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Метою вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» є:  

навчальна - формування у здобувачів вищої освіти системних уявлень 

про педагогічні технології, розвиток вміння орієнтуватися в багатомірному 

просторі міждисциплінарних проблем. 

розвиваюча – усвідомлення здобувачами вищої освіти сутності, 

основних характеристик, динаміки і напрямку розвитку системи вищої освіти 

як професійно-педагогічної діяльності і психолого-педагогічних знань, як 

основних та необхідних умов успішності цієї діяльності. 

виховна - ознайомлення здобувачів вищої освіти із сучасними 

проблемами, педагогічної діяльності та дидактики вищої школи. 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни становлять 

наступні дисципліни: філософія, соціологія, політологія, логіка. 

 

Результати вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка вищої 

школи». 

Згідно з вимогами освітньої програми Здобувачі повинні знати: 

1) на понятійному рівні: 

 предмет та завдання педагогіки вищої школи; 

 предмет та завдання психології вищої школи; 

 сучасні тенденції розвитку вищої освіти; 

 гуманістичні теорії особистості. 

2) на фундаментальному рівні: 

 шляхи і засоби гуманізації та гуманітаризації вищої освіти. 

 тенденції розвитку системи неперервної освіти; 

 основні напрями розвитку інтеграційних процесів в сфері вищої освіти; 

 інноваційні процеси у системі вищої освіти;. 

 основні цілі Болонського процесу; 

 основні категорії дидактики вищої школи; 

 структуру процесу навчання; 

 функції процесу навчання; 

 психологічні фактори, які впливають на процес навчання; 

 сучасні теорії навчання; 

 форми організації навчального процесу у вищих навчальних закладах; 

 психолого-педагогічні вимоги до проведення навчальних занять; 

 психологічну структуру діяльності викладача вищої школи;  
 типологію викладачів вищої школи;.  

 сутність професійної Я-концепції викладача; 

 психологічну характеристику студентського віку; 

 типологічні особливості студентів; 

 види та умови адаптації студентів до вищої школи; 

 структуру учбової діяльності студентів; 

 типи мотивації учіння; 



 психологічну характеристику засвоєння; 

 завдання, види, принципи самостійної роботи; 

 форми й види науково-дослідницької роботи студентів; 

 сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі; 

 функції, структуру, стилі педагогічного спілкування. 

3) на практично-творчому рівні: 

 протиріччя та бар’єри спілкування причини їх виникнення; 

 особливості педагогічного конфлікту; 

 принципи, методи, напрями, форми виховання;  

 структуру та особливості виховного процесу у вищій школі; 

 психологічні передумови та шляхи вирішення педагогічного конфлікту; 

  психологічні особливості студентської групи; 

 систему робота куратора студентської групи; 

 психологічні характеристики студентського самоврядування. 
вміти: 

1) на репродуктивному рівні: 

 отримувати нові знання з різних джерел, з досліджень власної діяльності; 

аналізувати педагогічні ситуації, здійснювати пошукову, евристичну 

діяльність та ін.; 

2) на алгоритмічному рівні: 

 здійснювати перспективне планування; передбачати можливі результати 

від рішення системи педагогічних завдань, проектувати зміст навчальної 

дисципліни, проектувати власну педагогічну діяльність, проектувати 

навчальний процесі, різноманітні підходи до технологій навчання, 

використовувати інноваційні системи навчання; 

3) на евристичному рівні: 

 відбирати та структурувати інформацію до щойно розроблених курсів, 

відбирати форми організації, методи і засоби навчання, здійснювати 

контроль за навчальною діяльністю студентів; 

 організовувати групову й індивідуальну роботу студентів з урахуванням 

всіх факторів, управляти психічними станом студентів на навчальних 

заняттях, діагностувати пізнавальні можливості і результати виховної 

діяльності, здійснювати корекцію навчальної діяльності з врахуванням 

таких параметрів особистості студента як пам’ять, сприйняття, мотиви, 

направленість особистості, широта інтересів та ін.; вміти перетворювати 

педагогічні цілі в психологічні цілі студента; 

4) на творчому рівні: 

 будувати взаємодію, взаємовідносини між викладачами і студентами для 

ефективної організації виховного процесу і досягнення позитивних 

результатів, встановлювати доброзичливі відносини, мотивувати 

учасників педагогічного процесу до майбутньої діяльності та ін.  

 



Обсяг навчальної дисципліни: 2 кредити (ЕКТС) загальний обсяг 60 годин 

всього 30 годин, лекції 14 годин, семінари 6 годин, самостійна робота 30 

годин. 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. Предмет і завдання педагогіки вищої школи. Зміст освіти у 

вищій школі. 

