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1. Опис навчальної дисципліни
Характеристика навчальної дисципліни подається згідно з навчальним планом
спеціальності і представляється у вигляді таблиці 1.1.
Таблиця 1.1.
Галузь
знань,
Денна
Заочна
Характеристика
Найменування
спеціальність,
навчальної
показників
освітня
програма,
дисципліни
освітній ступінь
Нормативна
Денна
форма
навчання
5
Рік навчання
11
Семестр
26
Лекції.
Магістр
Кількість
28
01 Освіта/Педагогіка Практичні
годин/кредитів
(семінарські).
011Освітні,
150/5
Лабораторні.
педагогічні науки
Педагогіка
вищої Індивідуальні
школи
Самостійна робота 86
10
Консультації.
ІНДЗ: немає
Форма контролю: екзамен
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:
Програма навчальної дисципліни входить до циклу навчальних дисциплін професійної
та практичної підготовки навчального плану підготовки магістра галузі знань «01
Освіта/Педагогіка», спеціальності «011 Освітні, педагогічні науки», освітньої програми
«Педагогіка вищої школи».
Навчальна дисципліна «Теоретичні основи педагогіки вищої школи» розкриває
фундаментальні педагогічні проблеми, розв‘язання яких формує у майбутніх викладачів
теоретичне концептуальне мислення, сприяє розвитку цілісного сприйняття педагогічних
явищ та процесів.
Вона є пропедевтичною до таких навчальних дисциплін як «Дидактика вищої школи»,
«Структурування навчальної дисципліни», ―Дидактичні технології у вищій школі‖. Це
дозволяє сформувати у студентів професійні компетентності, які органічно поєднують
метологічні підходи з теоретичним концептуальним їх обґрунтуванням та практичним
втіленням цих надбань в структури та моделі побудови начальних дисциплін.
Об’єктом вивчення навчального курсу є – педагогічна підготовка студентів до
майбутньої викладацької діяльності у ВНЗ.
Предметом вивчення навчального курсу є – теоретичні та методологічні аспекти
підготовка студентів до майбутньої викладацької діяльності у ВНЗ
Мета вивчення курсу – сформувати у студентів основи теоретичного педагогічного
мислення на основі парадигмальних, концептуальних, методологічних основ педагогіки
вищої школи та сформувати уміння аналізувати процес підготовки фахівця у ВНЗ крізь
призму означених категорій.
КОМПЕТЕНЦІЇ
Професійні компетенції:
здатність визначати стратегічні напрямки розвитку сучасної педагогіки вищої
школи;
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здатність застосовувати концептуальні ідеї в аналізі сучасного навчально-виховного
процесу у вищій школі;
здатність створювати схеми та моделі науково-методологічних підходів в педагогіці
вищої школи;
здатність екстраполювати теоретичні положення на сучасні досягнення вищої
освіти;
здатність представляти теоретичні аспекти проблеми в системному модельному
викладі;
здатність прогнозувати тенденції розвитку вищої освіти в Україні.
Студенти будуть компетентними у таких питаннях:
сучасний стан і перспективи розвитку системи вищої освіти в Україні;
шляхи розвитку вищої освіти в Україні та світі, концептуальних моделей
університетської освіти;
особливості організації навчального процесу у вищій школі,
сучасні освітні парадигми;
сучасні парадигми, тенденції та стратегії розвитку вищої освіти;
змісту сучасних освітніх тенденцій на рівні культурно-ціннісної, академічної;
професійної, технократичної, гуманістичної парадигм у вищому навчальному закладі;
концептуальні засади вищої школи;
