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1. Мета дисципліни – засвоєння студентами систематизованих знань з педагогіки 

вищої школи та педагогічної майстерності викладача, формування в них 

комплексних компетентностей з кваліфікації «викладач закладу вищої освіти», 

розвиток педагогічного мислення та сприяння професійному самовизначенню, 

набуття магістрантами професійно-педагогічної ідентичності. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1) До початку вивчення курсу студенти мають знати проблеми сучасного суспільства 

у сфері освіти, вплив освіти та виховання на розвиток особистості, основні 

філософські концепціЇ освіти, взаємозв’язок педагогіки з іншими науками, систему 

освіти в Україні; 

2) вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо вивчення дійсності, 

розв’язувати практичні завдання, застосовувати теоретичні знання, власний досвід та 

навчальні матеріали при вирішенні конкретних завдань у сфері майбутньої 

діяльності; 

3) володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією, критичного ставлення та прогнозування. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача» є 

обов’язковою. У ході вивчення дисципліни розглядаються загальні засади педагогіки 

вищої школи; особливості її розвитку в історичному аспекті; філософія освіти і 

виховання ХХІ сторіччя; закономірності, принципи, форми, засоби, методи 

організації освітнього процесу у вищій школі; система науково-дослідної і виховної 

роботи зі студентами; психолого-педагогічні основи формування професійної 

компетентності викладача, педагогічна техніка, педагогічне спілкування в структурі 

професійної діяльності викладача; розкриваються вимоги до викладача закладу 

вищої освіти.   

 

4. Завдання вивчення дисципліни – надати студентам цілісну систему знань щодо 

педагогіки вищої школи та педагогічної майстерності викладача, організації 

освітнього процесу у закладах вищої освіти. 

 

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 

 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 5. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність проведення досліджень та викладання на відповідному рівні.    

ФК 8. Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво закладами 

культури, а також відповідними структурними підрозділами підприємств і установ, 

враховуючи економічні, законодавчі й етичні аспекти. 

ФК 10. Здатність розробляти і викладати культурологічні дисципліни в закладах 

освіти. 

 



2  

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
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(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

Код Результат навчання 

1.1 

Педагогіка вищої школи та  педагогічна 

майстерність викладача: мета, завдання, її 

зміст. Структура вищої освіти в Україні. 

Лекція, 

семінар 

Усна доповідь,  

дискусії, 

педагогічний 

тренінг, іспит 

40 

1.2 
Інноваційні   тенденції   розвитку   сучасної   

вищої освіти в Україні та закордоном 

Лекція, 

семінар 
іспит 

1.3 

Зміст вищої освіти. Методи та форми 

організації навчання та виховання  у ЗВО. 

Науково-дослідна робота у ЗВО 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Презентація 

досліджень, іспит 

1.4 
Педагогічне спілкування в структурі  

професійної діяльності викладача. 

Лекція, 

семінар 

Педагогічний 

тренінг, іспит 

1.5 Педагогічна техніка викладача 
Лекція, 

семінар 

Педагогічний 

тренінг, іспит 

2.1 

Володіння  вміннями та навичками пошуку, 

відбору оптимальних методів та форм 

організації навчання та виховання 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Презентація 

досліджень 

20 

2.2 

Вміння самостійно збирати та критично 

опрацьовувати, аналізувати , узагальнювати 

та презентувати наукові та методичні  

джерела 

Лекція, 

семінар, 

самостійна 

робота 

Презентація 

досліджень 

2.3 

Здатність застосовувати набуті знання у 

стандартних та нестандартних ситуаціях 

професійної діяльності 

Лекція, 

семінар 

Педагогічний 

тренінг, іспит 

2.4 

Уміння планувати та проводити навчальні та 

позааудиторні  заняття з урахуванням  

педагогічних вимог до них 

Лекція, 

семінар 

Участь в 

дискусіях, 

педагогічний 

тренінг, іспит 

3.1 
Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій 

Самостійна 

робота 

Презентація 

досліджень, іспит 

20 

3.2 

Здатність створювати належний 

психологічний клімат у студентському 

середовищі 

Лекція, 

семінар 

Педагогічний 

тренінг, іспит 

3.3 

Вміти здійснювати ретроспективний аналіз 

та прогнозування міжособистісних стосунків 

у освітньому середовищі 

Лекція, 

семінар 

Участь в 

дискусіях, 

педагогічний 

тренінг,  іспит 

3.4 

Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо на основі етичних міркувань 

(мотивів) 

Семінар іспит 

4.1 
Автономно і відповідально усвідомлювати 

межі своєї компетентності та дотримуватися 

Семінари, 

самостійна 

Презентація 

досліджень, іспит 
20 
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норм професійної етики робота 

4.2 
Займатися самовдосконаленням  та 

самоосвітою 

Семінари, 

самостійна 

робота 

Презентація 

досліджень, Іспит 

Разом: 100 

 
 



 

 
 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання: 

 

Результати навчання дисципліни (код) 

 

Програмні результати навчання (назва) 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

1
.4

 

1
.5

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

3
.4

 

4
.1

 

4
.2

 

ПРН. 6. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово 

для обговорення професійних питань, презентації результатів досліджень та 

проектів.  

