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1. Загальна інформація 
 
Назва курсу 

 
Педагогіка вищої школи 

 
Викладач Барабаш Вікторія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії, археології, інформаційної 

та архівної справи 

 
Профайл викладача 

 
ORCID: 0000-0002-8560-0851 

Контактний телефон 0666492424 
Е-пошта viktoria-k67@ukr.net 
Фейсбук www.facebook.com/В. Барабаш 

Консультації очні – відповідно до затвердженого графіку консультацій; 
онлайн – е-листування, у месенджері (Facebook-Messenger), вебінари на платформі Zoom (за запитом здобувача) 

Система дистанційного 
навчання http://moodle.kntu.kr.ua/ 

 
 

2. Анотація до дисципліни 
Анотація курсу. Основним критерієм роботи навчального закладу є рівень підготовленості випускників, раціональне поєднання теоретичних 

знань з умінням застосовувати їх на практиці, що означає потребу вести пошук ефективних форм і методів навчання, удосконалення навчальних 
планів, програм, розробку навчально-методичних посібників. Процес підготовки нової генерації науковців, здатних позитивно впливати на 
суспільний розвиток, потребує зростання якості знань, збереження національної культури, докорінного оновлення професійно-педагогічної 
підготовки викладачів закладів вищої освіти.  

Розвиток сучасної педагогічної школи в Україні – багатогранний процес, котрий змінює її обличчя наближаючись до рівня соціальних, 
політичних, педагогічних вимог епохи технічної та технологічної революцій.  

Серед важливих позитивних тенденцій розвитку педагогічної школи – курс на демократизацію, диверсифікацію та диференціацію освіти, 
гуманістичну спрямованість виховання, використання форм і методів навчання, що підвищують активність, самостійність студентів, включення їх у 
дослідно-експериментальну діяльність.  

Вивчення педагогіки вищої школи – важлива умова формування загальної та педагогічної культури викладача закладу вищої освіти будь-
якого профілю, оскільки вона озброює знаннями про процеси розвитку теорії та практики виховання і навчання студентів, сприяє становленню 
світогляду, педагогічного професіоналізму. 

 

mailto:viktoria-k67@ukr.net
http://www.facebook.com/%D0%92.%C2%A0%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%88
http://moodle.kntu.kr.ua/


3. Мета і завдання дисципліни 
Мета: навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» – підготовка здобувачів вищої освіти за ІІІ науково-освітнім рівнем «доктор 

філософії» до виконання обов’язків викладача закладу вищої освіти; проведення науково-пошукової роботи та до керівництва дослідницькою 
роботою студентів; організації навчально-виховного процесу в освітніх закладах. 

Завдання: 
формування компетентностей (ІК – інтегральної, ЗК – загальних, СК – спеціальних): 

ІК. Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми у сфері історії та археології, застосовувати методологію наукової та 
педагогічної діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

ЗК 04. Здатність ефективно застосовувати сучасні інформаційні технології та інструменти в науковій та науково-педагогічній роботі.  
ЗК 06. Здатність до безперервного розвитку та самовдосконалення у професійній сфері упродовж життя, відповідальність за навчання інших 

у процесі науково-педагогічної діяльності та виконання наукових досліджень в галузі історії та археології.  
СК 04. Здатність до комунікації з широкою громадськістю та науковою спільнотою у своїй та суміжних галузях наукової та професійної 

діяльності. 
4. Формат дисципліни 

Для денної форми навчання викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням 
електронних презентацій, поєднуючи із практичними роботами; формат очний (offline / Face to face). 

5. Програмні результати навчання 
ПРН 02. Демонструвати знання законодавства щодо захисту прав інтелектуальної власності, дотримуватися етики досліджень та принципів 

академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.  
ПРН 11. Застосовувати сучасні теоретичні та методологічні досягнення історичної науки, методи та інструменти наукової та педагогічної 

діяльності за фахом.  
 

6. Обсяг дисципліни 
 

Вид роботи Кількість годин 
Лекції 26 

Практичні заняття 13 

Самостійна робота 51 
Разом 90 

 
 

 
 
 



 
7. Ознаки дисципліни 

 

Рік викладання Курс 
(рік навчання) 

Семестр Кількість кредитів 
/ годин 

Вид підсумкового 
контролю 

Нормативна / 
вибіркова 

2022/2023 1 1 3/90 залік норматиивна 

 

 

8. Пререквізити 
Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Педагогіка вищої школи» істотно підвищиться, якщо здобувач попередньо опанував та/або 

повторив матеріал дисциплін з методики викладання у вищій школі, філософії, методології та організації наукових досліджень. 
 

9. Технічне й програмне забезпечення / обладнання 
Для викладання дисципліни «Педагогіка вищої школи» застосовується потужна матеріально-технічна база кафедри історії, археології, 

інформаційної та архівної справи: мультимедійні засоби, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії, персональні комп’ютери, локальна комп’ютерна 
мережа, програмне забезпечення, вільний доступ до Інтернету, відкрита бездротова мережа Wi-Fi. 

 
10. Політика курсу 

Академічна доброчесність: 
Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

Відвідування занять: 
Відвідання занять – важлива складова навчання. Очікується, що всі здобувачі відвідають лекції і практичні заняття курсу.  
Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше ніж за тиждень до залікової сесії. 

