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1. Опис навчальної дисципліни 

 
ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 3 

 

годин –90  

 

 

змістових модулів – 2 

 

  

 

Галузь знань 

23 Соціальна робота 
(шифр і назва) 

 

Спеціальність  

231 Соціальна робота_ 
(код і назва) 

 

 

Рівень вищої освіти: 

Другий 

(магістерський) 

 

Обовя’зкова  

Рік підготовки 

1-й - 

Семестр 

1-й - 

Лекції 

14 год. - 

Практичні, семінарські 

12 год. - 

Самостійна робота 

66 год. 88 год. 

ІНДЗ: - 

Форма контролю: залік 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Метою курсу є  теоретична підготовка студентів до професійно-педагогічної та 

науково-педагогічної діяльності у вищій школі, формування інтересу та готовності до 
самостійного пізнання проблем дидактики, теорії та методики професійної освіти. 

Основні завдання курсу: 
- розкрити сутність основних  теоретичних понять, закономірностей та принципів 

навчання і виховання у ЗВО, 
- забезпечити практичне оволодіння методами та технологіями навчання у ЗВО, 
- розкрити теоретичні підходи до формування якостей особистості, 
- формування педагогічної культури та етики викладача вищого навчального 

закладу, іміджу викладача. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів наступних 

компетентностей: 

СК 07. Здатність до професійної рефлексії, самовдосконалення, саморозвитку, 

професійної самореалізації. 

СК 11. Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями 

соціальної роботи. 

СК 17. Володіти педагогічною технікою і майстерністю; доцільно застосовувати 

інноваційні технології навчання; знаходити оптимальні засоби реалізації принципу 

творчої співпраці між всіма суб’єктами освітнього процесу 

Очікувані результати навчання.  
Кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна 

дисципліна: 

ПРН 17. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні  взаємини з 

широким колом людей, представниками різних спільнот і  організацій, аргументувати, 

переконувати, вести конструктивні переговори,  результативні бесіди, дискусії, 

толерантно ставитися до альтернативних думок. 

ПРН 18. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та  відповідати  своєю 

поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи. 

ПРН 21. Розуміння сутності педагогічних понять, педагогічного процесу, педагогічних 

закономірностей та принципів. 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- основні психологічні та педагогічні теоретичні поняття, закономірності та принципи 
навчання та виховання у вищій школі; 

- психологічну сутність основних видів діяльності суб’єктів освітнього процесу у ЗВО; 
- психологію пізнавальної діяльності та навчання, структуру особистості; 
- основні теорії та новітні технології навчання та методику їх впровадження у процес 

підготовки фахівців; 
- сутність компетентнісного підходу; 
- сучасні технології оцінювання навчальних досягнень студентів; 
- методичні засади організації самостійної та науково-дослідної роботи студентів;  

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 
- вміти самостійно аналізувати педагогічну дійсність, визначати шляхи удосконалення 

процесу навчання та виховання у вищій школі; 
- здійснювати конструювання лекцій, семінарських і практичних занять; 
- аналізувати та впроваджувати у навчальну діяльність теоретично обґрунтовані 

положення найсучаснішого педагогічного досвіду;  
- укладати лекційні тексти за передбачуваною схемою, планом; 
- добирати оптимальні форми та методи навчання; 
- розробляти навчально-методичні  комплекси  дисципліни і спеціальностей; 
- визначати стилі педагогічного спілкування, вирішувати проблеми педагогічного 

спілкування. 

- вміти аналізувати педагогічні конфлікти та вибирати ефективні шляхи їхнього 
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розв’язання. 
- застосовувати сучасні освітні технології та інформаційні ресурси; 
- здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання. 

 
2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. Загальні психолого-педагогічні основи освітнього процесу в ЗВО 

 
Тема 1. Предмет і завдання психології і педагогіки вищої школи. 

Предмет і завдання психології і педагогіки вищої школи. Місце психології і 
педагогіки вищої школи в системі психолого-педагогічних наук. Категорії психології і 
педагогіки вищої школи. Зв’язок психології і педагогіки вищої школи з іншими науками. 

