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АНОТАЦІЯ  КУРСУ  

Мета  курсу: теоретична підготовка аспірантів до здійснення дидактичної, науково-
методичної й інноваційної організаційно-педагогічної діяльності у вищій школі шляхом 
формування їх інтересу, здатності й готовності до самостійного пізнання актуальних проблем 
теорії та перспектив розвитку вищої освіти в Україні та світі, педагогічного моніторингу й 
менеджменту, сучасних концепцій навчання й виховання студентів, опанування способів 
організації їхньої самостійно-дослідницької та науково-дослідної роботи, застосування засобів 
нових педагогічних підходів та освітніх технологій. 

Завдання дисципліни: 
 розкрити сутність основних теоретичних концепцій і методологічних підходів, категорій і 

понять, закономірностей та принципів навчання і виховання студентів закладу вищої 
освіти; 

 забезпечити практичне оволодіння аспірантами традиційних й інноваційних методів, 
форм та технологій навчання й виховання студентів; 

 розкрити теоретичні підходи й забезпечити опанування аспірантами провідних стратегій 
діяльності сучасного викладача й куратора (тьютора, коуча) студентської академічної 
групи по формуванню соціально й професійно важливих якостей особистості; 

 ознайомити з основами освітнього менеджменту й моніторингу у закладі вищої освіти; 
 долучити до усвідомлення значущості педагогічних інновацій для подальшої модернізації 

вітчизняної вищої школи. 
 

Очікувані результати.  
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати і розуміти 

сутність: 
 актуальних проблем розвитку вищої освіти в Україні та світі, шляхів і способів 

оновлення змісту виховання і навчання студентів в умовах модернізації вищої освіти 
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в контексті євроінтеграції, інтерналізації міграції, інформатизації та глобалізації 
суспільства; 

 державних нормативних документів про освіту і вищу освіту; 
 мети, завдань та тенденцій розвитку вищої освіти в Україні та світі; 
 стратегічних завдань та пріоритетних напрямів модернізації та реформування 

національної системи вищої освіти; 
 загальних основ і специфіки педагогіки вищої школи; 
 методів та методики проведення наукових педагогічних досліджень в галузі 

дидактики вищої школи й теорії виховання студентів; 
 дидактики (теорії навчання й освіти) вищої школи; 
 структури освітнього процесу у вищій школі, його зміст, форми, методи і засоби; 
 провідних форм організації освітнього процесу у вищій школі; 
 видів навчальних занять, основ методики їх проведення; 
 педагогічної інноватики в системі вищої освіти; 
 сучасних вимог до професіоналізму особистості та діяльності викладача вищої школи, 

його ролі і місця у процесі вдосконалення освітньо-професійних програм і планів; 
 мети і провідних завдань професійного виховання студентів; 
 способів формування національної свідомості студентської молоді, її громадянської, 

гендерної, моральної та професійної культури; 
 основних напрямів виховання студентів у процесі навчання та у позанавчальний час. 
 
Аспірант повинен вміти: 
 аналізувати основні нормативні та державні документи про вищу освіту та 

функціонування закладу вищої освіти; 
 працювати з науково-педагогічними й дидактико-методичними першоджерелами; 
 застосовувати отримані теоретичні знання у практиці навчання й виховання студентів; 
 організовувати освітній процес у вищій школі із урахуванням традиційних та новітніх 

технологій навчання й виховання студентів;  
 прогнозувати наслідки впровадження педагогічних інновацій у вищій школі;  
 аналізувати й розробляти навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін; 
 розробляти робочі програми й силабус з дисциплін спеціалізації; 
 розробляти плани-конспекти лекцій, практичних, семінарських занять для здобувачів 

першого й другого рівнів вищої освіти; 
 складати портфоліо для навчальних тем дисциплін спеціалізації; 
 проектувати й ефективно застосовувати різні способи й засоби контролю академічних 

успіхів студентів, а також здійснювати моніторинг якості освітнього процесу;  
 забезпечувати демократичний, особистісно зорієнтований, гуманістичний стиль 

керівництва в сфері вищої освіти. 
 
ОПИС КУРСУ 
Форми і методи навчання 

Курс буде викладений у формі лекцій (16 год.) та практичних занять (14 год.), організації 
самостійної роботи студентів  (60 год.).  

