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ВСТУП 

Програму вивчення навчальної дисципліни «Педагогіки вищої школи» 

складено відповідно до освітньої програми підготовки другого (магістерського) 

рівня спеціальності «Переклад», кваліфікації: Магістр філології. Перекладач. 

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка; методологія та методи наукових 

досліджень якості освіти; управлінський процес в сучасних закладах освіти. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні основи педагогіки вищої школи. 

2. Актуальні питання сучасної дидактики вищої школи. 

3. Основи організації педагогічної взаємодії. 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» є 

набуття студентами знань про засади педагогічного процесу у вищій школі; 

вироблення вмінь організації навчального процесу у закладі вищої освіти; 

формування особистісної концепції педагогічної діяльності у закладі вищої 

освіти.  

Завдання курсу полягає у:   

• формуванні у студентів знань головних положень сучасної філософії освіти;     

• формуванні знань психолого-педагогічних засад, умінь та навичок 

організації навчально-виховного процесу у вищій школі;    

• систематизація знань про вищу освіту як ключовий етап професійного 

розвитку особистості, її компетентності та самосвідомості; 

• формування знань світових тенденцій розвитку сучасної освіти і освітнього 

простору та вміння їх оцінювати, аналізувати і прогнозувати; 

• формування знань про чинники розвитку психічних якостей, пізнавальних 

процесів та індивідуальних особливостей у юнацькому віці; 

• набутті студентами умінь аналізу навчально-виховних ситуацій у вищій 

школі та прийняття педагогічно доцільних рішень; 

• розвиток у студентів позитивної мотивації вивчення курсу педагогіки і 

психології вищої школи та  професійної діяльності викладача; 

• формування у студентів внутрішньої мотивації урахування психологічних  

законів та закономірностей у професійній та педагогічній діяльності; 

• формуванні у студентів особистісного ставлення до гуманістичних 

цінностей викладача вищої школи та концептуального бачення власної 

викладацької діяльності. 

 

У результаті вивчення курсу «Педагогіка вищої школи» студент повинен знати: 

• суть, своєрідність навчально-виховного процесу у вищій школі як суб’єкт-

суб’єктної взаємодії;  

• трактування ідеї університету у контексті її розвитку; 

• напрями організації навчально-виховного процесу у вищій школі у 

контексті сучасної філософії освіти; 

• світові тенденції розвитку сучасної освіти і освітнього простору, вміти їх 

оцінювати, аналізувати і прогнозувати; 
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• аспекти та напрями сучасної європейської стратегії реформування вищої освіти; 

• освітні програми ЄС, спрямовані на активізацію міжнародного 

співробітництва та підвищення мобільності студентів; 

• структуру,  психолого-педагогічні  аспекти  організації  навчально-

пізнавальної діяльності студентів; 

• сучасні інтерактивні методи навчання студентів; 

• форми організації навчання студентів; 

• норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів, повідомлення їм та 

отримання від них зворотного зв'язку; 

• особливості вербальної і невербальної поведінки викладача; 

• особливості, напрями організації спілкування зі студентами; шляхи, способи 

вирішення проблем дисципліни та конфліктів зі студентами; 

• шляхи, умови формування студентської спільноти. 
 

вміти:  

• визначати мету власної педагогічної діяльності у процесі викладання 

навчального курсу, власні очікування; 

• забезпечувати аналіз і оцінку сучасних світових процесів розвитку вищої освіти; 

• аналізувати проектні підходи освітніх програм ЄС, розробляти наукові 

проекти з метою модифікації навчально-виховного процесу відповідно до 

сучасних наукових досягнень; 

• розвивати інтерес, формувати особистісне ставлення студентів до змісту 

навчального курсу; 

• застосовувати різні способи, прийоми формування у студентів наукових 

понять, умінь й навичок; 

• конкретизувати мету, завдання і зміст навчальної дисципліни у контексті 

вищої освіти; 

• застосовувати методи, прийоми організації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів (бесіди, діалогу, дискусії, мозкової атаки, сюжетно-

рольової гри, роботи в групах тощо); 

• планувати структуру, зміст, процес організації лекції, практично-

семінарського заняття; 

• організовувати    взаємодію    зі    студентами    з    різними    індивідуально-

типологічними особливостями; 

• організовувати спілкування зі студентами у навчальний і позанавчальний час; 

• організовувати та саморегулювати власну невербальної поведінку у процесі 

спілкування зі студентами; 

• розв'язувати проблеми дисципліни студентів й конфліктів у різноманітних 

педагогічних ситуаціях; 

• аналізувати різноманітні педагогічні ситуації та приймати доцільні рішення. 
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1. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки вищої школи.  