 
Тема 2. Основи наукових психолого-педагогічних досліджень. 

Методологія педагогічного дослідження. Діалектичний і системний підходи у 
педагогічному дослідженні. Принципи педагогічного дослідження. Логіка педагогічного 
дослідження. Методи педагогічного дослідження. 
 
Тема 3. Студент як об’єкт і суб’єкт навчання і виховання. 

Закономірності розвитку і формування особистості. Особливості адаптації молоді у 
вищому навчальному закладі. Характеристика студентства як специфічної вікової та 
соціальної групи. Програма і методика вивчення особистості студента. Студент як суб’єкт 
власної навчально-професійної діяльності. Роль мотивації в навчально-професійній 
діяльності.  Пізнавальні процеси як механізми психічного відображення. Психологічні 
передумови і показники успішності студентів у навчально-професійній діяльності. 
Причини неуспішності студентів і шляхи їх усунення. Адаптація студента до навчання у 
вищій школі, її види та умови ефективності.  Типологічні особливості сучасних студентів.   

 
Тема 4. Викладач ЗВО. 

Викладач вищої школи як суб’єкт навчально-виховного процесу. Професійна 
діяльність викладача вищої школи та її моделі. Психолого-педагогічна структура 
професійної діяльності. Компетентнісний підхід як основа формування  продуктивної 
діяльності фахівця. Критерії оцінки якості професійної діяльності викладача. 

 Професійна етика і педагогічна культура викладача ЗВО. Професійно важливі якості 
викладача вищої школи. Акмеологічні аспекти професійно особистісного розвитку 
викладача. Типи взаємодії викладача і студентів у навчально-виховному процесі. Вплив типу 
взаємодії на ефективність процесу професійно-особистісного розвитку. 
 
Тема 5. Виховна робота куратора академічної групи. 

 Мета і завдання виховання у ЗВО. Психологія студентської групи. Психологічні 
особливості студентського самоврядування. Виховна робота в академічній групі. Роль та 
функції куратора академічної студентської групи. Особливості діяльності роботи куратора 
академічної групи. Планування виховної роботи куратора академічної групи. Критерії 
ефективності роботи куратора. 

 
Тема 6. Система вищої освіти в Україні. 

Загальні засади побудови системи вищої освіти в Україні. Закон України «Про 
вищу освіту». Структура системи вищої освіти в Україні. Управління вищою освітою.  

Завдання, напрями діяльності і структура закладу вищої освіти. Принципи 
управління ЗВО. Структура управління ЗВО. Органи громадського самоврядування у 
ЗВО. Студентське самоврядування. 

 
Тема 7. Історія розвитку вищої освіти. 

Виникнення університетів в Європі в епоху середньовіччя. Перші вищі навчальні 
заклади в Україні: Осторозька академія, Києво-Могилянська академія. Провідні класичні 
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університети України. Історія виникнення Одеського університету. Системи вищої освіти 
в зарубіжних країнах: США, Великобританії, Німеччині, Франції та ін. 

 
Змістовий модуль 2. Психолого-педагогічні основи навчання в ЗВО 

 
Тема 1. Освітній процес у вищій школі. 

Дидактика як галузь педагогіки вищої школи. Сутність процесу навчання, його 
структура і функції. Обопільний характер процесу навчання. Психолого-педагогічні 
основи навчально-пізнавальної діяльності студентів. Специфічні особливості навчального 
процесу в ЗВО. Методичні аспекти та правила реалізації принципів навчання у вищій  
школі. Модернізація процесу навчання у ЗВО в умовах формування суспільств знань. 
Компетентнісна модель освіти та шляхи її реалізації у вищій школі. 

 
Тема 2. Зміст, планування та організація навчання у вищій школі. 