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи навчання:  
 словесні методи: розповідь, лекція, пояснення, бесіда, дискусія. 
 наочні методи: ілюстрація, демонстрація, спостереження.  
 методи формування практичних умінь та навичок: виконання практичних завдань, 

розробка схем, таблиць, складання опорних конспектів, складання словника понять; 
 методи активного, евристичного і проблемного навчання, мультимедійні презентації. 
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Перелік  тем  (загальні  блоки)  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
Тема 1.1. Предмет, завдання і соціальна місія педагогіки вищої школи. 
Предмет і завдання педагогіки вищої школи. Місце педагогіки вищої школи в системі 

педагогічних наук, її роль у процесі євроінтеграції і модернізації вищої освіти. Категорії 
педагогіки вищої школи: професійне виховання, вища освіта, навчання впродовж дослідження, 
формування і розвиток особистості студента як суб’єкта навчання та майбутнього фахівця, 
освітній процес, професійне самовиховання. Зв'язок педагогіки вищої школи з іншими науками: 
філософією, соціологією, політологією, соціальною, віковою і педагогічною психологією, 
логікою, інформатикою, математичною статистикою, методиками викладання навчальних 
дисциплін. Актуальні проблеми теорії і практики сучасної педагогіки вищої школи.  

Тема 1.2. Основи наукових досліджень у галузі педагогіки вищої школи. 
Методологія наукового педагогічного дослідження. Сутність поняття «методологія», 

«методологія педагогіки вищої школи». Етапи наукового педагогічного дослідження. 
Принципи наукового педагогічного дослідження. Принцип цілісного вивчення педагогічного 
явища чи процесу. Принцип комплексного використання методів дослідження під час вивчення 
проблем педагогіки вищої школи. Принцип об'єктивності. Принцип єдності вивчення і 
виховання особистості студента. Принцип одночасного вивчення студентського колективу і 
особистості. Принцип історизму. Принцип поєднання наукової сміливості з найбільшою 
передбачливістю. Принцип глибинного розгляду досліджуваної проблеми. Принцип 
педагогічної ефективності. Основні вимоги до проведення науково-педагогічного дослідження 
у галузі дидактики вищої школи: загальні та специфічні. Логіка наукового педагогічного 
дослідження. Складові елементи дослідження. Методи наукового педагогічного дослідження. 
Характеристика емпіричних та теоретичних методів дослідження. Методи математичної 
статистики. Специфіка науково-педагогічної діяльності магістранта як викладача-дослідника 
проблем вищої школи. 

Тема 1.3. Історія і тенденції розвитку вищої освіти  
Виникнення університетів в Європі в епоху середньовіччя. Модель «Підприємницького 

університету». Модель «Академічного університету». «Корпоративні університети». Модель 
«Регіонального університетського комплексу». Модель «Відкритого університету». Переваги і 
недоліки організації освітнього і наукового процесу у різних моделях організації 
університетської освіти.  Системи вищої освіти в зарубіжних країнах: США, Великобританії, 
Німеччині, Франції, Італії та ін. Стратегічні завдання, пріоритетні напрями та основні шляхи 



реформування вищої освіти в Європі та світі. Перші вищі навчальні заклади в Україні: 
Осторозька академія, Києво-Могилянська академія. Провідні класичні університети України. 
Історія виникнення і розвитку Новоросійського (Одеського) імператорського університету. 
Сучасна система вищої освіти України в умовах євроінтеграції і модернізації. Ступені і рівні 
вищої освіти. Специфіка класичної університетської освіти у сучасних умовах: проблеми і 
перспективи. Шляхи підвищення соціальної відповідальності вищої освіти України. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Тема 2.1. Специфіка організації процесу навчання у вищій школі. 
Дидактика як галузь педагогіки вищої школи. Сутність процесу навчання у вищій школі, 

його структура і функції. Обопільний характер процесу навчання. Психолого-педагогічні 
основи навчально-пізнавальної діяльності студентів. Специфічні особливості сучасного 
процесу навчання у вищому навчальному закладі. Дидактичні моделі змісту вищої освіти. Види 
навчання. Особливості стандартизації і гуманізації навчання у вищій школі. Документи, що 
визначають зміст освіти у вищому навчальному закладі (Освітньо-професійна програма, 
спеціальність, навчальний план, навчальна і робоча програма, силабус, підручник). Планування 
навчального процесу на факультеті, кафедрі. 

