
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені І.І.Мечникова 

Факультет романо-германської філології 

Кафедра педагогіки 

 

 

 

 

Силабус 

навчальної дисципліни  

«ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ»*  

 

Освітньо-наукова 

програма 

ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ (та інші**) 

Ступінь вищої освіти ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ 

Рівень вищої освіти ТРЕТІЙ – ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ 

Галузь знань 01 ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА (та інші**) 

Спеціальність 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

(та інші**) 

Статус дисципліни Дисципліна вільного вибору 

Обсяг дисципліни, 

кредити 

ЄКТС/загальна 

кількість годин 

 

3 кредити / 90 годин 

 

Рік, семестр 2 рік, 4 семестр 

Дні, час, місце: за розкладом, гуманітарний корпус 

Викладачі ЦОКУР Ольга Степанівна – докторка педагогічних 

наук, професорка, завідувачка кафедри педагогіки 

 

 
Контактний тел.: 0987514045 (вайбер) 

E-mail: scokur@ukr.net 

mailto:scokur@ukr.net


ВЕЙЛАНДЕ Лілія Вольдемар-Вікторівна – кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки 

 

 
 

Контактний тел.: 0973138802 (вайбер) 

E-mail: veylande@rambler.ru  

 

Робоче місце м. Одеса, Французький бульвар 24/26, Гуманітарний 

корпус ОНУ імені І.І.Мечникова, ауд. 25 

E-mail: kafedpedagog@onu.edu.ua 

Консультації Очні консультації: щотижня 1 година впродовж 

семестру; понеділок 13.00-14.00, ауд. 25 

Мова викладання Українська 

Комунікація 

 

Педагогічне спілкування в аудиторії за розкладом. 
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АНОТАЦІЯ  

навчальної 

дисципліни  

 

Предметом вивчення дисципліни «Педагогіка вищої 

школи» є система вищої освіти в Україні та світі, педагогічні 

процеси, які відбуваються в ній. 

Метою дисципліни є теоретична підготовка здобувачів 

ступеня доктора філософії до здійснення дидактичної, науково-

методичної, організаційно-педагогічної та інноваційно-

педагогічної діяльності у вищій школі. 

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 здобувачами ступеня 

доктора філософії традиційних й інноваційних методів, форм та 

технологій навчання й виховання студентів; 

- розкрити теоретичні підходи й забезпечити опанування 

здобувачами ступеня доктора філософії провідних стратегій 

діяльності сучасного викладача й куратора (т’ютора, коуча) 

студентської академічної групи по формуванню соціально й 

професійно важливих якостей особистості; 

mailto:veylande@rambler.ru
mailto:kafedpedagog@onu.edu.ua


- ознайомити з основами педагогічного менеджменту й 

моніторингу у закладах вищої освіти; 

- долучити здобувачів до усвідомлення значущості 

педагогічних інновацій для подальшої модернізації вітчизняної 

вищої школи. 

Очікувані результати навчання. Здобувач ступеня 

доктора філософії 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 в контексті 

євроінтеграції, інтерналізації міграції, інформатизації та 

глобалізації суспільства; 

-державних нормативних документів про вищу освіту, 

тенденцій її розвитку, 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; 

-теорії навчання студентів, структури освітнього процесу у 

вищій школі, його форм, методів, засобів та сучасних освітніх 

технологій; 

-провідних видів навчальних занять, способів їх проектування, 

проведення й дидактичного аналізу; 

-мети і провідних завдань професійного виховання студентів, 

способів формування їх національної свідомості, громадянської 

позиції, гендерної, моральної та науково-дослідницької 

культури; 

-основних напрямів виховання студентів у процесі навчання та 

у позанавчальний час; 

- педагогічної інноватики в системі вищої освіти; 

-сучасних вимог до професіоналізму особистості та діяльності 

викладача вищої школи, його ролі у процесі вдосконалення 

освітньо-професійних програм і навчальних планів; 

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; 

- аналізувати навчально-методичні комплекси дисциплін; 

- розробляти робочі програми з дисциплін спеціалізації; 

-розробляти плани-конспекти лекцій, практичних, семінарських 

занять для здобувачів 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; 

-аналізувати й прогнозувати наслідки впровадження 

педагогічних інновацій у вищій школі;  

володіти: 

-сучасними технологіями викладання навчальних дисциплін; 

-інноваційними засобами організації самостійно-пошукової й 

науково-дослідницької діяльності студентів; 

-інтерактивними техніками організації навчально-пізнавальної 

й навчально-професійної діяльності студентів; 

-демократичним стилем педагогічного спілкування; 

-засобами педагогічної техніки, майстерності та артистизму. 