Тема 1. Педагогіка вищої школи як наука. Її предмет і завдання (2 год.).  

ХХІ століття – століття освіти. Сутність, роль та значення вищої освіти в 

сучасному світі. *Вища освіта як провідний фактор соціального й економічного 

прогресу. Соціокультурні функції освіти. 

Особливості організації навчально-виховного процесу у вищій школі у 

порівнянні із середнім навчальним закладом. Предмет, завдання і основні 

досягнення педагогіки вищої школи на сучасному етапі. Місце педагогіки вищої 

школи у системі педагогічних наук. Категорії педагогіки вищої школи.  

 

Тема 2. Сутність та методи науково-педагогічного дослідження (2 год.).  

Педагогічна дійсність та її вивчення. Сутність педагогічного дослідження. 

Категорії і методологічні засади педагогічного дослідження. Принципи 

організації педагогічного дослідження. Етапи педагогічного дослідження. Методи 

науково-педагогічного дослідження. Теоретичні та емпіричні методи 

педагогічного дослідження. *Їх загальна характеристика, переваги і недоліки. 

*Оформлення результатів педагогічного дослідження. 
 

Тема 3. Суть і концептуальна роль університету в історичному вимірі та 

в умовах сучасного суспільства (2 год.).  

Університет як суспільна інституція. Ідея університету. Місце університету в 

суспільстві, його виключна соціальна функція. Середньовічний університет. 

Університет як «спільнота викладачів та студентів». Університет Нового часу як 

місце «створення майбутнього знання». Гумбольдтська модель дослідного 

університету. Перша академічна революція: поєднання наукового дослідження і 

викладання. Друга академічна революція: об’єднання двох складних систем 

«наука» і «виробництво» в єдину систему «наука-виробництво». Концепція 

«підприємницького університету». «Ідеологічна» зміна в трактуванні суті 

університету. Концепція університету світового класу як матеріалізація ідеї 

елітного університету ХХІ ст.  

 

Тема 4. Сучасні світові тенденції та процеси розвитку вищої освіти. 

Формування світового ринку послуг вищої освіти (2 год.). 

Інтернаціоналізація як стратегія розвитку сучасного вищого навчального 

закладу. Інтернаціоналізація. Європеїзація. Глобалізація. Впливові тенденції та 

координаційні сили у сфері сучасної вищої освіти, аспекти її глобальних змін. 

Світові інтеграційні процеси. Тенденція масовізації вищої освіти. Фактори, 

аспекти сучасних світових змін у вищій освіті. «Зовнішні» по відношенню до 

університету фактори змін у вищій освіті. «Специфічно університетські» фактори 

змін. Формування світового ринку послуг вищої освіти. Ризики і виклики, 

пов’язані з новою динамікою вищої освіти.   
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Тема 5. Суть та напрями сучасної загальноєвропейської стратегії 

реформування вищої освіти. Структурна реформа (2 год.). 

Єдиний європейський освітній простір. Принципи створення спільного 

освітнього простору. Ключові засади сучасної європейської освітньої політики.  

Напрями загальноєвропейської стратегії реформування вищої освіти: 

структурна реформа (Болонська), реформа в галузі освітнього менеджменту та 

управління вищими навчальними закладами, реформа в галузі фінансування 

вищої освіти.  Болонська реформа. Сутність, мета, завдання Болонської реформи 

як структурної реформи та як засобу інтеграції й демократизації вищої освіти та 

підвищення її якості. Сучасні «виклики» для професії викладача університету в 

умовах Болонської реформи.  
 

Тема 6. Реформа в галузі освітнього менеджменту та управління вищим 

навчальним закладом в рамках сучасного європейського простору вищої 

освіти (2 год.).  

Реформа в галузі освітнього менеджменту та управління вищим навчальним 

закладом як частина трансформації європейської вищої освіти. «Тиха» революція 

у вищій освіті. Координаційні сили в управлінні вищою освітою. Компоненти 

нового типу менеджменту і управління вищим навчальним закладом. Головні 

аспекти трансформації структури управління вищими навчальними закладами і 

освітнього менеджменту.  
 