Обумовленість змісту навчальних дисциплін сучасною системою стандартів вищої 
освіти. Складові державного стандарту  вищої освіти. Стандарт вищої освіти із 
спеціальності 231 «Соціальна робота». Методичні засади визначення змісту освіти. 
Навчальні  плани  та  програми  навчальних  дисциплін. Критерії відбору змісту і обсягу 
навчальної інформації з дисципліни. Сучасні вимоги до навчально-методичного 
комплексу дисципліни. Вимоги до оформлення, змісту та структури програм навчальних 
дисциплін. Сучасні вимоги до підручників та навчальних посібників. Планування 
навчального процесу на факультеті. Планування навчального процесу на кафедрі. 

 
Тема 3. Методи навчання у вищій школі. 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Словесні 
методи навчання. Наочні методи навчання. Практичні методи навчання. Методи 
стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Методи контролю 
та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності студентів. Алгоритм 
вибору оптимального методу навчання. Засоби навчання. Мультимедійна презентація як 
наочний засіб навчання. 

 
Тема 4. Організаційні форми роботи у закладах вищої освіти. 

Дидактичні вимоги до лекції. Моделювання лекції. Монолог як прихований діалог 
в процесі лекційного викладання. Аналіз лекції. Дидактичні вимоги до семінарського, 
практичного заняття. Планування основних етапів і вимоги до проведення практичних 
занять. Моделювання семінарського, практичного заняття. Методика підготовки і 
проведення семінарських занять. Аналіз семінарського, практичного заняття. 

Особливості навчальної роботи студентів і передумови її ефективності. Адаптація 
студентів до самостійної навчальної роботи. Уміння слухати і конспектувати лекції, книга 
в системі професійної підготовки. Підготовка до лабораторних, практичних, семінарських 
занять.  

Особливості та вимоги до організації індивідуальної роботи студента. Керівництво  
курсовими  проектами (роботами). Дипломні (кваліфікаційні)  проекти (роботи). 
Методичні вимоги до різних видів індивідуальних завдань. Організація виконання 
студентами індивідуальних навчально-дослідних завдань. 
 
Тема 5. Сучасні технології навчання у ЗВО. 

Сутність поняття «технологія навчання». Класифікація технологій навчання. 
Диференційоване навчання. Проблемне, ситуаційне, евристичне навчання. Особливості 
ігрових технологій та їх класифікація. Структура дидактичної гри.   Методика розробки та 
проведення ділової гри. Бліц-ігри, структура, можливості застосування. Моделювання 
ситуаційних вправ. Методика проведення занять на основі «case-study». Інформаційні 
технології навчання. Теоретичні основи мультимедійного навчання. Кредитно-модульна 
система організації навчального процесу. Особистісно орієнтоване навчання у вищій 
школі. Критерії ефективності технологій навчання. 

 



 7 

Тема 6. Основи педагогічного контролю у закладах вищої освіти. 
Мета і функції контролю знань. Вимоги до контролю знань.  Види контролю знань. 

Форми контролю знань. Вимоги до оцінки знань студентів. Методика рейтингового 
оцінювання. Технологія розробки тестових завдань. Створення тестових завдань з хімії 
для комп’ютерного тестування. Методична характеристика та умови проведення різних 
форм семестрового контролю. Умови здійснення Державної атестації студента.  
Інноваційні підходи до оцінювання навчальних досягнень студентів. 

 
3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьо-

го 

у тому числі Усьо-

го 

у тому числі 

л с ср л с ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Загальні психолого-педагогічні основи освітнього процесу в 