ОПИС КУРСУ 

 

НАВЧАЛЬНА ЛОГІСТИКА КУРСУ 

Навчальна дисципліна «Педагогіка вищої школи» 
викладається у формі різних типів лекцій (16 год.) та 

семінарсько-практичних занять (14 год.), передбачаючи 

організаціїю самостійної роботи здобувачів ступеня доктора 

філософії (60 год.), її педагогічний супровід і підтримку у вигляді 

проведення групових (1 год. на тиждень згідно розкладу) та 

індивідуальних (онлайн) консультацій. 

Види занять: вступна (інформаційна) лекція, лекції з 

проблемним викладом навчального матеріалу; лекції удвох; 

лекції-візуалізації, лекції-дискусії; семінар-дослідження; семінар-

гра; семінар-тренінг, семінар-прес-конференція. 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, тренінговий, 

евристичний, дослідницький методи; активні та інтерактивні 

методи (мозкова атака, кейс-стаді, коло ідей, акваріум та інш.); 

ілюстрація, демонстрація Power Point з поясненням, ігрові 

методи, метод проектів, портфоліо. 

Форми навчання: очна (денна, вечірня).  

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ» 

Перелік тем (загальні блоки) 

Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ 

ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Тема 1.1. Предмет, завдання і соціальна місія педагогіки вищої 

школи 

Тема 1.2. Основи наукових досліджень у галузі педагогіки вищої 

школи 

Тема 1.3. Історія і тенденції розвитку вищої освіти 

Змістовий модуль 2. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ 

ШКОЛІ 

Тема 2.1. Специфіка організації процесу навчання у вищій школі 

Тема 2.2. Дидактичні підходи і принципи, методи і форми 

навчання у вищій школі 

Тема 2.3. Сучасні технології навчання у вищій школі 

Тема 2.4. Основи педагогічного контролю та моніторингу якості 

освітнього процесу у вищій школі 

Тема 2.5. Студент як суб’єкт навчання і здобувач вищої освіти 



Змістовий модуль 3. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ У ВИЩІЙ 

ШКОЛІ 

Тема 3.1. Специфіка організації процесу виховання у вищій 

школі 

Тема 3.2. Принципи, методи і форми виховання у вищій школі 

Тема 3.3. Виховна робота куратора академічної групи 

Змістовий модуль 4. ТЕОРІЯ 

ПЕДАГОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У 

ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Тема 4.1. Концептуальні засади педагогічного менеджменту у 

вищій школі 

Тема 4.2. Специфіка науково-педагогічної діяльності викладача 

вищої школи як менеджера освітнього процесу 

Тема 4.3. Система організації науково-методичної роботи у вищій 

школі 

Змістовий модуль 5. ТЕОРІЯ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ІННОВАТИКИ У 

ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Тема 5.1. Інновації в системі вищої освіти 

Тема 5.2. Викладач вищої школи як суб’єкт інноваційної 

педагогічної діяльності 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
Законодавчі і нормативні документи 

1. Закон України  «Про освіту» URL: vnz.org.ua/zakonodavstvoosvitu. 

2. Закон України « Про вищу освіту» URL: vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-

zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu.  

3. Концепція розвитку педагогічної освіти: Затверджено Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2018 р. № 776. 

4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року: Указ Президента України від 25 червня 2013 р. № 344. 

5. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту). 

Постанова КМ України від 20.01.1998 р. № 65.Офіційний вісник України. 1998. 

№3. С.202-207. 

6. «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». Постанова КМ України від 

29.04.2015 № 266. 

7. Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI 

століття») : Постанова Кабінету Міністрів України No 896 від 03. 11.2004 р.  

8. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій України: 

Постанова КМ України N1341 від 23.11.2011 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/1326289476970265/page5  

9. Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України 

N 347/2002 від 17.04.2002 р.  

10. Про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі 

підготовки фахівців: Тимчасове положення. Наказ МОН Украни від 

23.01.2004. №48. 

11. Про Положення про національний заклад (установу) України : Указ 

Президента України N 1334/2004 (1334/2004) від 02.11.2004 р.  

 

Підручники та навчальні посібники 

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

Підручник для студентів, аспірантів та молодих викладачів вищих навчальних 

закладів. К.:Либідь, 1998. 554 с.  

2. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: Навч.- метод. 

посіб. К.: Кондор, 2008. 272 с. 

3. Барановська Л.В. Педагогіка та психологія вищої: школи:навч.посб. 

К.: НАУ, 2015. 240с. 



4. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : підручник. К. : 

Центр навч. літератури, 2006. 384 с.   

5. Кнодель Л. В. Педагогіка вищої школи : посібник. К.: Вид. Паливода 

А.В., 2008. 136 с. 

6. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник. К.: 

Знання, 2005. 486с.  

7. Кудіна В.В., Соловей М.І., Спіцин Є.С. Педагогіки вищої школи. К.: Ленвіт, 2007. 

8. Мороз О. Г. Педагогіка і психологія вищої школи : навч. посіб. К.: 

НПУ, 2003. 267с. 

9. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособие для вузов / 

ред. М.В.Буланова-Топоркова. Ростов н/Д: Феникс, 2002. 544 с. 

10. Педагогика и психология высшей школы: Учеб. пособ. для студ. и 

аспирантов вузов / Под ред. С.И.Самыгина. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. 

544с.  

11. Приходько М.І. Педагогіки вищої школи: курс лекцій. Запоріжжя 

ЗДУ, 2001. 150 с. 

12. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. К.: Конкор, 2011. 

628 с.  

13. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посібник. К.: 

"Академвидав", 2006. 352 с. 

14. Хрестоматія з педагогіки вищої школи : навч. посібн. / за заг. ред. В. І. 

Лозової. Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2011. 408 с. 
Електронні інформаційні ресурси 

1. http://www.mon.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства освіти і науки 

України; 

2. http://nbuv.gov.ua/ – Сайт Національної бібліотеки України імені 

В.І. Вернадського; 

3. http://www.dnpb.gov.ua/ – Сайт Державної науково-педагогічної 

бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського; 

4. http://www.osvita.org.ua/ – Освітній портал – освіта в Україні, освіта за 

кордоном; 

5. http://ostriv.in.ua/ – Освітній шкільний інтернет-портал «Острів знань»; 

6. http://onu.edu.ua – Офіційні документи ОНУ ім. І.І.Мечникова 

ОЦІНЮВАННЯ Формою підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння 

здобувачем навчального матеріалу на підставі результатів 

виконання ним певних видів робіт і презентації їх на практичних 

заняттях з дисципліни є залік. Загальна максимальна кількість 

балів – 100, в тому числі: 

Поточний контроль (участь у лекціях і семінарах) – 14 балів 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) – 30 балів 

Самостійна робота ( виконання практичних завдань) – 36 балів 

Захист педагогічного портфолію викладача вищої школи – 20 

балів (робоча програма/силабус навчальної дисципліни, план-

конспект лекції з використанням засобів певної освітньої 

технології, план-конспект практичного заняття з комплектом 

дидактичних матеріалів, план-сценарій виховного заходу з 

використанням інтерактивних методів). 

Нарахування бонусних балів не передбачається. 

Самостійна робота здобувачів ступеня доктора філософії 

Перелік практичних завдань для самостійної роботи: 

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 схематизовані конспекти мині-лекції (за профілем 

дисертації) та практичного заняття з мультимедійною 

презентацію за однією із тем навчального курсу (за профілем 

http://www.mon.gov.ua/
http://nbuv.gov.ua/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://www.osvita.org.ua/
http://ostriv.in.ua/
http://onu.edu.ua/


спеціальності) 

4. Скласти план-сценарій проведення виховного заходу зі 

студентами з актуальної проблеми 

5.Розробити робочу програму (або силабус) 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 

Перелік тем ІНДЗ: 

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 здобувачів 

бакалаврського/магістерського/освітньо-наукового (доктор 

філософії) рівнів вищої освіти в Україні/ зарубіжних країнах 

(згідно фаху). 