Тема 7. Європейські освітні програми активізації міжнародного 

співробітництва та підвищення академічної мобільності учасників 

освітнього простору. Проектні підходи (2 год.). 

Міжнародне стратегічне партнерство. Європейські освітні програми 

мобільності учасників освітнього простору. Erasmus. Erasmus Mundus як 

програма, започаткована Європейським Союзом для країн, що не входять до ЄС. 

«TEMPUS» як програма, яка підтримує модернізацію системи вищої освіти і 

створює простір для співпраці в країнах – партнерах ЄС. «Jean Monnet» як 

ініціатива Європейської Комісії з метою пропагування ідей Об’єднаної Європи, 

поширення європейських студій у Європі та на інших континентах.  

Erasmus+. Основні завдання освітніх міжнародних програм обміну. Проектні 

підходи освітніх програм EU, спрямованих на  активізацію міжнародного 

співробітництва та підвищення мобільності студентів, викладачів, науковців 

європейських університетів. 

 

Тема 8. Інтегрування України у спільний європейський та світовий 

освітній і науковий простір (2 год.).  

Історичний аналіз розвитку вищої освіти в Україні. Етапи становлення та 

розвитку системи вищої освіти в Україні.  

Перші вищі навчальні заклади на українських землях. *Острозька колегія – 

провісник вищої школи європейського типу в Україні. Києво-Могилянська 

Академія – центр вищої освіти і культури ХVІІ – ХVІІІ ст. *Основні етапи 

становлення. Організаційна структура і зміст навчання. Класичні університети 
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України періоду нової та новітньої історії як центри розвитку вищої освіти і 

науки. Заснування перших університетів на українських землях (у Львові, 

Харкові, Києві, Одесі, Чернівцях). Розвиток вищої освіти в Україні в період 

національно-визвольних змагань. Вища українознавча освіта в діаспорі.  

Україна: інтегрування у спільний європейський та світовий освітній і 

науковий простір. Нормативно-правове і законодавче забезпечення  імплементації  

завдань Болонської реформи та реформи в галузі освітнього менеджменту у вищу 

школу України. Новий Закон України «Про вищу освіту».    

 

 

Змістовий модуль 2. Актуальні питання сучасної дидактики вищої школи.  

Тема 9. Сутність та особливості процесу навчання у вищій школі (2 год.).  

Дидактика вищої школи як галузь педагогіки вищої школи. Функції 

дидактики вищої школи. Предмет, основні завдання, категорії. *Специфіка 

організації педагогічного процесу у вищій школі. Структура процесу навчання. 

Двосторонній характер процесу навчання. Викладання. Учіння. *Принципи 

навчання: загальнодидактичні, специфічні. *Зміст освіти у вищій школі, його 

головні компоненти. Документи, які відображають зміст освіти у вищій школі. 

Навчальний план, навчальна програма, підручник.   

 

Тема 10. Методи навчання у вищій школі (2 год.). 

Особливості методів навчання як способів взаємодії викладача і студента в 

процесі навчання у вищій школі. Класифікація методів навчання. Суть і зміст 

методів навчання. Інтерактивні методи навчання у вищій школі. *Проблема 

вдосконалення методів навчання на сучасному етапі. Прийоми, засоби навчання у 

вищій школі. Вибір методів навчання. 

 

Тема 11. Форми організації навчання у вищій школі. Лекція як провідна 

форми організації навчання у вищій школі, методика її підготовки (2 год.). 

Форми організації навчання у вищих навчальних закладах. Роль і місце лекції 

у вищій школі, її особливості. Основні вимоги до лекції. Цілі, структура, види 

сучасної лекції, критерії аналізу та оцінка якості. Визначення мети. Методика 

читання лекцій. Емоційно-вольовий вплив викладача на поведінку студентів, 

отримання зворотного зв’язку. *Критерії аналізу сучасної лекції.  

 

Тема 12. Форми організації навчання у вищій школі. Семінарські та 

практичні заняття у вищій школі (2 год.). 

Особливості, види і завдання семінарських занять у вищій школі, сучасні 

вимоги до проведення, структура. Підготовка і проведення семінарського заняття. 