плюралістичні філософські течії у сучасній світовій педагогіці вищої школи, що
виражаються у концепціях персоналізму, прагматизму, екзистенціалізму, неотомізму,
сцієнтизму, натуралізму тощо;
сучасні філософські зсади педагогічної діяльності;
диференціація основного понятійного апарату педагогіки вищої школи щодо
підготовки фахівця: «педагогічна освіта», «професійна компетентність», «компетентність»,
«педагогічна підготовка», «фахова підготовка», «професійна підготовка», «підготовленість»,
«готовність», «готовність до професійної діяльності» тощо;
сутність, структуру та особливості процесу підготовки фахівців у вищій школі;
основні науково-педагогічні підходи: діяльнісний, комплексний, системний,
компетентнісний, міждисциплінарний, знаннєвоцентриський, ЗУНовский; особистісноорієнтаційний; особистісно-діяльнісний, ситуативний, контекстний, поліпарадигмальний,
інформативний, ергономічний тощо;
принципи педагогіки вищої школи.
принципи систематичності й послідовності, свідомості навчання, активності й
самостійності, наочності, ґрунтовності, зв‘язку навчання з практичною діяльністю, реаліями
життя. єдності освітніх, розвивальних і виховних функцій навчання
сучасні моделі, організаційно-методичні форми навчання студентів;
3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна дисципліна включає в себе два змістових модулі. Перший модуль
присвячений вивченню основних стратегій та світових тенденцій розвитку вищої освіти, які
висвітлено у парадигмах теорії педагогіки вищої школи. Другий модуль – розкриває
концептуальні особливості педагогіки вищої школи, що представлено у вигляді концепцій,
підходів та принципів вищої школи.
По кожному модулю подано тематичний план лекцій, практичних занять, самостійної
та індивідуальної роботи студентів. Для самостійного вивчення студентам пропонуються
питання, що були недостатньо глибоко розглянуті під час аудиторної роботи (на вибір
викладача) та необхідних для виконання індивідуальних завдань (на вибір студента).
Студенти готують питання теоретичного характеру та виконують індивідуальні завдання..
Індивідуальні завдання для самостійної роботи передбачають розробки моделей
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ключових проблем студентами самостійно але під керівництвом і контролем викладача.
Вони проходять у вигляді практичних занять, консультацій для студентів, які з вагомих
причин були відсутні на заняттях.
Контроль за якістю самостійної роботи здійснює викладач протягом навчального
року.
Побудова та вдосконалення моделей проводиться за методом мозкового штурму.
Структура навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання
представляється у вигляді таблиці 2.1. Структура навчальної дисципліни:
Таблиця 2.1.
Практи Сам.
Конс.
чні.
роб.
Змістовий модуль I. Парадигмальні особливості теорії педагогіки вищої школи
Тема 1. Вища школа в освітній системі 14
2
2
10
України
Феноменологія підготовки фахівця у ВНЗ
Тема 2. Сучасні парадигми вищої школи 20
4
4
10
2
зарубіжних країн
Тема 3. Освітні парадигми у вищій школі 22
4
6
10
2
України
Разом за модулем 1
56
10
12
30
4
Змістовий модуль ІІ. Концептуальні основи педагогіки вищої школи
Тема
4.
Методологічні
концепції 30
4
6
18
2
педагогіки вищої школи
Тема 5. Наукові підходи у педагогіці 32
6
6
18
2
вищої школи
Тема 6. Принципи навчання у вищій 32
6
4
20
2
школі
Разом за модулем 2
94
16
16
56
6
Назви змістових модулів і тем