Тема 2.2. Дидактичні підходи і принципи, методи і форми навчання у вищій школі 
Характеристика провідних дидактичних парадигм. Компетентнісний підхід як нова 

парадигма вищої освіти України. Принципи навчання у вищому навчальному закладі. Методи 
організації навчального процесу у вищій школі. Методи організації та здійснення навчально-
пізнавальної діяльності. Наочні методи навчання. Практичні методи навчання. Методи 
навчання залежно від типу пізнавальної діяльності. Методи навчання за логікою передачі 
інформації. Методи стимулювання обов'язку і відповідальності. Проблемне навчання у вищому 
навчальному закладі. Організаційні форми роботи у вищих навчальних закладах. Лекції та 
методика їх проведення. Функції і види лекцій у вищій школі. Оцінка якості лекції. Семінарські 
та практичні заняття у вищих навчальних закладах. Критерії оцінювання якості семінарських 
занять. Педагогічна і виробнича практика студентів. Самостійна робота студентів. 

Тема 2.3. Сучасні технології навчання у вищій школі 
Поняття технології і виду навчання. Характеристика технологій диференційованого, 

проблемного, активного, інтерактивного, евристичного, модульного навчання. Ігрові технології 
навчання. Інформаційні технології навчання. Особистісно орієнтований, компетентнісний, 
андрагогічний та контекстний підходи як концептуальна основа сучасних технологій навчання 
у вищій школі. 

Тема 2.4. Основи педагогічного контролю та моніторингу якості освітнього процесу у 
вищій школі 

Поняття педагогічного контролю у вищих навчальних закладах, його мета і провідні 
функції. Основні форми і види контролю знань, умінь, навичок студентів. Вимоги до оцінки 
знань і предметних компетенцій студентів. Тестування. Методи контролю і самоконтролю 
ефективністю навчально-пізнавальної та самостійно-дослідницької діяльності студентів. 
Моніторинг якості освітніх досягнень студентів та професійної діяльності викладачів. 

Тема 2.5. Студент як суб’єкт навчання і здобувач вищої освіти 
Закономірності розвитку і формування особистості студента як суб’єкта навчальної 

діяльності, наукового й професійного пізнання. Особливості адаптації студентів до навчання у 
вищому навчальному закладі. Характеристика студентства як специфічної вікової та соціальної 
групи. Типологія студентів. Програма і методика вивчення особистості студента та колективу 
академічної групи. Індивідуальні особливості, гендерні й соціальні характеристики студентів та 
їх урахування в освітньому процесі вищої школи. Технологія розробки індивідуального 
освітнього маршруту студента. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Тема 3.1. Специфіка організації процесу виховання у вищій школі 
Поняття виховання, професіоналізації і соціалізації студентів. Мета і провідні завдання 

національного виховання студентів у вищому навчальному закладі. Основні напрями виховання 



студентів у процесі навчання та позанавчальній діяльності вишу. Позааудиторна виховна 
робота студентів. Студентське самоврядування і його роль у вдосконаленні виховної і 
культурно-дозвіллєвої діяльності студентів. 

Тема 3.2. Принципи, методи і форми виховання у вищій школі 
Принципи соціального, наукового й професійного виховання студентської молоді. 

Характеристика традиційних та інноваційних форм і методів виховання студентів у вищому 
навчальному закладі. Провідні види і технології виховання студентів: правове, громадянське, 
полікультурне, гендерне, моральне, естетичне, валеологічне, професійне. Професійне 
самовиховання. 

Тема 3.3. Виховна робота куратора академічної групи 
Статус куратора у вищому навчальному закладі. Роль та функції куратора академічної 

студентської групи. Особливості й напрями виховної діяльності куратора академічної групи як 
тьютора, фасилітатора, медіатора культур. Планування виховної роботи куратора академічної 
групи. Критерії й моніторинг ефективності виховної роботи куратора зі студентами. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Тема 4.1. Концептуальні засади педагогічного менеджменту у вищій школі 
Мета, провідні напрями й головні завдання діяльності вищого навчального закладу. 

Правовий статус вищого навчального закладу у сфері вищої освіти й науково-освітніх послуг. 
Рівні акредитації вищих навчальних закладів в Україні. Типи вищих навчальних закладів. 
Теорія і практика педагогічного менеджменту у системі вищої освіти. Принципи, структура і 
специфіка педагогічного менеджменту у класичному університеті.  