Виникнення педагогіки вищої школи як нової галузі педагогічних 

знань. Об’єкт і предмет педагогіки вищої школи. Понятійний апарат 

педагогіки вищої школи. Практичні, науково-дослідницькі, діагностично-

корекційні завдання педагогіки вищої школи. Структура педагогіки вищої 

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

знання. Взаємозбагачення педагогіки вищої школи в процесі 

міждисциплінарної інтеграції. Методологія і принципи педагогічного 

дослідження. 

Загальна характеристика змісту освіти. Специфічні особливості змісту 

вищої освіти. Рівні організації змісту освіти. Структура змісту освіти. 

Дидактичне перетворення змісту даної науки в зміст відповідної навчальної 

дисципліни. Система стандартів вищої освіти. Складові державного 

стандарту вищої освіти, галузевого стандарту вищої освіти, стандартів вищої 

освіти вищих навчальних закладів. Нормативні документи, що визначають 

зміст освіти: освітньо-кваліфікаційна характеристика, діаграма структури 

програми навчання, освітньо-кваліфікаційна програма підготовки фахівця з 

вищою освітою певних освітньо-кваліфікаційних рівнів, навчальний план, 

програми навчальних дисциплін. 

 

ТЕМА 2. Загальні засади педагогіки вищої школи. 
Педагогіка вищої школи як галузь педагогічної науки. Об’єкт 

педагогіки вищої школи. Предмет і завдання педагогіки вищої школи. 

Функції педагогіки вищої школи. Основні категорії педагогіки вищої школи. 

Педагогіка вищої школи в системі педагогічних наук. Система вищої освіти 

України. Головні завдання вищого навчального закладу. Типи вищих 

навчальних закладів. Структурні підрозділи вищого навчального закладу 

третього і четвертого рівнів акредитації. Взаємозвязок педагогіки вищої 

школи з психологією вищої школи. Співвідношення усталеності та 

мінливості в процесі синтезу нового дидактичного змісту дисципліни 

«Педагогіка вищої школи». 

 

ТЕМА 3. Предмет і основні категорії дидактики вищої школи. 

Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток. Основні 

дидактичні ідеї Я.-А.Коменського. Внесок видатних вчених у розвиток 

загальної дидактики на різних етапах становлення освіти й науки. 

Об’єкт дидактики вищої школи. Предмет дидактики вищої школи. 

Завдання, які вирішує дидактика вищої школи: визначення мети і завдань 



навчання; виявлення закономірностей процесу навчання на основі його 

аналізу; здійснення спеціальної пошуково-експериментальної роботи; 

обґрунтування принципів навчання на основі виявлених закономірностей 

навчання; вироблення організаційних форм, методів і прийомів навчання, 

забезпечення навчально-матеріальної бази, засобів навчання. 

Основні функції дидактики вищої школи – пізнавальна і практична. 

Характерні риси дидактики вищої школи. Специфіка дидактичних 

закономірностей. 

Зв'язок дидактики з філософією та соціологією, політологією, 

педагогічною психологією, логікою, фізіологією людини, кібернетикою. 

Співвідношення дидактики з методикою. 

Основні категорії дидактики: навчання, освіта, викладання, учіння, 

знання, уміння, навички, закономірності, принципи, зміст, форми, методи, 

засоби навчання. Сутність основних категорій дидактики. 

 

ТЕМА 4. Педагогічна сутність процесу навчання у вищій школі. Форми 

організації навчального процесу у ВНЗ. 

Процес навчання і його основні категорії. Співвідношення процесів 

навчання і наукового пізнання. 

Навчання як об’єкт психологічного осмислення. Психологічні теорії 

навчання.  

Освітня функція процесу навчання. Основні види знань. Первинні та 

вторинні вміння. Теоретичні та практичні вміння. Навички.  

Розвиваюча функція навчання. Розвиток мислення, формування волі, 

емоційно-почуттєвої сфери, навчальних інтересів, мотивів і здібностей 

студентів.  

Виховна функція навчання. Формування наукового світогляду - 

підґрунтя для виховання моральних, трудових, естетичних і фізичних якостей 

особистості студента. Взаємозв’язок функцій навчання 

Структура процесу навчання. Бінарний характер процесу навчання. 

Дидактичний аналіз змісту, умов та форм взаємодії викладачів і студентів в 

процесі навчання. Гносеологічні основи процесу навчання. Психологічні 

фактори, які впливають на процес навчання. 

Загальні основи класифікації сучасних теорії навчання. Інформаційна 

модель освіти. Характеристика традиційного навчання. Пояснювально-

ілюстративний тип навчання і репродуктивний стиль навчання. Розвиваюча 

модель освіти. 

Форма організації навчального процесу як педагогічна категорія. 

Загальна характеристика форм організації навчального процесу у вищих 

навчальних закладах згідно Закону України «Про вищу освіту»: навчальні 

заняття, самостійна підготовка, практична підготовка, контрольні заходи.  