Всього годин:

Усього

150

Лек.

26

28

86
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4. ТЕМИ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Вища школа в освітній системі України. Феноменологія підготовки
фахівця у ЗВО.
Основні етапи становлення вищої освіти в Україні. Тенденції розвитку університетської
освіти. Характеристика вищої освіти України в руслі світових тенденцій розвитку вищої
освіти. Система освіти України, її структура.
Структура підготовки майбутнього фахівця: світоглядна, професійна, наукова,
професійно-педагогічна, фахова професійна, дидактична, методична, практична.
Тема 2. Сучасні парадигми вищої школи зарубіжних країн.
Загальна характеристика системи вищої освіти за рубежем. Централізація і
децентралізація управління вищої школи. Типові організаційні структури ЗВО за кордоном.
Варіативність підготовки фахівців у зарубіжних ЗВО. Основні парадигми вищої освіти
та тенденції розвитку. Авторитарна, ліберальна пара
Тема 3. Освітні парадигми у вищій школі України.
Педагогіка вищої школи як наука і як мистецтво. Сучасні методологічні підходи у
педагогіці вищої школи. Основні ідеї, концепції, теорії педагогіки вищої школи. Завдання
педагогіки вищої школи на сучасному етапі..
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Поняття, характеристика, особливості професійної спрямованості освітніх парадигм
вищої школи: культурно – ціннісної; академічної, професійної, технократичної,
гуманістичної; компетентнісної, парадигми соціального капіталу. Стадії парадигмального
розвитку науки.
Змістовий модуль ІІ. Концептуальні основи педагогіки вищої школи.
Тема 4. Методологічні концепції педагогіки вищої школи.
Розвиток педагогіки вищої школи в контексті наукових філософських концепцій:
біхевіоризму, гештальтизму, персоналізму, прагматизму, екзистенціалізму, неотомізму,
сцієнтизму, натуралізму. Вплив наукових концепцій на методологію підготовки майбутнього
фахівця.
Тема 5. Наукові підходи у педагогіці вищої школи.
Поняття наукового підходу в педагогіці вищої школи. Компетентнісний підхід: поняття
компетенції та компетентності.
Диференційований підхід в означенні рівневої та
професійно-орієнтованої диференціації. Особистісно орієнтований підхід в контексті
індивідуалізованого та розвивального аспектів. Синергетичний підхід з позицій
трансформації ціннісних орієнтацій, самопізнавальної і самовиховної активності студентів.
Акмеологічний підхід в контексті інтеграції індивідних, особистісних та суб'єктнодіяльнісних характеристик підготовки майбутнього фахівця. Соціокультурний підхід як
поєднання у підготовці фахівця історичного відтворення суспільства з його національною
культурною специфікою, соціальної відповідності і культурної компетентності.
Тема 6. Принципи навчання у вищій школі.
Співвідношення
закономірностей
та
принципів
підготовки
фахівця.
Загальнодидактичні принципи навчання у вищій школі: науковості, систематичності й
послідовності, свідомості навчання, наочності, ґрунтовності навчання, звґязку навчання з
практичною діяльністю, реаліями життя, єдності освітніх, розвивальних і виховних функцій
навчання
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Вища школа в освітній системі України Феноменологія підготовки фахівця у ВНЗ
1. Система вищої освіти України.
2. Закон України «Про вищу освіту»
3. Автономія ВНЗ
4. Підготувати повідомлення на тему: Розвиток вищої освіти: загальні тенденції.
Сучасні парадигми вищої школи зарубіжних країн
5. Систематизація зарубіжних освітніх парадигм вищої школи
6. Зарубіжні наукові освітні концепції
Освітні парадигми у вищій школі України
7. Систематизація вітчизняних освітніх парадигм вищої школи
Порівняльна характеристика вітчизняних та зарубіжних освітніх парадигм вищої
школи.
Методологічні концепції педагогіки вищої школи
8. Ознайомитись з науковими концепціями:
Філософськими
Соціологічними
Психологічними
Педагогічними
Наукові підходи у педагогіці вищої школи
9. Виокремити наукові підходи у рамках освітніх парадигм і концепцій
Принципи навчання у вищій школі
10. Систематизувати науково-педагогічні джерела за принципами навчання вищої
школи
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6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ (ІНДЗ)
Індивідуально-дослідне завдання. Представити презентації парадигми, концепції,
підходу та принципу навчання у ВШ. Роботу представити у Microsoft PowerPoint.
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
В оцінці студентів враховуються наступні моменти: достатність об‗єму відповіді
(повна, достатньо повна, неповна); ґрунтовність обізнаності з основними поняттями,
принципами, правилами; зрозумілість основного завдання запитання; логічність викладу