ЗВО 

Тема1. Предмет та завдання психології 

і педагогіки вищої школи 

5 2 - 3 - - - - 

Тема2. Основи наукових психолого-

педагогічних досліджень 

7 - 2 5 - - - - 

Тема3. Студент як об’єкт і суб’єкт 

навчання і виховання 

6 - 2 4 - - -  

Тема4. Викладач ЗВО 7 2 - 5 - - - - 

Тема 5. Виховна робота куратора 

академічної групи 

5 2 - 3 - - - - 

Тема6. Система вищої освіти в Україні 5 2  3 - - - - 

Тема7. Історія розвитку вищої освіти 6 - - 6 - - -  

Разом за змістовим модулем 1 41 8 4 29 - - - - 

Змістовий модуль 2. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВНЗ 

Тема1. Навчальний процес у ВШ. 5 - - 5 - - - - 

Тема2. Зміст, планування та 

організація навчання у вищій школі 

10 2 2 6 - - - - 

Тема3. Методи навчання у ВШ 6 - - 6 - - -  

Тема4. Організаційні форми роботи у 

ЗВО 

10 2 2 6 - - - - 

Тема5. Сучасні технології навчання у 

ЗВО 

8 - 2 6 - - - - 

Тема6. Основи педагогічного 

контролю у ВНЗ 

10 2 2 6 - - - - 

Разом за змістовим модулем 2 49 6 8 35 - - -  

Усього годин 90 14 12 64 - - - - 
 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№  Назва теми Кількість годин 

1. Методи і методика науково-педагогічних досліджень 2 

2. Вікові та індивідуальні особливості розвитку студентів 2 

3. Зміст освіти у вищій школі 2 

4. Організаційні форми роботи у вищому навчальному закладі 2 

5. Сучасні технології навчання у ЗВО 2 



 8 

6. Тестування як метод контролю навчальної діяльності 

студентів 

2 

 Разом 12 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№  Назва теми Кількість годин 

1. Предмет та завдання психології і педагогіки вищої школи 3 

2. Основи наукових психолого-педагогічних досліджень 5 

3. Студент як об’єкт і суб’єкт навчання і виховання 4 

4. Викладач ЗВО 5 

5. Виховна робота куратора академічної групи 3 

6. Система вищої освіти в Україні 3 

7. Історія розвитку вищої освіти 6 

8. Навчальний процес у вищій школі. 5 

9. Зміст, планування та організація навчання у вищій школі 6 

10. Методи навчання у вищій школі 6 

11. Організаційні форми роботи у ЗВО 6 

12. Сучасні технології навчання у ЗВО 6 

13. Основи педагогічного контролю у ЗВО 6 

 Разом 64 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Скласти словник основних понять навчального курсу. 

2. Розробити по три тестових завдання різних форматів до кожної з тем навчального 

курсу. 

3. Розробити мультимедійну презентацію за темами «Історія розвитку вищої освіти», 

«Навчальний процес у вищій школі», «Методи навчання у ВШ». 

4. Розробити план-конспект за однією з тем навчального курсу. 

5. Розробити план-конспект семінарського/практичного заняття за однією з тем 

навчального курсу. 

6. Розробити робочу програму навчальної дисципліни за навчальною програмою. 

 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні методи 

навчання:  

 словесні методи: розповідь, лекція, пояснення, бесіда, дискусія. 

 наочні методи: презентація, ілюстрація, візуалізація, демонстрація. 

 методи формування практичних умінь: виконання практичних завдань, розробка 

робочої програми навчальної дисципліни, планів-конспектів лекцій, практичних 

занять, презентацій до них, підбір і розробка сучасних освітніх технологій, 

проведення і аналіз фрагментів занять, метод проєктів. 

 

8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються такі методи контролю 
навчальних досягнень студентів: тестування, усне опитування, письмові роботи, 

самооцінювання, взаємоконтроль (взаємооцінювання). 
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9. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Предмет і об’єкт психології і педагогіки вищої школи. 

2. Місце психології і педагогіки вищої школи в системі педагогічних наук. 

3. Категорії психології і педагогіки вищої школи. 

4. Зв’язок психології і педагогіки вищої школи з іншими науками. 

5. Сутність і логічна структура сучасного наукового дослідження. 

6. Принципи психолого-педагогічного дослідження. 

7. Методи наукового психолого-педагогічного дослідження. 

8. Основні вимоги щодо організації та проведення сучасного наукового дослідження. 

9. Освітній процес у вищому навчальному  закладі. 

10. Особливості періоду переходу зі школи у вищій навчальний заклад. 

11. Вікові особливості студентської молоді. 

12. Системний підхід до виховання студентської молоді. 

13. Закон України «Про вищу освіту» та інші законодавчі акти регулюючі систему освіти 

України. 

