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1. Методичні рекомендації  

щодо організації самостійної та індивідуальної роботи  

для заочної форми навчання 

 

Самостійна та індивідуальна робота здобувачів проводяться в 

освітньому процесі для поглибленого вивчення дисциплін та опанування їх 

методологічних засад. Це вид навчального заняття, на якому викладач 

організовує, обговорення слухачами питань програмного матеріалу. 

Самостійна робота слухачів сприяє розвиткові, поглибленню їх інтересу 

до науки і наукових досліджень. 

Індивідуальна робота є важливим засобом не тільки для перевірки знань 

слухачів, але й для формування високого рівня знань на основі правильних 

суджень та висновків. 

Головна мета самостійної та індивідуальної роботи – допомогти 

слухачам опанувати курс, засвоїти предмет. 

Самостійну роботу варто починати з вивчення конспекту, або тексту 

лекції, потім прочитати й законспектувати в зошит для семінарів відповідний 

матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та 

критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле поняття, вираз, 

обов’язково необхідно з’ясувати його зміст. Не зробивши цього, слухач 

ризикує сприйняти неправильно значення терміну, виразу або й всього тексту. 

Тут варто скористатися словничками чи іншими допоміжними джерелами. 

Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Слухачі мусять 

використовувати інші джерела і особливо періодичні видання. 

Опанування положень курсу передбачає не тільки засвоєння визначень 

тих чи інших категорій, характерних рис та ознак певного явища, але й 

розуміння різних точок зору щодо нього. 

Реферати, передбачені планами самостійних занять, присвячуються 

складним питанням, які не розглядаються в навчально-методичній літературі і 

потребують опанування наукових джерел, окремих статей або монографій. 

Обсяг реферату має відповідати 7-8 хвилинам доповіді. Реферативні 

повідомлення заслуховуються і обговорюються в ході відповідних занять і 

лише у виключних випадках без доповіді перевіряються викладачем. Вони 

обов’язково оцінюються викладачем. Реферати можуть бути основою для 

написання наукової роботи. 

Перевірка завдань може відбуватися в різних формах: співбесіди, 

загальногрупової дискусії, заслуховування й обговорення рефератів, 

проведення письмових контрольних робіт, виконання тестових завдань. 

Встановлений рівень засвоєння матеріалу враховується викладачем при 

вирішенні питання про допуск до заліків чи екзаменів на основі оцінок та 

поточної атестації. Основні питання тем вносяться до реєстру питань, які 

вводяться в білети. 
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2. Завдання для самостійної роботи 

 

ТЕМА 1. Предмет і завдання педагогіки вищої школи 
 

Скласти список літературних джерел до теми 

1. Виникнення педагогіки вищої школи як нової галузі психологічних знань, її 

об’єкт і предмет. 

2. Теоретичні та практичні завдання педагогіки вищої школи. 

3. Основні категорії педагогіки вищої школи. 

4. Взаємозв’язок педагогіки вищої школи з іншими галузями наукового знання. 

 

 

ТЕМА 2. Загальні засади педагогіки вищої школи 

 

Розкрити сутність основних категорій теми 

1. Педагогіка вищої школи в системі педагогічних наук. 

2. Предмет та основні завдання педагогіки вищої школи. 

3. Основні категорії педагогіки вищої школи. 

4. Система вищої освіти України. 

 

 

ТЕМА 3. Предмет і основні категорії дидактики вищої школи 

 

Скласти есе з вказаних питань 

1. Предмет, завдання, функції дидактики вищої школи. 

2. Специфіка дидактичних закономірностей. 

3. Основні категорії дидактики вищої школи. 

 

ТЕМА 4. Педагогічна сутність процесу навчання у вищій школі 
 

Розкрити сутність основних категорій теми 
1. Структура процесу навчання. 

2. Функції процесу навчання. 

3. Характеристика основних компонентів процесу навчання. 

4. Типи та види навчання. 

5. Психологічні фактори, які впливають на процес навчання. 

 

ТЕМА 5. Зміст освіти у вищій школі 

 

Скласти есе з вказаних питань 

1. Загальна характеристика змісту освіти. 

2. Система стандартів вищої освіти. 

3. Нормативні документи, що визначають зміст освіти. 
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ТЕМА 6. Форми організації навчального процесу у ВНЗ 

 

Розкрити сутність основних категорій теми 

1. Система форм організації навчального процесу у вищих навчальних 

закладах. 

2. Функції, типологія, дидактична структура лекції. 

3. Дидактичні основи семінарських  занять. 

4. Дидактичні основи практичних занять. 

5. Дидактичні основи індивідуальних занять та консультації. 