Поведінка на заняттях: 
Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та адміністрація 

діють відповідно до: «Положення про організацію освітнього процесу в ЦНТУ» 
(http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf); «Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін та 
формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти» (http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf); «Положення про дотримання 
академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти ЦНТУ» (http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=50).; 
«Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ЦНТУ». Режим доступу: 
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/polozh_system_yakosti.pdf. 
 

http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf
http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=50)
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/polozh_system_yakosti.pdf


11. Навчально-методична карта дисципліни 
 

 
Тема 

Кількість год. 

лекції практичні 
заняття 

самостійна 
робота 

Тема 1. Місце і роль педагогічної науки в системі соціально-економічного розвитку України. 
Предмет педагогіки вищої школи. Основні функції та завдання педагогіки вищої школи. 
Характеристика основних категорій педагогіки вищої школи. Вища школа як педагогічна система. 
Освіта в умовах воєнного стану. 

2 2 4 

Тема 2. Історія розвитку вищої школи. Витоки й основні віхи становлення освіти й вищої школи 
у світі і в Україні.  

 
2 

 
1 

 
4 

Тема 3. Психологічні особливості, типологія студентів і формування студентського 
колективу. Психологічні особливості студентського віку. Суперечливості та кризи студентського 
віку. Вищий навчальний заклад – один із провідних факторів соціалізації особистості студента як 
фахівця. 

 
4 

 
2 

 
5 

Тема 4. Особливості діяльності, типологія, педагогічна культура викладача вищої школи.  
Особливості діяльності викладача ЗВО. Професійно-педагогічне спілкування й типологія 
особистості викладача вищої школи.   

2  4 

Тема 5. Науково-педагогічна діяльність викладача вищої школи. Педагогічний 
професіоналізм. Педагогічна майстерність та її особливості 2 2 4 

Тема 6. Теорія навчання у закладах вищої освіти. Сутність процесу навчання у ЗВО. 
Структура процесу навчання. Діяльність суб’єктів навчального процесу. Форми, види, методи і 
засоби навчання у вищій школі. 

4 2 5 

Тема 7. Сучасні технології навчання у закладах вищої освіти. Диференційоване навчання. 
Проблемне навчання. Ігрові технології навчання. Кредитно-модульне навчання. Модульно-
розвивальне навчання. Інтерактивні технології навчання. 

2 2 5 



Тема 8. Психолого-педагогічні аспекти мотивації студентів до навчання. Проблеми мотивації 
навчання у вищій школі. Оптимальні методики і технології проведення лекційних, семінарських 
та практичних занять. 

2 2 5 

Тема 9. Оптимальні методики і технології проведення лекційних, семінарських та 
практичних занять. Підготовка та організація лекційних занять.  2  5 

Тема 10. Технологія і техніка організації та проведення семінарів, практичних, 
лабораторних, індивідуальних занять. Особливості проведення консультацій і колоквіумів. 
Науково-дослідна діяльність студентів. 

2  4 

Тема 11. Виховна робота у закладах вищої освіти. Організація виховної роботи зі студентами у 
вищій школі. Зміст, напрями, форми і методи виховної роботи зі студентами. 2  3 

Тема 12. Організація виховної роботи зі студентами у вищій школі. Структура виховного 
процесу. Мотиви і принципи виховання. Форми і методи виховної роботи зі студентами.  2 3 

Разом за семестр  
26 13 51 

 

12. Система оцінювання та вимоги 

Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (стор. 32-33).\ 
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 
Форма підсумкового контролю: залік. 

 

 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти під час вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» 



 

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 
контроль 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 ЗК1 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 ЗК2 Всього Залік 

5 5 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 5 20 100 100 

 

Примітка: Т1, Т2 – теми. ЗК1, ЗК2 – підсумковий змістовий контроль. 

Рівень знань оцінюється: 
«Відмінно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти досконало засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної 

дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповідь, вільно використовує 
набуті теоретичні знання у процесі аналізу практичного матеріалу, висловлює власні міркування стосовно тих чи інших проблем, демонструє 
високий рівень засвоєння практичних навичок. 

«Добре» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, викладає його аргументовано, володіє основними 
аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, має практичні навички, висловлює власні міркування з приводу тих чи інших 
проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або у процесі аналізу практичного матеріалу. 

«Задовільно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти, в основному, володіє теоретичними знаннями з навчальної дисципліни, 
орієнтується в першоджерелах  та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або 
відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях, не вміє оцінювати факти та 
явища, пов’язувати їх з майбутньою діяльністю. 

«Незадовільно» / «Не зараховано» – здобувач вищої освіти не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, 
визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі; відсутні наукове мислення, практичні навички не 
сформованіЗдобувачі, які не з’явилися на іспит без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку. 

Переведення підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни, вираженої у балах, в екзаменаційну (залікову) за національною 
шкалою та шкалою ЄКТС здійснюється за відповідною шкалою.  



Шкала оцінювання 

Оцінка 
за 

шкалою 
ЄКТС 

Визначення 

Оцінка 
За національною 
системою (іспит, 

диференційований залік: 
курсова робота, практика) 

За 
національною 

системою  
(залік) 

За 
системою 

ЦНТУ 

A ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок 5 (відмінно) Зараховано 90 – 100 

B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками 
4 (добре) Зараховано 

82 – 89 
C ДОБРЕ – в цілому правильна робота з певною кількістю грубих 

помилок 74 – 81 

D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків 3 (задовільно) Зараховано 64 – 73 
E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії 60 – 63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як 
перескласти 2 (незадовільно) Незараховано 35 – 59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота 1 – 34 
 

Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (С. 28-31). 
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