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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Загальні основи педагогіки вищої школи. Актуальні 

питання сучасної дидактики вищої школи. 

Тема 1. Педагогіка вищої школи як наука. Її предмет і завдання  

Тема 2. Сутність та методи науково-педагогічного дослідження  

Тема 3. Сутність та особливості процесу навчання у вищій школі  

Тема 4. Методи навчання у вищій школі  

Тема 5. Форми організації навчання у вищій школі. Лекція як провідна форми організації 

навчання у вищій школі, методика її підготовки  

Тема 6. Форми організації навчання у вищій школі. Семінарські та практичні заняття у 

вищій школі. 

Змістовий модуль 2. Основи організації педагогічної взаємодії у закладі вищої 

освіти. 

Тема 7. Студент вищого навчального закладу як суб’єкт соціального життя. Особливості 

розвитку особистості юнацького віку  

Тема 8. Професійно-педагогічна діяльність викладача вищої школи  

Тема 9. Спілкування як засіб створення психологічно комфортної атмосфери у команді. 

Взаємодія і психологічний вплив під час спілкування 

Тема 10. Конфлікти у педагогічній діяльності. Способи розв’язання конфліктів 

Змістовий модуль 3. Вища освіта у світовому, європейському та національному 

вимірі.  

Тема 11. Суть і концептуальна роль університету в історичному вимірі та в умовах 

сучасного суспільства  

Тема 12. Сучасні світові тенденції та процеси розвитку вищої освіти. Формування 

світового ринку послуг вищої освіти  

Тема 13. Суть та напрями сучасної загальноєвропейської стратегії реформування вищої 

освіти. Структурна реформа  

Тема 14. Реформа в галузі освітнього менеджменту та управління вищим навчальним 

закладом в рамках сучасного європейського простору вищої освіти   

Тема 15. Європейські освітні програми підвищення академічної мобільності і можливості 

для студента українського університету 

Тема 16. Інтегрування України у європейський простір вищої освіти. 

 

 
 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА 

 

Самостійна робота студента забезпечує: системність знань; мобільність і критичність 

мислення; володіння засобами обробки інформації; здібність до творчої праці. 

Призначення самостійної роботи у вивченні даної навчальної дисципліни є також в тому, 

щоб навчити студента: вести інформаційний пошук, вибирати літературу, фіксувати 

результати і їх обробляти; складати реферат прочитаної літератури, складати резюме 

лекції; працювати з довідковим матеріалом; аналізувати дані, формувати висновки; 

розв`язувати ситуативні практичні завдання; шукати можливості використання одержаних 

результатів.  
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Навчально-наукові завдання 
 

Підготовка навчально-наукового проекту і презентація його результатів 

(групова/командна робота).  

На підставі попередньо проведеного аналізу відповідних літературних джерел та власних 

узагальнень підготуйте з таких питань (на вибір) письмовий проект (командний) з 

відповідною презентацією: 

Блок 1. Педагогіка вищої школи як наука. Методи,  

форми організації навчання студентів у вищій школі 

1. Освіта як складна динамічна система: проектування і організація освітнього 

простору у відповідності до суспільних запитів. 

2. Інструменти організації освітнього процесу закладу вищої освіти в світовій 

реальності COVID-19: досвід різних країн. 

3. Активні методи проведення лекційних та семінарських занять у закладі вищої 

освіти.  

4. Специфіка та особливі можливості лекції як основної форми організації навчання у 

вищому навчальному закладі. У чому причина “довголіття” лекції?  

5. Порівняльний аналіз різних видів семінарських занять та їх ефективність у 

професійній підготовці студента.   

6. Мотивація студента до навчання: трансформація мотивів протягом навчальної 

діяльності. 

7. Організація науково-дослідної діяльності студента та контроль знань студента: 

досвід закладів вищої освіти різних країн. 

8. Експертна діяльність в галузі освіти як складова і механізм організації сучасного 

освітнього простору. 
 

Блок 2. Педагогічна взаємодія суб’єктів освітнього процесу у вищій школі 

9. Викладач вищої школи: яким йому бути? Педагогічна майстерність і авторитет 

викладача. 

10. Самостійність як особистісна якість у юнацькому віці: ілюзія чи реальність? 
 

Блок 3. Сучасні світові тенденції розвитку вищої освіти.  

Роль університету в суспільстві 

11. Формування міжнародного іміджу університету в умовах глобальних змін. 

12. Організаційна структура міжнародної діяльності закладу вищої освіти: на прикладі 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

13. Аналіз світових/ українських рейтингів закладів вищої освіти, 

14. Якщо б ви розробляли план з реорганізації системи управління вищою освітою 

України в рамках інтеграційних процесів та сучасних управлінських реформ, то які 

заходи ви би вважали першочерговими? 

15. Реформа вищої освіти в Україні в контексті соціальних, політичних й економічних 

процесів.  

16. Реалізація сучасних реформ в галузі вищої освіти на прикладі системи вищої освіти 

Німеччини.  

