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ВСТУП 

   Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни „Педагогіка вищої 

школи” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра, 

спеціальності: 231 Соціальна робота. 

    Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні засади та практичні 

аспекти організації освітнього процесу у вищій школі як основи для формування у 

магістрів відповідних умінь і навичок пов’язаних із викладацькою діяльністю. 

    Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, психологія вищої школи, 

філософія, соціологія, етика. 

 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Загальні засади педагогіки вищої школи. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Дидактика вищої школи. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Методика викладання у вищій школі. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни "Педагогіка вищої школи" є набуття 

студентами професійної компетентності викладача для здійснення педагогічної 

діяльності в закладах вищої освіти та освітньо-просвітницької діяльності в межах 

особливостей професійної діяльності.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни "Педагогіка вищої школи" є: 

• формування знань про мету, завдання, зміст, закономірності, принци-пи, 

форми організації  навчання, методи, засоби освітнього процесу в умовах сучасних 

закладів вищої освіти;    

• аналіз актуальних проблем сучасної вищої освіти закордоном та в Ук-раїні, 

державної освітньої політики, стратегії розвитку вищої освіти, законодавчої та 

нормативно-правової бази з питань вищої освіти;  

• визначення педагогічних основ професійного становлення викладача вищої 

школи та розвиток педагогічної техніки і майстерності; 

• визначення особливостей професійного становлення студента як майбутнього 

фахівця в умовах закладу вищої освіти; 

• формування умінь побудови педагогічної взаємодії та професійно-

педагогічного спілкування; 

• набуття умінь аналізу нормативно-правового та навчально-методичного 

забезпечення освітнього процесу закладу вищої освіти; 

• формування методичних умінь підготовки і проведення лекційних, практично-

семінарських занять (аудиторних та дистанційних) та інноваційних онлайн-занять 

(вебінарів, тренінігів, майстер-клаісв тощо); 

• оволодіння методикою створення навчальних курсів, застосування методів та 

засобів навчання, педагогічного контролю. 

1.3. Вивчення навчальної дисципліни забезпечує такі програмні результати 

навчання: 

ПРН4. Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій, 

як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних наук. 

ПРН11. Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і 

непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної 

роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу. 



ПРН17. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини 

з широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій, 

аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні 

бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок. 

ПРН18. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати 

своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи. 

     На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4  кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Загальні засади педагогіки вищої школи 

Тема 1. Тенденції розвитку вищої освіти. Педагогіка вищої школи як галузь 

педагогічної науки. 

Тема 2. Особливості побудови педагогічної взаємодії у вищій школі. Педагогічне 

спілкування як взаємодія. Психологічний аналіз конфліктів у педагогічній взаємодії. 

Тема 3-4. Професійно-педагогічна діяльність і особистість викладача вищої школи. 

Студент як суб’єкт педагогічної діяльності. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Дидактика вищої школи 

Тема 5. Дидактична система вищої школи. Організація освітнього процесу у вищій 

школі. 

Тема 6. Методи і засоби організації навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

Сучасні освітні технології. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Методика викладання у вищій школі 

Тема 7. Форми організації навчання у вищій школі. Методика підготовки і 

проведення лекційного заняття. Організація самостійної роботи. 

Тема 8. Методика підготовки і проведення практично-семінарського заняття. 

Педагогічний контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів у вищій 

школі. 

 

 Тема 1.  Тенденції розвитку вищої освіти. Педагогіка вищої школи як галузь 

педагогічної науки 

 Освіта в культурі людства. Сучасні освітні тенденції. Мета і завдання вищої 

освіти. Структура вищої освіти в Україні. Національна рамка кваліфікацій. 

Реформування вищої освіти України у контексті інтеграції до європейського 

освітнього простору. Болонський процес. Головні принципи розвитку вищої освіти. 

Гуманістична парадигма вищої освіти. Компетентнісний підхід. 

Студентоцентрований підхід. 

Нормативно-правова база організації освітнього процесу у закладі вищої освіти: 

Закон України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність»; 

нормативні акти Верховної Ради,. Кабінету Міністрів, МОН, Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), державний стандарт вищої 

освіти та освітньої діяльності, Статут закладу вищої освіти. 

         Основні віхи історії розвитку вищої освіти у світі та Україні. Сучасна система 

вищої освіти в зарубіжних країнах. 

         Педагогіка вищої школи як галузь педагогіки. Предмет, завдання і основні 

категорії педагогіки вищої школи. Методологічні аспекти педагогіки вищої школи. 



Зв'язок педагогіки вищої школи з іншими науками. Розвиток і становлення 

педагогіки вищої школи як науки. 

 

     Тема 2.  Особливості побудови педагогічної взаємодії у вищій школі. 

Педагогічне спілкування як взаємодія. Психологічний аналіз конфліктів у 

педагогічній взаємодії  
Характеристика поняття «педагогічна взаємодія». Способи та стилі 

педагогічної взаємодії. Особливості педагогічної взаємодії у дистанційній формі 

навчання. 

Педагогічне спілкування як діалог. Функції, структура та стилі педагогічного 

спілкування. Комунікативна, перцептивна та інтерактивна сторони педагогічного 

спілкування. Культура слухання. Бар’єри у процесі спілкування.  