14. Предмет і об’єкт дидактики вищої школи.  

15. Дидактичні закономірності і принципи навчання у вузі. 

16. Зовнішня та внутрішня структура навчального процесу. 

17. Документи, що визначають зміст вищої освіти. 

18. Методи навчання у вищій школі. 

19. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.  

20. Словесні методи навчання.  

21. Наочні методи навчання.  

22. Практичні методи навчання.  

23. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

24. Методи контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної 

діяльності студентів.  

25. Алгоритм вибору оптимального методу навчання.  

26. Засоби навчання.  

27. Мультимедійна презентація як наочний засіб навчання. 
28. Сутність поняття «технологія навчання». Класифікація технологій навчання. 
29. Диференційоване навчання.  
30. Проблемне, ситуаційне, евристичне навчання.  
31. Особливості ігрових технологій та їх класифікація.  
32. Структура дидактичної гри.    
33. Методика розробки та проведення ділової гри.  
34. Бліц-ігри, структура, можливості застосування.  
35. Моделювання ситуаційних вправ.  
36. Методика проведення занять на основі «case-study».  
37. Інформаційні технології навчання.  
38. Теоретичні основи мультимедійного навчання.  
39. Кредитно-модульна система організації навчального процесу.  
40. Особистісно орієнтоване навчання у вищій школі.  
41. Критерії ефективності технологій навчання. 
42. Зміст, планування та організація навчання у вищій школі. 
43. Обумовленість змісту навчальних дисциплін сучасною системою стандартів вищої 

освіти.  
44. Навчальні  плани  та  програми  навчальних  дисциплін.  
45. Критерії відбору змісту і обсягу навчальної інформації з дисципліни. 
46. Сучасні вимоги до навчально-методичного комплексу дисципліни.  
47. Вимоги до оформлення, змісту та структури програм навчальнихдисциплін.  
48. Сучасні вимоги до підручників та навчальних посібників.  
49. Планування навчального процесу на факультеті.  
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50. Планування навчального процесу на кафедрі. 
51. Лекції та методика їх  проведення. 

52. Семінарські та практичні заняття і методика їх проведення. 

53. Комплексні форми організації навчання. 

54. Педагогічна і виробнича практика. 

55. Сутність і значення самостійної роботи студентів. 

56. Види самостійних робіт і педагогічне керівництво ними. 

57. Труднощі виникаючі у процесі організації самостійної роботи студентів. 

58. Науково-дослідна робота студентів. 

59. З історії питання  про контроль і оцінку знань студентів. Функції контролю знань 

студентів. 

60. Основні принципи контролю й оцінки знань. 

61. Види перевірки навчальної роботи студентів. 

62. Методи і форми організації контролю знань, шляхи їх удосконалення. 

63. Критерії і норми оцінки знань. 

64. Рейтингова система оцінки знань 
65. Технологія розробки тестових завдань.  
66. Створення тестових завдань з хімії для комп’ютерного тестування.  
67. Методична характеристика та умови проведення різних форм семестрового контролю. 
68. Інноваційні підходи до оцінювання навчальних досягнень студентів. 
69. Виховна робота зі студентами вищого навчального закладу. 

70. Виховна робота куратора академічної групи 

 

 

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Поточний контроль Завдання для 

самостійної роботи 

Підсумковий контроль Сума 

балів 

30 40 30 100 
 

1. Розробити три тестових завдання різних форматів до кожної з тем навчального курсу – 

8 балів. 

2. Розробити мультимедійну презентацію за темами «Історія розвитку вищої освіти», 

«Навчальний процес у вищій школі», «Методи навчання у ВШ» – 8 балів. 

3. Розробити план-конспект за однією з тем навчального курсу – 8 балів. 

4. Розробити план-конспект семінарського/практичного заняття за однією з тем 

навчального курсу – 8 балів. 

5. Розробити робочу програму навчальної дисципліни за навчальною програмою – 8 балів. 