17. Реалізація сучасних реформ в галузі вищої освіти на прикладі системи вищої освіти 

Фінляндії / Швеції.   

18. Основні тенденції розвитку освітніх систем у різних країнах Європи (країна на 

вибір студента). 

19. Вища педагогічна освіта у європейських країнах: структура і особливості.  

20. Аналіз інформації на сайтах провідних університетів Європи з метою відстеження 

змісту їхньої роботи у напрямі модернізації вищої освіти в руслі 

загальноєвропейської стратегії її реформування. 
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21. Аналіз проектних підходів Європейських освітніх програми підвищення 

академічної мобільності студента університету.  

22. Реалізація сучасних реформ вищої освіти: на прикладі Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

 

При виконанні групового/командного навчально-наукового проекту студенти 

повинні об’єднатися в команди по 5 осіб, розподілити ролі у командах, обрати з переліку 

тему проекту, всебічно й глибоко розкрити зміст обраного теоретичного питання й надати 

його експертну оцінку, показавши знання літературних джерел, вміння здійснювати 

комплексні дослідження, застосовуючи широкий спектр методів науково-педагогічного 

дослідження, робити обґрунтовані висновки на основі зібраної інформації. Робота не 

повинна перевищувати 10 сторінок. Робота повинна містити вступ в проблему, 

обґрунтування актуальності дослідження, науковий апарат дослідження, план, виклад 

основного матеріалу згідно плану, висновки, список використаних джерел. Основні 

результати повинні бути представлені у вигляді презентації (до 20 слайдів). Головна 

вимога до завдання – самостійність, особиста ініціативність, обґрунтованість і творчий 

підхід. Обов’язковою є вимога вказати точні бібліографічні дані використаних наукових 

джерел. Виконані роботи – презентації та наукові проекти – завантажуються студентами на 

гугл-диск, назви файлів – прізвища студентів-авторів проектів.   

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в роботі студента є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Змістовий модуль 1–3 Іспит Сума 

Презентація результатів 

командного проекту 

Поточний 

тест 

Командний 

навчально-науковий 

проект  

Підсумковий 

тест 100 

30 20 30 20 

       

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В  

добре  
71-80 С  

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е 

35–50 F 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0–34 FX 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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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). 

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. 



 6 

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. 

 

Тематичні напрями для підсумкового тесту 

1. Сутність, роль та значення вищої освіти в сучасному світі. 

2. Предмет, завдання педагогіки вищої школи на сучасному етапі.  

3. Місце педагогіки вищої школи у системі педагогічних наук. Категорії педагогіки 

вищої школи.  

4. Сутність та категорії педагогічного дослідження. Принципи організації педагогічного 

дослідження. Етапи педагогічного дослідження.  

5. Теоретичні та емпіричні методи науково-педагогічного дослідження. 

6. Дидактика вищої школи як галузь педагогіки вищої школи. Предмет, основні 

завдання, категорії. 

7. Структура процесу навчання. Двосторонній характер процесу навчання.  

8. Принципи навчання. Зміст освіти у вищій школі, його головні компоненти.   

9. Особливості методів навчання як способів взаємодії викладача і студента в процесі 

навчання у вищій школі. Інтерактивні методи навчання у вищій школі.  

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

школі, її особливості. Цілі, структура, види сучасної лекції.  

11. Особливості, види і завдання семінарських занять у вищій школі, сучасні вимоги до 

проведення, структура. Підготовка і проведення семінарського заняття.  

12. Студентство як особлива соціальна група. Типологія особистості студента. 

Особливості адаптації студентів до навчально-виховного процесу у вищій школі. 
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13. Особливості педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти. Основні 

напрями діяльності викладача. Рівні готовності викладача до педагогічної діяльності. 

14. Педагогічне спілкування. Поняття, функції спілкування. Стилі, рівні спілкування.  

15. Поняття психологічного впливу. Види впливу і види протистояння впливу.  

16. Конфлікти у педагогічній діяльності. Типи конфліктів в освітньому середовищі. Стилі 

поведінки педагога у конфліктних ситуаціях. 

17. Способи розв’язання конфліктів у педагогічній діяльності. 

18. Місце університету в суспільстві, його соціальна функція. Перша та друга академічні 

революції.  

19. Інтернаціоналізація як стратегія розвитку сучасного закладу вищої освіти. 

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

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

21. Формування світового ринку послуг вищої освіти. Традиційні постачальники освітніх 

послуг. «Нові постачальники освіти». 

22. Сутність, мета, завдання Болонської реформи як структурної реформи та як засобу 

інтеграції й демократизації вищої освіти та підвищення її якості. 

23. Реформа в галузі освітнього менеджменту та управління вищим навчальним закладом 

як частина трансформації європейської вищої освіти. 

24. Європейські освітні програми мобільності учасників освітнього простору. 

25. Інтегрування України у спільний європейський та світовий освітній і науковий 

простір. Новий Закон України «Про вищу освіту». 