Функції лекції як основного виду навчальних занять у вищому 

навчальному закладі. Основні критерії класифікації лекції. Характеристика 

традиційних лекцій та їх типологія. Характеристика нетрадиційних лекцій та 



їх типологія. Психолого-педагогічні вимоги до проведення лекції у вищих 

навчальних закладах. 

Функції семінарських занять. Типологія семінарських занять. 

Дидактична, логіко-психологічна, методична структура семінарських занять. 

Психолого-педагогічні вимоги до проведення семінарських занять у вищих 

навчальних закладах. 

Практичне заняття як форма взаємозв’язку теорії з практикою. Цілі 

практичних занять. Дидактичні і методичні вимоги до змісту практичних 

занять. Дидактичні основи лабораторних занять. Структура лабораторного 

заняття. 

Дидактичні основи індивідуальних занять. Види індивідуальних занять. 

Психолого-педагогічні вимоги до проведення індивідуальних занять у вищих 

навчальних закладах. 

Функції консультації. Психолого-педагогічні вимоги до проведення 

консультації у вищих навчальних закладах. 

 

ТЕМА 5. Процес виховання у вищому навчальному закладі 
Становлення та розвиток теорії та практики виховання. Системи 

виховання в Європі. Системи виховання у слов’ян. Системи виховання в 

Україні. Системи виховання у ХХ столітті (П.Лесгафт, А..С.Макаренко, 

В.О.Сухомлинський). 

Сутність, зміст, завдання, форми і засоби процесу виховання у вищому 

навчальному закладі. 

Поняття виховання, як базова категорію педагогіки, у широкому і 

вузькому соціальному значенні слова, а також у широкому і вузькому 

педагогічному розумінні. 

Об'єкт виховання як процес формування особистості разом з її 

ставленням до суспільства, себе й інших людей, до праці. Стосунки,які 

відповідають структурі психічних якостей особистості й охоплюють сферу її 

потреб, знань, почуттів, вольових дій і вчинків. 

Предмет виховання як специфічні для виховання проблеми та явища: 

закономірності й принципи, зміст, технології, методи, прийоми та форми, 

спрямовані на реалізацію мети й завдань виховання. 

Самовиховання як вищий етап виховного процесу, систематична й 

свідома індивідуальна діяльність людини, спрямована на вироблення в собі 

бажаних фізичних, розумових, моральних, естетичних якостей, позитивних 

рис волі й характеру, усунення негативних звичок. Провідні компоненти 

змісту самовиховання – формування вольових і моральних якостей особи. 

 

ТЕМА 6.  Науково-педагогічний працівник вищого навчального закладу 

Роль і місце науково-педагогічного працівника в розвитку суспільства.  

Значущість діяльності науково-педагогічного працівника вищої школи 

у державотворенні, формуванні національної свідомості й духовної культури 

українського суспільства. 



Функції науково-педагогічного працівника ВНЗ. Потреби сучасної 

гуманістичної педагогіки вищої школи. 

Структурні складники й функціональні компоненти педагогічної 

діяльності. Модель  структурних елементів: суб'єкт педагогічного впливу; 

об'єкт педагогічного впливу; предмет їх спільної діяльності; цілі навчання; 

засоби педагогічної комунікації. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» передбачено: 

- для денної форми навчання – залік. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Критерії оцінювання успішності навчання 

(Критерієм успішного проходження Здобувачем підсумкового 

оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок 

за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається за допомогою 

якісних критеріїв і трансформується в мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної числової (рейтингової) шкали.  

Критерії оцінювання аудиторної, самостійної та індивідуальної 

роботи розробляються кафедрою індивідуально під конкретну навчальну 

дисципліну, з урахуванням загальних критеріїв, визначених Положенням про 

організацію освітнього процесу у Дніпропетровському державному 

університеті внутрішніх справ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наприклад, критерії оцінювання аудиторної роботи Здобувачів 

Б
А

Л
И

 
ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 
завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 
заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді 
на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної практики. 

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

Для навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» засобами 

діагностики знань (успішності навчання) виступає: залік. 
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1 Предмет і завдання педагогіки 

вищої школи 

10 5 2 2 2 5 

2 Загальні засади педагогіки вищої 

школи 

10 5 2   5 

3 Предмет і основні категорії 

дидактики вищої школи 

10 5 2 2 4 5 

4 Методи та форми організації 

навчання у вищій школі 

10 5 2   5 
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5 Процес виховання у вищому 

навчальному закладі 

Сутність, зміст, завдання, форми 

і засоби процесу виховання у 

вищому навчальному закладі 

10 5 4 2  5 

6 Науково-педагогічний працівник 

вищого навчального закладу 

10 5 2  4 5 
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 Форма підсумкового 
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