матеріалу; обґрунтованість основних положень власних міркувань; не традиційність підходу
до викладу відповіді; уміння інтегрувати та диференціювати знання.
“3-2,26 бали”, виставляється студентам, які в повному об‗ємі володіють програмовим
матеріалом з навчального курсу, обізнані з усіма поняттями та термінами і адекватно
оперують ними під час відповідей на поставлені запитання, ознайомлені з спеціальною
літературою. Для отримання вищого балу студенти повинні продемонструвати творчу
самостійність, здатність аналізувати факти, логічно мислити, ставити запитання та шукати на
них відповіді. При оцінці враховуються уміння аргументувати власні судження
теоретичними та фактичними положеннями, виконання завдань для самостійної роботи.
“2,25-1,6 бали” виставляються також за умов достатньо повного володіння знаннями
з навчального курсу. Відповідь студента має бути правильною, обґрунтованою зі знаннями
основних напрямів і змісту роботи. Студент повинен уміти аналітично працювати з різними
концепціями, ідеями, підходами до поставлених проблем. Одночасно в роботі може бути
допущено дві-три несуттєві помилки чи деяка неповнота відповіді, кострубатість і скутість у
висловленій думці. Не в повній мірі виконані завдання для самостійної роботи.
“1,5-1,1 бали” виставляється за знання, що продемонстровані в неповному об‗ємі.
Завдання для самостійної роботи виконані частково.
“1-0-0 бал” – теоретичні і фактичні знання відтворюються репродуктивно, без
глибокого осмислення, аналізу порівняння. Завдання для самостійної роботи не виконані.
Оцінювання індивідуально-дослідного завдання передбачає:
22-18 балів – самостійно і творчо вирішені поставлені проблеми, студент вміє
узагальнювати й систематизувати, робити логічні висновки. Проблема описана правильно,
чітко, логічно. Презентація в повній мірі представляє зміст та логіку вибраної проблеми,
цікава, доказова, яскрава. Вказані використані джерела у вигляді зносок.
17-13 балів виставляється студентам, які проявляють творчу самостійність, виявляють
здатність аналізувати факти, що стосуються поставлених проблем. Проблема описана
правильно, чітко, логічно. Презентація представляє зміст та логіку вибраної проблеми,
цікава, доказова, яскрава. Вказані використані джерела у вигляді зносок. Однак, за деякими
означеними критеріями допущено неточності, недостатньо доказовості.
12–8 бали відповідають роботі, в якій на належному рівні висвітлюється певна
проблема, відсутні судження студента, його висновки та узагальнення. Проблема описана
частково, фрагментарно, нелогічно. Презентація не представляє зміст та логіку вибраної
проблеми, непереконлива. Відсутні використані джерела у вигляді зносок. Висвітлення
проблеми є частковим.
7-0 бали виставляється студентам, які виконали індивідуально-дослідницьке завдання
на неналежному рівні: матеріал не відображає проблему дослідження, відсутній логічний
виклад. Презентація відсутня, або не відповідає змісту вибраної проблеми. Відсутні
використані джерела. Висвітлення проблеми є неадекватним.
МКР 1. Охарактеризувати підготовку фахівця у ВНЗ за окремою парадигмою.
Побудувати та описати модель цієї парадигми.
МКР 2. Охарактеризувати підготовку фахівця у ВНЗ за окремою концепцією.
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Побудувати та описати модель цієї концепції.
Охарактеризувати підготовку фахівця у ВНЗ за окремим підходом чи принципом.
Побудувати та описати модель цього підходу чи принципу.
Модульна контрольна робота передбачає 20 балів. Так, 20-16 бали – робота виконана
на високому рівні. В моделі виділена системотвірна основа, відображені всі складові обраної
проблеми, чітко та аргументовано представлено зв‘язки та залежності між складовими.
Доказово описана модель. 15-11 балів Відображені всі складові обраної проблеми,
представлено зв‘язки та залежності між складовими. Модель описано нечітко. 10-06 балів
Модель розроблена, представлені складові обраної проблеми. Зв‘язки та залежності між
складовими не визначені, або визначені неадекватно. Модель не описана, або описана
неадекватно. 05-0 балів – модель не розроблена, або представлена у вигляді складових які не
відповідають обраній проблемі. Опис моделі відсутній, або не відповідає обраній проблемі.
Теоретичні і фактичні знання відтворюються репродуктивно, без осмислення, аналізу.
МКР 1. оцінюється в 20 балів, а МКР 2. - в 40 балів (по 20 максимальних балів за
кожне завдання.)

Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модуль 1
Змістовий
модуль 1
Т1 Т2 Т3
3
3
3

Модульний контроль
(мах = 60 балів)

Таблиця 3.1.
Загальна
кількість
балів

Модуль 2 Модуль 3
Змістовий
модуль 2
Т4 Т5 Т6
3
3
3

ІНДