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Силабус курсу «Педагогіка вищої школи» 2021/2022 навчального року 

 

 

Назва курсу «Педагогіка вищої школи»   

Адреса викладання 

курсу 

факультет культури і мистецтв 

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

факультет педагогічної освіти, кафедра загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи 

Галузь знань, шифр 

та назва 

спеціальності 

для студентів за галуззю знань 02 мистецтво з спеціальності 029 

інформаційна, бібліотечна та архівна справа; спеціальності 025 музичне 

мистецтво( музична психологія); спеціальності 024 хореографія 
спеціальності 026 театрознавство; сценічне мистецтво (актор драмат. 

театру та кіно) 

Викладачі курсу П’ятакова Г.П., д. пед. н, доцент  

Контактна 

інформація 

викладачів 

pyatakova.halina@gmail.com; 

halyna.pyatakova@lnu.edu.ua 

 

Консультації по курсу 

відбуваються 

cереда 11:30-12:30 год, факультет, ауд. __39__  

Сторінка курсу http://pedagogy.lnu.edu.ua/employee/pyatakova-h-p 

Інформація про курс Курс надає учасникам необхідні знання, для виконання обов’язків 

викладача вищої школи під час педагогічної практики. Тому у курсі 

представлено як огляд концепцій психолого-педагогічної науки, так і 

процесів та інструментів, які потрібні для розв’язання психолого-

педагогічних завдань у діяльності викладача вищої школи. 

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Педагогіка вищої школи» є завершальною нормативною 

дисципліною з спеціальності 02 мистецтво з спеціальності 029 

інформаційна, бібліотечна та архівна справа; спеціальності 025 музичне 

мистецтво; спеціальності 024 хореографія;спеціальності 026 театрознав-

ство; сценічне мистецтво (актор драмат. театру та кіно) у межах освітньо-

наукової програми ОС Магістр, яка викладається в І семестрі в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 
Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Педагогіка вищої школи» є 

навчити студентів основ педагогіки вищої школи, ознайомити зі 

специфікою навчального процесу в Україні, функціями та 

особливостями професійної педагогічної діяльності викладача вищої 

школи.  

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

1.Ознайомити магістрантів з основами педагогіки вищої школи. 

2.Ознайомити зі змістом та функціями професійно-педагогічної 

діяльності викладача вищої школи, сутнісними характеристиками його 

професіограми. 

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література:  

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Історія. Теорія. Курс лекцій: 

модульне навчання : навч. посіб./ А. М. Алексюк. Київ: ІСДО, 1993. 

2. Біляковська О.О. Дидактика вищої школи: навч. посіб. / О.О. 
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Біляковська, І. Я. Мищишин, С. Б. Цюра. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2013. 

3.Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / 

А.І.Кузьмінський. Київ, 2005.  

4. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. 

вищ.навч. закл.]/ В.Л. Ортинський. Київ: Центр учбової літератури, 

2009. 

5.Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 №1556-VII. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 30.11.2019). 

 
Додаткова література:  

1. Андрущенко В. Основні тенденції розвитку вищої освіти на 

рубежі століть / В. Андрущенко. Вища освіта України. 2001. № 1. – С 

11–17. 

2. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія / 

В.М. Галузинський, М.Б. Євтух. Київ, 1995. 

3. Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний 

часопис. – Додаток 1 до Вип. 27, Том ІІ(35). Тематичний випуск «Вища 

освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього 

простору». Київ, 2021. 

4.Ідея університету : антологія. Львів, 2002. 

5.Корсак К. Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних 

кваліфікацій і дипломів/ К. Корсак. Київ, 1997. 

6.Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі. 2-е вид. 

Київ: Т-во “Знання” України, 2010. 520 с. 

7.Мещанінов О.П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в 

Україні / О. П. Мещанінов. Монографія. Миколаїв, 2005. 

8.Педагогіка для громадянського суспільства / під ред. Кошманової Т.С., 

Брайнс. Львів, 2005. 

9.Психологія педагогічної діяльності та управління. Рівне, 2001. 

10.П’ятакова Г.П. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі: 

навч. - метод. посібник / Г. П. П’ятакова. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2008. 