Критерії оцінювання виконання завдань для самостійної роботи: 

- повнота обсягу виконання завдання; 

- повнота розкриття теми; 

- обґрунтованість та логічність викладення самостійно вивченого матеріалу; 

- дотримання принципів академічної доброчесності; 

- оформлення матеріалів відповідно до висунутих вимог; 

- своєчасність виконання завдання. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 
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90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

100 

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Студент 

Відмінно 90-100 у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, 

самостійно та аргументовано його 

викладає під час усних виступів та 

письмових відповідей; робить 

самостійні висновки, виявляє 

причинно-наслідкові зв’язки; 

рецензує відповіді інших 

студентів, самостійно знаходить 

додаткову інформацію та 

використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань, 

вільно використовує нові 

інформаційні технології для 

поповнення власних знань 

може аргументовано обра-

ти раціональний спосіб 

виконання завдання й оцін-

ти результати власної 

практичної діяльності; ви-

нує  завдання. не передба-

чені навчальною програ-

мою; вільно використовує 

набуті теоретичні знання 

при аналізі практичного 

матеріалу; проявляє твор-

чий підхід до виконання 

індивідуальних та колек-

тивних завдань при 

самостійній роботі. 

Добре 75-89 достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, 

обґрунтовано його викладає під 

час усних виступів та письмових 

відповідей, використовуючи при 

цьому нормативну та обов’язкову 

літературу; застосовує знання для 

розв’язання стандартних ситуацій; 

самостійно аналізує, узагальнює і 

систематизує навчальну 

інформацію, але допускає 

несуттєві неточності  

за зразком самостійно 

виконує практичні 

завдання, передбачені 

програмою; має стійкі 

навички виконання 

завдання 

Задовільно 60-74 володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або відтво-

рює певну частину навчального 

матеріалу з елементами логічних 

зв’язків, знає основні поняття 

навчального матеріалу; має 

ускладнення під час виділення 

може використовувати 

знання в стандартних 

ситуаціях, має елементарні, 

нестійкі навички 

виконання завдання 
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суттєвих ознак вивченого; під час 

виявлення причинно-наслідкових 

зв’язків і формулювання 

висновків.  

Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

35-59 володіє навчальним матеріалом 

поверхово й фрагментарно; 

безсистемне виокремлює випад-

кові ознаки вивченого; не вміє 

робити найпростіші операції ана-

лізу і синтезу; робити узагальнен-

ня, висновки; під час відповіді 

допускаються суттєві помилки 

планує та виконує частину 

завдання за допомогою 

викладача, відсутні 

сформовані уміння та 

навички: 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

0-34 не володіє навчальним матеріалом виконує лише елементи 

завдання, потребує 

постійної допомоги 

викладача 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Опорні конспекти і презентації лекцій, плани семінарських занять, методичні 

матеріали до семінарських занять. 

 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна література 
Законодавчі і нормативні документи. 
1. Про вищу освіту : Закон України 1556-VII від 01.07.2014. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

2. Про освіту : Закон України 2145-VIIІ від 25.09.2017.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19  

3. Україна. Президент. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року : указ президента України від 25.06.2013 р. № 344/2013. URL: http://www. 

president.gov.ua/ru/ documents/15828.html.  

Підручники та навчальні посібники 

1. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи. К.: Центр навчальної літератури, 

2006. 384 с. 

2. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи. К.: Знання, 2012. 486 с. 

3. Лекції з педагогіки вищої щколи / За ред. В. І. Лозової. Харків: ОВС, 2006. 496 с. 

4. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник / О.В.Малихін, 

І.Г.Павленко, О.О.Лаврентьєва, Г.І.Матукова.  Кривий Ріг: КДПУ, 2010.  270 с. 

5. Основи психології та педагогіки вищої школи (пам’ятка для аспірантів) : навчально-

методичний посібник / [О. Є. Коваль]. Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 

2013. 90 с. 

6. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи. К.: Центр учбової літератури, 2009. 471с. 

7. Педагогіка вищої школи : підручник / В. П. Головенкін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2-

ге вид., переробл. і доповн.  Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 290 с. 
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