Тема 4.2. Специфіка науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи як 
менеджера освітнього процесу 

Викладач вищої школи як суб’єкт науково-педагогічної й дидактичної культури та 
організатор навчально-виховного процесу. Науково-педагогічна діяльність викладача вищої 
школи, її структура та моделі здійснення. Типологія стилів викладацької діяльності викладача 
вищої школи. Імідж викладача вищої школи. Модель професійної компетентності викладача 
вищої школи як менеджера науково-освітньо-виховного процесу. Моніторинг якості 
професійної діяльності викладача. Професійна етика й педагогічна деонтологія, акмеологічні 
аспекти професійно-особистісного розвитку викладача вищої школи.  

Тема 4.3. Система організації науково-методичної роботи у вищій школі 
Зміст, функції, провідні напрями науково-методичної роботи сучасного вищого 

навчального закладу. Форми і методи науково-методичної роботи викладача у вищому 
навчальному закладі. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ІННОВАТИКИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Тема 5.1. Інновації в системі вищої освіти. Сутність педагогічної інноватики у вищій 
школі. Шляхи оновлення, реформування й модернізації системи вищої освіти в Україні.  

Тема 5.2. Викладач вищої школи як суб’єкт інноваційної педагогічної діяльності 
Поняття інноваційної педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу. 

Сутність і структура інноваційної педагогічної діяльності викладача як суб’єкта дидактичної 
культури. Чинники формування готовності майбутніх викладачів до інноваційної педагогічної 
діяльності у вищій школі. 
  
ОЦІНЮВАННЯ 

Поточний 
контроль 

Завдання для 
самостійної роботи 

Індивідуальне 
самостійне 
завдання 

Підсумковий 
контроль 

Сума балів

14 36 30 20 100 
 
 
 
 



Самостійна робота студентів 
№ 
з/п 

Види завдань для самостійної  роботи аспірантів 

1 Скласти словник основних понять до кожної теми навчального курсу, оформити у 
вигляді глосарію 

2 Підготувати рецензію на 1 фахову статтю з проблеми інновацій в системі вищої освіти 
3 Розробити схематизований конспект мині-лекції та мультимедійну презентацію за 

однією із тем навчального курсу 
4 Скласти план-сценарій проведення виховного заходу зі студентами з актуальної 

проблеми 
5 Розробити робочу програму елективного курсу (за темою дослідження), узгодити її 

з ОПП відповідної спеціальності 
6 Підготувати тестові завдання для проведення експрес-контролю знань за однією з тем 

навчального курсу 
7 Підібрати/Розробити інструментарій для проведення моніторингу якості академічних 

досягнень студентів 
8 Здійснити самодіагностику власних якостей як куратора та викладача вищої школи 
9 Індивідуальне самостійне завдання з однієї із тем:  

1. «Сучасний стан і перспективи розвитку вищої/професійної освіти в Україні 
/зарубіжній країні» (за профілем спеціальності); 2. «Інновації в системі вищої 
професійної освіти» (за профілем спеціальності). 
3. Теорія і практика підготовки аспірантів в Україні / докторів філософії в 
зарубіжних країнах (згідно фаху). 

Індивідуальне самостійне завдання (проект з мультимедійною презентацією) оцінюється 
згідно таблиці: 
Концептуальний апарат 
дослідження (вступ) 

Теоретична частина (виклад 
провідних положень) 

Емпірична частина 
(статистика) 

Захист 
проекту 

5 15 9 1 
 

ПОЛІТИКА  КУРСУ: 
Політика щодо дедлайнів та перескладання:  
Підсумковий письмовий контроль здійснюється в аудиторії, у разі відсутності або 

низького результату перескладаються одноразово протягом двох тижнів в день планової 
консультації (вівторок, 13.00). У разі недотримання політики щодо дедлайнів та перескладання 
контрольні заходи вважаються не зданими. 

Політика щодо академічної доброчесності: усі письмові роботи перевіряються на 
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченням не 
більше 20%. Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 
тестування. Лектор дотримується академічної доброчесності при написанні навчально-
методичної літератури. 

Політика щодо відвідування та запізнень: відвідування лекцій – вільне, практичних 
занять – обов’язкове, запізнення не бажані. Бали за відвідування занять не нараховуються. 

Поведінка в аудиторії: активна ділова атмосфера.  