Тривалість курсу 90 год. 

Обсяг курсу _32_ годин аудиторних занять. З них __16____ годин лекцій, _16_____ 

годин практичних занять та __58________ годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 

– тенденції розвитку педагогіки вищої школи; 

– методи науково-педагогічних досліджень у вищій школі; 

– сутність, структуру та особливості процесу навчання у вищій школі; 

– базові ціннісні орієнтації педагога; 

Вміти:  

– впроваджувати методи науково-педагогічного дослідження; 

– розвивати мотивацію студентів до змісту навчального матеріалу; 

– сприймати та розуміти поведінку студентів; 

– застосовувати позитивні рівні спілкування. 
Ключові слова вища школа, місія університетської освіти, методи психолого-

педагогічного дослідження, педагогічний процес, дидактика, дидактичні 
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теорії формування змісту вищої освіти, методи, форми, технології 

навчання, інноваційні методики, функції та завдання викладача 

Формат курсу Очний/заочний  

 Проведення лекцій, практичних робіт, консультації, тренінгів з 

інтерактивних технологій для кращого розуміння тем 

Теми Змістовий модуль 1. Основні засади педагогіки вищої школи. 

1.Вступ. Стан і тенденції розвитку педагогіки і психології вищої школи. 

2.Розвиток університетської освіти. Cвітові та вітчизняні моделі 

університетської освіти. 

3.Психолого-педагогічні особливості студентів як суб’єктів навчання і 

виховання. 

Змістовий модуль 2. Основні проблеми дидактики вищої школи. 

4.Дидактика вищої школи як наука. Її завдання, основні категорії та 

принципи. Навчальний процес у вищій школі як система організаційних 

і дидактичних заходів. 

5. Основні класифікації методів навчання у вищій школі. 

6.Традиційні та інноваційні форми організації навчального процесу у 

вищій школі. 

Змістовий модуль 3. Основи навчання і виховання студентів. 

7. Процес, шляхи та засоби виховання студентської молоді. 

8.Основи педагогічного менеджменту у системі вищої освіти. 

http://pedagogy.lnu.edu.ua/employee/pyatakova-h-p  

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит в кінці семестру 

письмовий/тестовий  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з загальної 

педагогіки, порівняльної педагогіки, історії, філософії, політології, 

історії української та світової культури, психології вищої школи, 

соціальної психології, методики викладання фахових дисциплін, які 

достатні для сприйняття категоріального апарату навчального курсу та  

розуміння його джерел  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

методи обміну навчально-методичною інформацією: лекція, пояснення, 

розповідь; 

методи наочності: таблиці, схеми, презентації;  

методи організації мислитель них дій, розвитку творчого і критичного 

мислення (аналіз, синтез, порівняння; синектика, дедукція, індукція та 

ін.) студентів;  

методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: ділові та рольові ігри, дискусії: “круглий стіл”, 

дебати, “техніка акваріуму”,  експертна група; диспути; 

інтерактивні методи та форми міжособистісної взаємодії: кейс-метод, 

“мозковий штурм”; 

самостійна робота: метод проєктів, метод портфоліо 

Необхідне обладнання Електронна програми перевірки знань з теми «Сучасні технології 

навчання» 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховують за 

наступним співідношенням:  

• практичні заняття: 24% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 24 

• контрольні заміри (модулі): 9% семестрової оцінки; максимальна 
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кількість балів 9 

• самостійні роботи (проєкти) тощо: 17% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 17 

• іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів___100____ 

Письмові роботи:  

1.Написати рецензію на статтю за педагогічною тематикою (джерела 

вказані) 

2. Оформити розгорнуті конспекти лекції та практично-семінарського 

заняття на самостійно визначену тему (за спеціалізацією магістранта). 

Академічна доброчесність: Очікуємо, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання у 

роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 

студенти відвідають усі лекції й практичні зайняття курсу. У будь-якому 

випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених 

для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студентів заохочують до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність студента під час практичного заняття. Жодні 

форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

http://pedagogy.lnu.edu.ua/employee/pyatakova-h-p; методичні 

рекомендації до практичних занять (ел. варіант) надані для 

користування студентів 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
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