 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

ПРН 8. Приймати ефективні рішення щодо розв’язання складних задач і 

практичних проблем культурного розвитку суспільства. 

 

+ + +   +   +  +   + + 

ПРН 10. Мати навички вироблення та ухвалення рішень з управління закладами 

та установами культури чи відповідними структурними підрозділами у 

непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах 
  +   +  +    + + +  

ПРН. 11. Мати навички організації та керівництва професійним розвитком осіб 

та груп у галузі культури.    + +      + +  +  

ПРН. 12. Збирати, аналізувати та оцінювати емпіричні факти та здійснювати їх 

інтерпретацію у відповідності до сучасних теоретичних уявлень відповідного 

напряму культурології. 

 

+ +    + +   +   +   

ПРН. 14. Розробляти навчально-методичне забезпечення і викладати навчальні 

дисципліни з культурології у закладах освіти. 
 

 

  + +  +  + +       
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7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати 

навчання (знання 1.1 – 1.5), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-3.4); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.  

 

Оцінювання семестрової роботи: 

1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах та педагогічних 

тренінгах: РН 1.1, 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3 – 36 / 60 балів 

2. Самостійна робота №1 (дослідження проблем розвитку вищої освіти в Україні та 

закордоном – країна на вибір): РН 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2 – 12 / 20 балів 

3. Самостійна робота №2 (дослідження проблем виховання студентської молоді у 

ЗВО): РН 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 4.2 –12 / 20 балів 

 

Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усіх (двох) частин навчальної дисципліни. Загальна семестрова оцінка 

складаються із балів, отриманих за 1) аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в 

дискусіях на семінарах), 2) самостійні роботи, з урахуванням коефіцієнту 0,6. Всі види робіт в 

семестрі мають в підсумку: 

- в максимальному вимірі   100 балів х 0,6 = 60 балів 

- в мінімальному вимірі  60 балів х 0,6 = 36 балів 

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на семінар в 

письмовій формі. 

 

Підсумкове оцінювання у формі іспиту: 

Іспит у письмовій формі -   РН 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 – 24 / 40 

балів 

Екзаменаційне оцінювання відбувається в письмовій формі. Білет складається з 2 питань, кожне з 

яких оцінюється за шкалою 20 білів, що в загальному підсумку дає 40 балів за іспит.  

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше, ніж 20 балів. 

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути меншою 24 

балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до семестрової 

оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В екзаменаційній 

відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова оцінка з 

дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. Рекомендований 

мінімум допуску до іспиту – 36 балів 

Таким чином, підсумкова оцінка з дисципліни (мінімум 60, максимум 100 балів) складається із 

суми кількості балів за семестр (мінімум 36, максимум 60 балів) та екзаменаційної роботи (мінімум 

24, максимум 40 балів). 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 

 Семестрова кількість 

балів 

Іспит Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60  40  100 

 

7.2 Організація оцінювання: 
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Семестрова робота Семестрова кількість балів 

Min – 36 бали Max – 60 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі, 

доповнення, участь 

в дискусіях та 

педагогічних 

тренінгах 

До теми: 2, 3, 4, 7, 9 протягом 

семестру. У разі відсутності 

студента на занятті, теми 

необхідно відпрацювати в 

письмовому вигляді 

«9» х 4 = 36 «12» х 5 = 60 

Самостійна робота До тем 2, 4: Підготовка та 

презентація дослідження 

проблем розвитку вищої освіти 

в Україні та закордоном  

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

 До теми 6: Підготовка та 

презентація дослідження 
проблем виховання 

студентської молоді у ЗВО  

«12» х 1 = 12 «20» х 1 = 20 

Загальна 

семестрова оцінка 

без урахування 

коефіцієнту  

 60 100 

Загальна 

семестрова оцінка 

з урахуванням 

коефіцієнту 0,6 

 «60» х 0,6 = 36 «100» х 0,6 = 60 

 

Критерії оцінювання: 

1. Аудиторна робота: 

Усна доповідь  
12-10 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 

9-8 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності 

7-4 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності 

3-0 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді 

Доповнення / участь в дискусіях 

3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  

2 бали – доповнення змістовне  

1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію 

2. Самостійна робота «Дослідження проблем розвитку вищої освіти в Україні та 

закордоном»  (країна на вибір) і «Дослідження проблем виховання студентської 

молоді у ЗВО»: 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє матеріалом, вільно та аргументовано його 

презентує, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно інтерпретує 

отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє 

самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного дослідження  

15-12 балів - студент у достатньому обсязі володіє матеріалом, вільно його презентує, але 

може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 
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завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 

проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності  

11-0 балів - в цілому володіє матеріалом, але фрагментарно та поверхово його презентує, не 

демонструє глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань. Робота містить 

суттєві помилки. 

3. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, правильно 

інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову літературу, 

демонструє самостійність письмової роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність 

письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. Демонструє 

не самостійність у виконані завдань 
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88..  ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии..  ТТееммааттииччнниийй  ппллаанн  ззаанняяттьь 
 

 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Лекції 
Семінарсько-

практичні 
С/Р 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади ПВШ 

1 

Тема 1. Педагогіка вищої школи, її предмет та 

завдання. Функції та структура вищої школи в 

Україні 
2  8 

2 
Тема 2. Дидактика вищої школи. Особливості 

освітнього процесу в ЗВО 
2 2 8 

3 Тема 3. Зміст освіти вищої школи 4 2 8 

4 Тема 4. Методи, форми організації навчання у ЗВО 4 2 8 

5 
Тема 5. Контроль за навчальною діяльністю 
здобувачів освіти 

2  8 

6 
Тема 6. Теорія та практика виховної роботи у вищій 
школі 

2  10 

7 Тема 7. Основи управлінської діяльності у ЗВО 2 2 8 

Змістовий модуль 2. Основи педагогічної майстерності викладача ЗВО 

8 
Тема 8. Педагогічної майстерності викладача 

ЗВО.її зміст та шляхи формування. 
4  8 

9 
Тема 9. Педагогічне спілкування в структурі 

професійної діяльності викладача 
4 2 8 

10 
Тема 10. Профілактика та розв’язання педагогічних 
конфліктів у вищій школі 

2  8 

Всього: 28 10 82 
 

Загальний обсяг: 120 год. 

Лекції – 28 год. 

Семінари – 10 год. 

Самостійна робота – 82 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 

Основні: 
1. Закон України «Про вищу освіту» /  У кн. «Педагогіка вищої школи: 

хрестоматія»  / В. А. Бугров,А. А. Марушкевич, Є. С. Спіцин   К. : ВПЦ 

«Київський університет», 2016.  С.120-122. 

2. Концепція освітньої діяльності  Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка на період до 2019 р. /  У кн. « Педагогіка вищої школи: 

хрестоматія»  / В. А. Бугров,А. А. Марушкевич, Є. С. Спіцин   К. : ВПЦ 

«Київський університет», 2016.  С.135-149. 

3. Марушкевич А.А., Спіцин Є.С.  Педагогіка вищої школи: підручник.  К. : ВПЦ 

«Київський  університет», 2015. С.136-219. 

4. Педагогіка вищої школи: хрестоматія / В. А. Бугров, А. А. Марушкевич, Є. С. 

Спіцин   К. : ВПЦ "Київський університет", 2016.   544 с.  

5. Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача  (  методичні 

рекомендації до вивчення курсу)  /Уклад. : Марушкевич А.А.,Спіцин 

Є.С.   К.,2016.  58  с. 

6. Соловей М. І. Методологія та технологія науково-педагогічних досліджень: 

посіб. для студ. вищих навч. закладів / М. І. Соловей, Є. С. Спіцин,  В.  В. 

Кудіна.  [Вид. 2-ге, переробл. і доп.].   К. : Ленвіт, 2009.   192 с. 

Додаткові 
1. Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : навч.-метод. посіб. для 

студ. ВНЗ / Л. В. Артемова.  К.: Кондор, 2012. 

2. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В.Г.Кремень, С.М.Ніколаєнко, 

М.Ф.Степко та ін. – К.: Знання, 2005. – С. 46-94. 

3. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних 

закладів.  К.: Вид. центр “Академія”, 2002.  С. 275-313. 

4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології.  К.: Академвидав, 2004. С. 

177-190. 

5.  Кловак Г.Т. Основи педагогічних досліджень: Навч. посіб. для вищих пед. 

навч. Закладів / Г.Т. Кловак. Чернігів: Чернігів. держ. центр наук.-техн. і 

економ. інформації, 2003. 260 с. 

6. Кловак Г.Т. Основи педагогічних досліджень: Навчальний посібник для 

вищих педагогічних навчальних закладів. Чернігів: Чернігівський державний 

центр науково-технічної і економічної інформації, 2003. С. 159-183. 

7. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. посіб. Вид. 4-е, випр., доп. К., 2003. С. 186-

241. 

8. Практикум з навчальної дисципліни «Педагогіка іпсихологія вищої 

школи»:навч.-метод. посібник / уклад. Соловей М.І., Кудіна В.В., Спіцин Є.С. 

К.: Ленвіт, 2013. 71 