Критерії оцінки семінарського заняття. Варіативність застосування методів, 

прийомів і засобів навчання. Основні типи і методика проведення практичних і 

лабораторних занять у вищій школі. Консультації. Самостійна та науково-

дослідна робота студентів.  
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Змістовий модуль 3. Основи організації педагогічної взаємодії. 

Тема 13. Студент вищого навчального закладу як суб’єкт соціального 

життя. Особливості розвитку особистості юнацького віку (2 год.).  

Поняття особистості, її розвиток та формування. *Психологічні особливості 

розвитку особистості юнацького віку: вступ в епоху самостійного життя. Їх 

врахування в педагогічній діяльності викладача вищої школи. *Студентство як 

особлива соціальна група. Соціальний, моральний та інтелектуальний розвиток 

студентів. Типологія особистості студента. *Особливості адаптації студентів до 

навчально-виховного процесу у вищій школі, врахування типологічних 

особливостей. Професійне самовдосконалення майбутнього фахівця.  

 

Тема 14. Професійно-педагогічна діяльність викладача вищої школи 

(2 год.).  

Мета і завдання діяльності викладача у вищій школі. Особливості 

педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу. *Чинники успіху. 

Основні напрями діяльності викладача вищого навчального закладу. Психолого-

педагогічна структура діяльності викладача. Рівні готовності викладача до 

педагогічної діяльності. Вимоги до особистості викладача вищого навчального 

закладу. *Оцінка діяльності викладача. Поняття педагогічної майстерності. 

*Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу, складові 

компоненти та їх загальна характеристика. Культура мовлення викладача. 

  

Тема 15. Спілкування як засіб створення психологічно комфортної 

атмосфери у команді. Взаємодія і психологічний вплив під час спілкування 

(2 год.).   

Сутність педагогічної взаємодії. Міжособистісті відносини викладача і 

студента як результат педагогічної взаємодії. Педагогічне спілкування як 

психологічний феномен та як засіб створення психологічно комфортної 

атмосфери та підтримки духу партнерства в навчальному і виховному процесі. 

Поняття, сутність, функції спілкування. Стилі, рівні спілкування. Етапи 

спілкування. Бар’єри у спілкуванні. Механізми взаєморозуміння. Поняття 

психологічного впливу. Психологічні способи впливу під час спілкування. Види 

впливу і види протистояння впливу. Слухання. Класифікація типів 

співрозмовника. Аргументація: цілі, прийоми, техніка. Нейтралізація зауважень 

співбесідника.  

 

Тема 16. Конфлікти у педагогічній діяльності. Способи розв’язання 

конфліктів (2 год.).  

Конфлікт. Його особливості, сутність, функції, *ознаки. Рівні та типи 

конфліктів в освітньому середовищі. Деструктивний і конструктивний конфлікт. 

Внутрішньоособистісний конфлікт. Міжособистісний конфлікт. *Причини 

виникнення конфліктів у педагогічній діяльності. Стилі поведінки педагога у 

конфліктних ситуаціях. Конструктивне розв’язання конфлікту. Етапи розв’язання 

конфлікту. *Правила ведення дискусії. Способи розв’язання конфліктів. 

Переговори, медіація як способи розв’язання конфліктів.  
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14. Рекомендована література 

Основна 

1. Алексюк А М. Педагогіка вищої школи. Історія. Теорія. – К.,1998.  

2. Вітвіцька С. С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за рейтингово-

модульною системою навчання. – К., 2006. 

3. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Основи педагогіки і психології вищої школи в 

Україні. – К., 1995.  

4. Закон України “Про вищу освіту”// Відомості Верховної Ради. – 2014, № 37–38, 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

5. Калашнікова Л. М., Жерновникова О. А. Педагогіка вищої школи у схемах і 

таблицях: навч. посіб. – Харків, 2016. – 260 с.  

6. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. – К., 2005. 

7. Лекції з педагогіки вищої школи: Навч. посібник / За ред. В. І. Лозової. – Харків, 

2006. 

8. Мороз О. Г., Падалка О. С., Юрченко В. І. Педагогіка і психологія вищої школи. 

Навчальний посібник / За заг. ред. О. Г. Мороза. – К., 2003. – 267 с.  

9. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи // Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. К., 2009. – 472 с. 

10. Педагогіка вищої школи / За ред. З. Н. Курлянд. К.: «Знання», 2005. 

11. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. – Одеса, 2002.  

12. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К., 2005. 

