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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою дисципліни «Педагогіка вищої школи» є 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 «Педагогіка вищої школи»: 

- 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. 

Процес вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» спрямований на формування 

елементів наступних компетентностей аспірантів: 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні завдання та проблеми в 

галузі освітніх, педагогічних наук, професійній діяльності, в процесі навчання, що передбачає 

ініціювання, розроблення і впровадження освітніх, педагогічних нововведень та 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності: 

ЗК1.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК2.Вміння виявляти, ставити  та вирішувати проблеми. 

ЗК3.Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

ЗК4.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Фахові компетентності: 

ФК1.Здатність виявляти потенційні зв’язки освітньої теорії, освітньої політики та практики. 

ФК2.Уміння розпізнавати та враховувати різноманітність осіб, здійснювати індивідуальний 

супровід в освітньому процесі. 

ФК3.Розуміння цілей і особливостей освітніх систем. 

ФК4.Уміння розробляти та застосовувати освітню програму і навчально-методичні 

матеріали відповідно до конкретного освітнього контексту. 



Процес вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» сформульований у термінах 

програмних результатів навчання (ПРН): 

ПРН1.Уміти організовувати та проводити науково-педагогічне дослідження. 

ПРН2.Уміти узагальнювати емпіричні дані та формулювати висновки. 

ПРН3. Уміти розробляти просвітницькі матеріали та програми, впроваджувати їх, 

отримувати зворотній зв’язок, оцінювати якість. 

ПРН4.Уміти узагальнювати результати науково-педагогічних досліджень у формі наукових 

звітів, публікацій, наукових проєктів, кваліфікаційних робіт, презентацій. 

 

Очікувані результати навчання. 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 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. 

 



Форми та методи контролю. У процесі викладання дисципліни «Педагогіка вищої школи» 
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. 

Політика оцінювання. Поточне опитування і тестування знань аспірантів під час 

лекційних та практичних занять, оцінювання якості виконання ними завдань самостійної 

роботи, ІНДЗ. Проведення поточного та підсумкового контролю.  
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