 

 

 

3. Індивідуальні завдання 

 

ТЕМА 1. Предмет і завдання педагогіки вищої школи 

Розкрити сутність основних категорій теми 
1. Педагогічні механізми підвищення ефективності організації навчального 

процесу у вищій школі.  

2. Методологія і принципи педагогічного дослідження. 

3. Значення психологічних знань в педагогічної діяльності викладача вищого 

навчального закладу. 

4. Предмет, завдання, історія розвитку педагогіки професійної освіти. 

5. Інтеграція психологічного, педагогічного, соціально-гуманітарного знання 

як основа підготовки юриста. 

6. Неперервна освіта як педагогічна концепція і як феномен практики. 

 

ТЕМА 2. Загальні засади педагогіки вищої школи 

Скласти есе з вказаних питань 
1. Порівняльний аналіз становлення систем вищої освіти в Україні та за 

кордоном. 

2. .Логіка історичного розвитку європейських університетів. 

3. Характеристика класичної моделі університетів. 

4. Етапи розвитку вищої освіти в Україні, їх характеристика. 

5. Інноваційна педагогічна діяльність як складова інноваційного освітнього 

процесу 

 

ТЕМА 3. Предмет і основні категорії дидактики вищої школи 

Розкрити сутність основних категорій теми 
1. Дидактика в системі педагогічних наук. 

2. Розвиток дидактичних систем. 

3. Актуальні проблеми дидактики вищої школи. 

4. Фактори взаємозв’язку педагогічного і психологічного знання в дидактиці 

вищої школи. 

5. Реалізація принципу професійної спрямованості в процесі навчання у вищій 

школі. 
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6. Дидактичні вимоги до вибору методів навчання.  

7. Дидактичні закономірності навчального процесу. 

 

ТЕМА 4 Педагогічна сутність процесу навчання у вищій школі 

Скласти есе з вказаних питань 
1. Методологічні основи процесу навчання. 

2. Гносеологічні основи процесу навчання.  

3. Сучасні теорії навчання. 

4. Змістовний компонент процесу навчання. 

5. Організація навчальної роботи викладача вищого навчального закладу. 

6. Розвиток навчальної мотивації студентів. 

7. Особливості навчального процесу у вищої школі. 

ТЕМА 5. Зміст освіти у вищій школі 

Скласти есе з вказаних питань 
1. Оптимізація змісту вищої освіти – важливий крок на шляху удосконалення 

вищої освіти.. 

2. Особливості змісту вищої освіти. 

3.  Державний контроль за рівнем якості вищої освіти. 

4. Основні принципи визначення змісту вищої освіти. 

5. Змістовний компонент процесу навчання.  

 

ТЕМА 6. Форми організації навчального процесу у ВНЗ 

Скласти есе з вказаних питань 
1. Академічна лекція в системі підготовки студента. 

2. Дидактичні та методичні вимоги до академічної лекції. 

3. Особливості начальної роботи студентів на лекції і передумови її 

ефективності. 

4. Дидактичні завдання семінарських, практичних та лабораторних занять. 

5. Особливості начальної роботи студентів на семінарських заняттях і 

передумови її ефективності. 

6. Форми організації учбової діяльності студентів на семінарських заняттях. 

7. Реалізація принципів індивідуалізації та диференціації під час проведення 

навчальних занять. 
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4. Критерії оцінювання самостійної роботи  

 

У межах кредитних модулів здобувач має скласти конспект тез щодо 

опрацювання додаткових питань із кожної теми для більш поглибленого 

вивчення дисципліни, а також низки практичних завдань. Ця робота передбачає 

опрацювання навчальної, нормативної та лексикографічної літератури. 

14–15 балів – повне й безпомилкове виконання практичних завдань, 

охайне ведення конспекту; 

11–13 балів – виконання 80-90% завдань, які містять деякі неточності у 

викладі й незначну кількість орфографічних і граматичних помилок; 

9–10 балів – виконання 70-80 % завдань, в яких допущено незначну 

кількість помилок як змістового характеру, так і орфографічні; 

7–8 балів – виконання 50-60 % завдань, у яких зафіксовано значну 

кількість змістових, лексичних, граматичних, орфографічних помилок; 

1– 6 балів – виконання 10-40 % завдань, неохайне ведення конспекту; 

0 балів – роботу не виконано.  

 

 

5. Критерії оцінювання індивідуальної роботи  

 

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувач має опрацювати 

відповідну додаткову навчальну, методичну та лексикографічну літературу, 

виконати запропоновані практичні завдання. 