4. За власним вибором здобувача. 

ПОЛІТИКА КУРСУ: 

 

Принципи педагогічної взаємодії: 

• Взаємодія та співробітництво: позитивна мотивація, 

активність, зацікавленість, педагогічний пошук і творчість 

• Відкритість новому педагогічному мисленню й 

конструктивна критика 

• Від вивчення готових форм до розуміння метасистем, 

факторів та механізмів, які діють у педагогічному процесі 

вищої школи 

• Від засвоєння основ інноваційно-педагогічного досвіду до 

обгрунтування та апробації власних педагогічних ідей та 

проєктів (співтворчість у навчальному процесі) 
• Від орієнтації на «залік» до задоволення процесом 

власного професійно-педагогічного розвитку. 
 

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є 

обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали.  

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові 

роботи (ІНДЗ, портфоліо) перевіряються на наявність плагіату і 

допускаються до захисту з коректними текстовими 

запозиченнями, які не повинні перевищувати 20%. Презентації та 

виступи мають бути авторськими, оригінальними. 

Політика щодо дедлайнів. Завдання із самостійної роботи, які 

подаються з порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються нижче (-2 бали).  

 

Пререквізити Знання з педагогіки, філософії, психології, соціології, політології, 

правознавства, інформаційних технологій і т.д., отримані на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти 



Пореквізити 

 

Знання з теорії педагогіки вищої школи можуть і мають бути 

використані під час проходження здобувачами ступеня доктора 

філософії педагогічної (асистентської) практики, підготовки і 

презентації матеріалів дисертаційної роботи, здійсненні 

педагогічних функцій професійної діяльності. 

Інформаційне 

забезпечення з фонду 

та репозитарію 
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викладача вищої школи. Студентське самоврядування в ХХІ столітті: нові 

можливості та завдання: міжвуз. науково-практ. конф., присвяч. 145-річчю 

Одеського нац. університету ім. І.І. Мечникова ; гол. ред.: М. І. Рябенко. 

Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2010. С.58-61. 
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Університетська педагогічна освіта: історія, теорія і перспективи розвитку 

в умовах глобалізації: кол. монографія /за ред. проф. О.С. Цокур. Одеса: ФОП 

Бондаренко О.М., 2018. С. 47-58. http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20418 

5. Цокур О.С. Управлінська культура як складова професіоналізму викладача 

сучасного університету. Університетська педагогічна освіта: історія, теорія 
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6. Цокур О.С. Плани-конспекти лекцій з курсу «Методологія наукових 

досліджень та організація науки». 
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ОНУ, 2018. 122 с. Ел. вер. http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/rgf/ped/011-

mag-conspect-ped.pdf. 

10. Вєйландє Л.В.-В. Конструювання тестових завдань і тестів: практикум. О.: 

ОНУ, 2018. 53 с. Ел. вер. http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/rgf/ped/011-

mag-conspect-ped.pdf. 

11. Вєйландє Л.В.-В. Тренігові технології у вищій школі: практикум. О.: ОНУ, 
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Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проєктор, платформа Zoom 

Семестровий контроль ЗАЛІК 

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни  

Авторський курс 

 

* Навчальна дисципліна «Педагогіка вищої школи» обов’язково викладається для тих здобувачів 

ступеня доктора філософії, хто не набув педагогічних компетеностей при навчанні на попередніх 

рівнях вищої освіти та якщо у додатках до диплому магістра (спеціаліста) така дисципліна 

відсутня. 

** Вказується одна із 21 спеціальностей, за якими в ОНУ ім. І.І. Мечникова здійснюється підготовки 

здобувачів ступеня доктора філософії. 

 

Завідувачка кафедри педагогіки                                         проф. О.С. Цокур 
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