13. Товканець Г. В. Університетська освіта: навч.-метод. посіб. – К.: Кондор, 2013. – 186 

с.  

14. Туркот Т. І., Коновал О. А. Педагогіка та психологія вищої школи: Навч. посіб. для 

студентів вищих навчальних закладів. Херсон: Олді-плюс, 2017. – 466 с. 

15. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи. – К., 2006. 

 

Додаткова 

16. Болюбаш Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. 

посібник. – К., 1997. 

17. Бутенко Н. Комунікативна майстерність викладача. – К., 2005.  

18. Вища школа України і Болонський процес: Навч. посібник / За ред. В. Г. Кременя. 

Авт. кол.: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с. 

19. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навч. посібник. – К., 2005.  

20. Вульфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века. – М., 

1999.  

21. Глузман А. В. Университетское педагогическое образование: опыт системного 

исследования. – К.: Просвіта, 1997. 

22. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. 

23. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. – Львів, 2002. 

24. Григораш В. В., Касянова О. М., Мармаза О. І. та ін. Управління навчальним 

закладом: Навч.-метод. посіб. (у двох частинах). Харків: вид-во «Ранок», 2004.  

25. Джуринский А. Н. Развитие образования в современном мире. – М., 1999. 

26. Журнал “Вища освіта України” (теоретичний та науково-методичний часопис, 

виходить щоквартально). 

27. Журнал “Вища школа” (науково-практичне видання, виходить 6 разів на рік). 

28. Журнал “Рідна школа” (науково-педагогічний журнал, виходить щомісячно). 
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29. Журнал “Шлях освіти” (виходить 4 рази на рік).  

30. Згуровський М. З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного 

реформування вищої освіти України. – К., 2006. – 544 с.  

31. Ідея університету: Антологія / Упоряд.: М. Зубрицька, Н. Бабалик, З. Рибчинська. – 

Львів: Літопис, 2002. 

32. Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва. – К., 1993. 

33. Ковальчук Л. О., Ковальчук О. Б. Система освіти зарубіжних країн: Навчальний 

посібник. – Львів, 2003.  

34. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності. – Львів, 2007.  

35. Коротяєв Б. І., Курило В. С. Освітній простір: очікування та виклики часу й життя: 

монографія. – Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 308 с.  

36. Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки. – Тернопіль, 1994. 

37. Курбатов С. Університетські рейтинги як фактор легітимізації елітного статусу 

освіти в сучасних умовах. – Суми, 2010. – 48 с. 

38. Лозинська Н. Б. Адаптація студентів до навчання в університеті та випускників до 

педагогічної діяльності. –  Львів, 2008.  

39. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: секрети успішного управління. – Харків, 2005.  

40. Майборода В. К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, досвід, уроки. К., 1992. 

41. Менеджмент и организационное развитие высшей школы: учеб. / [под общ. ред. М. 

Н. Певзнера]. – Днепропетровск, 2012. – 528 с. 

42. Морозов А. В. Психология влияния. – Харьков, 2009. – 560 с.  

43. Николаенко С. М. Реформа высшего образования в Украине и Болонский процесс. – 

К, 2007. – 46 с.  

44. Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія: монографія. – К.: ТОВ “Видавниче 

підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, 2013. – 460 с. 

45. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К., 2002. 

46. Педагогіка для громадянського суспільства / За ред. д-ра пед. наук Т. С. Кошманової. 

– Львів, 2005. 

47. Поляков Н. В. Классический университет: от идей античности к идеям Болонского 

процесса. – Д.: Изд-во ДНУ, 2007. – 598 с.  

48. П’ятакова  Г. П., Глотов О. Л. Інтерактивні методики та специфіка їх застосування у 

вищій школі. – Тернопіль, 2002.  

49. П’ятакова Г. П., Заячківська Н. М. Сучасні педагогічні технології та методика 

застосування їх у вищій школі: Навч.-метод. посібник. – Львів, 2003. 

50. Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах. К., 2004. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит.  

5. Засоби діагностики успішності навчання: поточний контроль навчально-

пізнавальної діяльності студентів на семінарських заняттях, оцінювання 

завдань самостійної роботи, два поточні тести, перевірка навчально-

дослідного завдання (групового/командного проекту), заслуховування 

презентації студентами результатів власного дослідження, підсумковий тест. 

 

 