14–15 балів – повне й безпомилкове виконання практичних завдань, 

охайне ведення конспекту; 

11–13 балів – виконання 80-90% завдань, які містять деякі неточності у 

викладі й незначну кількість орфографічних і граматичних помилок; 

9–10 балів – виконання 70-80 % завдань, в яких допущено незначну 

кількість помилок як змістового характеру, так і орфографічні; 

7–8 балів – виконання 50-60 % завдань, у яких зафіксовано значну 

кількість змістових, лексичних, граматичних, орфографічних помилок; 

1– 6 балів – виконання 10-40 % завдань, неохайне ведення конспекту; 

0 балів – роботу не виконано.  
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2. Рекомендована література 

 

Основні нормативні акти: 

1. Конституція України Конституція України, прийнята на п'ятій сесії 

Верховної Ради України 28.06.1996 р. із змін. та доповн. 

2. Закон України «Про освіту» 23.05.1991 № 1060-XII із змін. та доповн. – 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. 

3. Закон України «Про вищу освіту» від від 01.07.2014 № 1556-VII із змін. та 

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

4. Панов М.І., Гетьман Ю.П. Вища освіта: Нормативно-правові акти про 

організацію освіти у ВНЗ. – К, 2014. 

 

Підручники: 

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія. – 

К.Либідь, 1998. 

2. Артемова Л.В. Історія педагогіки України:  – К.: Академія, 2007. 

3. Бондар В. Дидактика: – К.: ЦУЛ, 2006. 

4. Булах І..С., Волинська Л.В. Психологічні аспекти міжособистісної 

взаємодії викладачів і студентів. – К.: НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2002. 

5. Васьков Ю.В, Педагогічні теорії і технології; досвід (Дидактичний аспект) 

– К., 2000. 

6. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. – Київ: Центр навчальної 

літератури, 2005. 

7. Вітвицька С.С. практикум з педагогіки вищої школи – Київ: Центр 

навчальної літератури, 2005. 

8. Волкова Н.П. Педагогіка. Серія «Альма-матер». - К., 2007. 

9. Галузинський В.М., Євтух М.В. Основи педагогіки та психології вищої 

школи в Україні. – К.: ННТЛ, 2005.  

10. Дічківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К., 2004 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

1. Бутенко Л.Ю, Комунікативна майстерність викладача: Навч. посіб., К.: 

ЦУЛ, 2005. 

2. Бочелюк В.Й.. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 

2007. 

3. Варій М.Й. Загальна психологія: – К.: ЦУЛ, 2007. 

4. Дрозденко К.С. Загальна психологія в практичному вимірі, - К.: 

Професіонал, 2007. 

5. Загальна психологія в практичному вимірі. Кредитно-модульний курс.:  К.: 

Професіонал, 2007. 

6. Ковальчук М. Історія психології. Навчальний посібник.-К., 2004. 

7. Лож кін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика. – К.: 

Професіонал, 2007. 

8. Педагогічна творчість і майстерність. Хрестоматія / Інститут змісту і 

методів навчання/ Н.В. Гузій (укл.). – К., 2000. 
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Монографії та інші наукові видання: 

1. Зайцева І.В.  Мотивація учіння студентів: Монографія. – Ірпінь, 2000. 

2. Згуровський М. Болонський процес: головні принципи та шляхи 

структурного реформування вищої освіти України. -  К., 2006. 

3. Кудіна В.В., Юрченко В.І. Психологія вищої школи. – К.: КСУ, 2004.  

4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи. – К.: Знання, 2005. 

5. Курлянд З.Н. Педагогіка вищої школи. – К.: ЦУЛ, 2005. 

6. Лемківська Г.Д. Адаптація першокурсників в умовах ВЗО. – К.: Науково-

методичний центр, 2001. 

7. Максименко С.Д. Загальна психологія. К., 2004. 

8. Мороз І.В. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу: Монографія: - К.: ТОВ «Освіта України», 

К., 2005. 

9. Навчальний процес у вищій педагогічній школі./ За ред. акад. Мороза О.Г.– 

К.: НПУ, 2000. 

10. Нємов Р.С. Психологія. – К., 2002. 

11. Панов М.І., Гетьман Ю.П. Вища освіта: Нормативно-правові акти про 

організацію освіти у ВНЗ. – К, 2007. 

12. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи. – К.: ТОВ «Філ-

студія», 2006. 

13. Сергєєва В.Ф. Виховна робота в сучасному вищому закладі освіти.  – К., 

2000. 

14. Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання. – К.: ЦУЛ, 2006. 

15. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищої школі. – К.: 

Вища школа, 2005. 

16. Фіцула М. Педагогіка вищої школи. – К.: Академія, 2006. 

 
 


