  -  К.:  Кондор,
2016. - 628 с.

Бондар В.І. Дидактика: Підручник. - К.: Либідь, 2005. – 264 с.

Вітвицька  С.С.  Основи  педагогіки  вищої  школи:  Методичний
посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2003. - 316 с.

Галузинський В.М. Основи педагогіки та психології вищої школи в
Україні  [Текст]:  навч.  посібник  для  викладачів  та  аспірантів  вузів  /
В.М. Галузинський, М.Б. Євтух; ІСДО, Київський лінгвістичний ун-т. -
К.: ІНТЕЛ, 1995. - 168 с.

Гура  О.І.  Вступ  до  спеціальності  “Педагогіка  вищої  школи”:
Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2005. - 224 с.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : Навч. посіб. [2-
е видання, доповнене] – К.: «Академвидав», 2012. – 352 с.



Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. 
/А.І. Кузьмінський. - К.: Знання, 2012. – 486 с.

Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. посібник/ За ред. В.І.Лозової. –
Харків: «ОВС», 2006. – 496 с.

Мащенко  Н. І. Основи  педагогіки  і  психології  вищої  школи [Текст]:
Курс лекцій / Н.І. Мащенко. – [2-е вид., доп. й перероб.]. – Кременчук, 2006. –
272 с.

Мороз О.Г. Педагогіка і психологія вищої школи [Текст] / О.Г. Мороз,
О.С. Падалка, В.І. Юрченко; за заг. ред. О.Г. Мороза. – К.: НПУ, 2003. – 267 с.

Ортинський  В.Л. Педагогіка  вищої  школи.  -  К.:  Центр  учбової
літератури, 2009. - 472 с.

Педагогіка  вищої  школи [Текст]: навч. посіб. / [З.Н. Курлянд,
Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та  ін.]; За  ред. З.Н. Курлянд.  –  [2-ге  вид.,  перероб.  і
доп.]. – К.: Знання, 2005 – 399 c.

Нагаєв  В.М.  Методика  викладання  у  вищій  школі:  Центр  учбової
літератури, 2007. - 232с.

Руснак І.С. Педагогіка і психологія вищої школи [Текст]: навч.-метод.
посіб. / І.С. Руснак,  М.Г. Іванчук.  –  [2-ге  вид., доп.].  –
Чернівці: Букрек, 2009. – 176 с.

Cеменча І. Є. Педагогіка вищої школи [Текст]: навч. пос. / І.Є. Семенча.
– Д.: РВВ ДНУ, 2004. – 72 с.

Фіцула  М.М. Педагогіка  вищої  школи [Текст]:
навч. пос. / М. М. Фіцула. –  [2-ге  вид., випр., допов.]. –
К.: Академвидав, 2006. – 560 с.

Шарипов Ф.В.  Педагогика  и  психология  высшей  школы.  Учебное
пособие / Ф.В. Шарипов. - М: Логос, 2014. – 448 с.

Допоміжна література
Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти : Історія. Теорія / А.М. Алексюк – К.:

Либідь, 1998. – 558 с.
Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти: курс лекцій.  Модульне навчання /

А.М. Алексюк – К.: Либідь, 1993. – 218 с.
Алексюк  A.M.  Організація  самостійної  роботи  студентів  в  умовах

інтенсифікації  навчання  /  A.M. Алексюк,  А.А. Аюрзанайн,  П.Г. Підкасистий,
В.А. Козаков. – К.: ІСДО, 1993. – 335 с.

Вища освіта України і Болонський процес: навч. посіб. / за ред. В.Г. Кременя.
Авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко,
І.І. Бабин. – Тернопіль : навчальна книга. – Богдан, 2004. – 384 с.

Карапузова  Н.Д.  Основи  педагогічної  ергономіки:  Навч.  посіб.  /
Н.Д. Карапузова,  Є.А. Зімниця,  В.М. Помогайбо.  –  К.:  «Академвидав»,  2012.  –
192 с.



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.

Мешко  Г.  М.  Вступ  до  педагогічної  професії:  Навч.  посіб.  –  К.:
«Академвидав», 2010. – 200 с.

Мистецтво бути викладачем: Практ. посіб. / А.Брінклі, Б.Десанте, М.Флегм
та  ін.  За  ред.  О.І.Сидоренка.  –  К.:  Навчально-методичний центр  „Консорціум із
удосконалення менеджмент-освіти в Україні”. – 2003. – 144 с.

Модернізація  вищої  освіти  України  і  Болонський  процес  /  упоряд.
М.Ф. Степко,  Я.Я. Болюбаш,  К.М. Левківський,  Ю.В. Сухарніков.  –  К.:  МОНУ,
2004. – 24 с.

Мороз  О.Г.  Викладач  вищої  школи:  психолого-педагогічні  основи
підготовки / за заг. ред. О.Г.Мороза, О.С. Падалка., В.І. Юрченко – К. : НПУ, 2006. –
206 с.

Навчальний процес у вищій педагогічній школі / за ред. акад. О.Г.Мороза. –
К.: НПУ, 2000. – 337 с.

Ніколаєнко  С.М.  Вища  освіта  –  джерело  соціально-економічного  і
культурного розвитку суспільства. / С.М. Ніколаєнко. – К.: Знання, 2005. – 319 с.

Слєпкань  З.І.  Наукові  засади  педагогічного  процесу  у  вищій  школі  /
З.І. Слєпкань. – К.: Вища школа, 2005. – 240 с.

Чернілевський  Д.В.  Педагогіка  та  психологія  вищої  школи:  навч.  посіб.  /
Д.В. Чернілевський, М.І.Томчук. – Вінниця: Вінницький соціально-економічний ін-
т ун- ту Україна, 2006. – 402 с.

Хоружа Л.Л. Етичний розвиток педагога: Навч. посіб. – К.: «Академвидав»,
2012. – 208 с.

Цокур  О.Я.  Педагогіка  вищої  школи:  навч.-метод.  посіб.  /  О.Я. Цокур.  –
Випуск 1.  Основи наукового педагогічного дослідження / за ред. Панькова А.І. –
Одеса, 2002. – 424 с.

10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції,
інше методичне забезпечення

Закон України "Про вищу освіту" //  Голос  України.  – 2014.  –6 серпня.  – Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-vii

Національна  стратегія  розвитку  освіти  в  Україні  на  2012-2021  роки.  –  Режим
доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf

Указ Президента України № 344/2013 "Про Національну стратегію розвитку освіти
в  Україні  на  період  до  2021  року".  –  Режим  доступу:
http://www.president.gov.ua/documents/15828.html

http://www.rubricon.com/  - сайт Каталога енциклопедій онлайн

1. Вітвіцька  С.С.  Основи  педагогіки  вищої  школи:  навчальний  посібник  /
С.С.Вітвицька.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-vii
http://www.rubricon.com/
http://www.president.gov.ua/documents/15828.html
http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf


http://thinbook.org/book/230-osnovi-pedagogiki-vishhoyi-shkoli-navchalnij-
posibnik-vitvicka-pp.html

2. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник [Електронний
ресурс]/ А.І.Кузьмінський. – К.: Знання, 2005. – 486 c.

http  ://  www  .  info  -  library  .  com  .  ua  /  books  -  text  -4039.  html

3. Курлянд  З.Н. Педагогіка  вищої  школи:  навчальний  посібник [Електронний
ресурс] / З.Н.Курлянд.

http://pidruchniki.ws/15840720/pedagogika/pedagogika_vischoyi_shkoli_-
_kurlyand_zn

4. Ортинський  В.Л. Педагогіка  вищої  школи:  навчальний  посібник [Електронний
ресурс] / В.Л. Ортинський.

http://pidruchniki.ws/00000000/pedagogika/pedagogika_vischoyi_shkoli_-
_ortinskiy_vl

5. Освітній  портал  –  каталог  освітніх  ресурсів, новини освіти,  вищі  навчальні
заклади України і Росії.

http://osvita.org.ua

6. Педагогика и психология высшей школы.
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html

7. Предмет,  задачі,  основні  категорії  педагогіки  вищої школи.  Вища  школа  як
педагогічна система.

http://www.virtual.ks.ua/students/7488-subject-tasks-main-categories-pedagogics-
high-school-as-the-educational-system.html

8. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник [Електронний ресурс] /
Т.І.Туркот.

http://pidruchniki.ws/13680808/pedagogika/pedagogika_vischoyi_shkoli_-
_turkot_ti

http://pidruchniki.ws/13680808/pedagogika/pedagogika_vischoyi_shkoli_-_turkot_ti
http://pidruchniki.ws/13680808/pedagogika/pedagogika_vischoyi_shkoli_-_turkot_ti
http://www.virtual.ks.ua/students/7488-subject-tasks-main-categories-pedagogics-high-school-as-the-educational-system.html
http://www.virtual.ks.ua/students/7488-subject-tasks-main-categories-pedagogics-high-school-as-the-educational-system.html
http://www.krotov.info/lib_sec/shso/71_rost1.html
http://osvita.org.ua/
http://elearn.nubip.edu.ua/mod/forum/view.php?id=21950
http://pidruchniki.ws/00000000/pedagogika/pedagogika_vischoyi_shkoli_-_ortinskiy_vl
http://pidruchniki.ws/00000000/pedagogika/pedagogika_vischoyi_shkoli_-_ortinskiy_vl
http://pidruchniki.ws/15840720/pedagogika/pedagogika_vischoyi_shkoli_-_kurlyand_zn
http://pidruchniki.ws/15840720/pedagogika/pedagogika_vischoyi_shkoli_-_kurlyand_zn
http://www.info-library.com.ua/books-text-4039.html
http://thinbook.org/book/230-osnovi-pedagogiki-vishhoyi-shkoli-navchalnij-posibnik-vitvicka-pp.html
http://thinbook.org/book/230-osnovi-pedagogiki-vishhoyi-shkoli-navchalnij-posibnik-vitvicka-pp.html
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