Особливості конфліктів у педагогічній взаємодії. Види і причини виникнення 

конфліктів у педагогічній взаємодії викладача із студентами. Структура і динаміка 

педагогічного конфлікту. Стратегії поведінки у вирішенні педагогічних конфліктів. 

Правила педагогічного спілкування. 

  

      Тема 3-4. Професійно-педагогічна діяльність і особистість викладача вищої 

школи.  Студент як суб’єкт педагогічної діяльності  

Історичні  аспекти  становлення та розвитку професії педагога вищої школи. 

Структура професійної діяльності викладача. Права і обов’язки  науково-

педагогічних працівників. 

Педагогічний професіоналізм діяльності та професіоналізм особистості 

викладача вищої школи. Професійні та особистісні якості викладача.  

Індивідуальний стиль педагогічної діяльності та авторитет викладача. Професійні 

деформації у педагогічній діяльності. 

Педагогічна культура викладача ЗВО.  Комунікативна культура викладача 

ЗВО. Педагогічна етика. Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти. 

Загальна психологічна характеристика студентського віку. Соціалізація 

особистості студента в умовах вищого навчального закладу. Професійна 

спрямованість студентів та її формування. Формування у студентів наукового 

світогляду. Розвиток критичного та творчого мислення студентів. Готовність 

студентів до професійної діяльності після закінчення ЗВО. Типологічні особливості 

студентів та їх врахування в освітньому процесі. Формування студентського 

колективу. 

 

    Тема 5. Дидактична система вищої школи.  Організація освітнього процесу у 

вищій школі  

Дидактика як галузь педагогіки. Предмет і основні завдання дидактики вищої 

школи. Основні поняття дидактики вищої школи (навчання, освіта, викладання, 

учіння, знання, уміння, навички, компетентності та ін.).  

 Основні закономірності та принципи навчання у вищій школі. 

Сутність і структура освітнього процесу у вищій школі. Особливості 

організації освітнього процесу за кредитно-модульною технологією навчання.  



Цілі навчання у ВШ (дидактичні, розвивальні, виховні). Мета та зміст освіти у 

вищій школі. Критерії відбору змісту освіти. Теорії формування змісту освіти. 

Компоненти змісту освіти. 

Стандарти вищої освіти. Освітні програми (освітньо-професійні, освітньо-

наукові): їх призначення, структура, характеристика. Структурно-логічна схема 

підготовки. Критерії оцінювання якості освітньої програми. 

Нормативні документи, що відображають зміст освіти (навчальні плани, 

навчальні програми, силабус навчальної дисципліни, робочі навчальні програми, 

підручники): їх характеристика, порядок й особливості розробки. 

Підручник/навчальний посібник вищої школи: критерії якості. Електронний 

підручник як засіб навчання у вищій школі.  

Мотиви навчання у вищій школі. Готовність до навчання у вищій школі. 

Причини неуспішності студентів. Основні труднощі в процесі формування наукових 

понять студентів. Шляхи оптимізації пізнавальної діяльності студентів. 

 

     Тема 6. Методи і засоби організації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів. Сучасні освітні технології   
Класифікації методів навчання. Особливості методів навчання в освітньому 

процесі вищої школи. Дидактичні вимоги до вибору методів навчання.  

 Інтерактивні методи навчання: методика проведення та рекомендації щодо 

їхнього застосування.  

Засоби навчання у вищій школі: методика застосування. 

Сучасні освітні технології. Дистанційне навчання в системі вищої освіти.  

 

     Тема 7. Форми організації навчання у  вищій школі. Методика підготовки і 

проведення лекційного заняття.  Організація самостійної роботи  

Поняття про форми  організації навчання  у вищій школі. 

Лекція як основна форма  організації навчання у вищій школі. Переваги і 

недоліки  лекційного викладу. Види лекцій.   

Зміст і структура лекції. Основні дидактичні  вимоги до лекції.   

Підготовка і проведення лекції: організаційно-методичні аспекти.   

Педагогічне керівництво самостійною роботою  студентів в умовах  кредитно-

модульного навчання. Система організації науково-дослідної роботи студентів. 

 

    Тема 8. Методика підготовки і проведення практично-семінарського заняття  

Педагогічний контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів у 

вищій школі  
Основні функції; типи семінарських занять  у вищій школі. 

Методика організації і проведення  семінарського заняття. Особливості 

взаємодії викладача і студентів в ході проведення заняття.   

Завдання і види педагогічного контролю у вищій школі. Методи і форми 

контролю навчальної успішності студентів. Тестування. Форми та критерії якості 

тестових завдань. 

Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів.  

Контроль та оцінка навчальної успішності студентів в умовах кредитно-

модульної системи навчання. 
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http://www.mon.gov.ua. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  -  іспит 

5.   Засоби діагностики успішності навчання:   
-поточний контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів у час практично-

семінарських занять (доповідь, повідомлення, розв’язання проблемних завдань, 

участь у дискусіях тощо);  виконання завдань  самостійної роботи; 

http://www.pedpresa.com.ua/
https://www.ed-era.com/


-модульний контроль (тести - укладено відповідно до тем і завдань ); 

-підсумковий контроль (іспит). 

 

 


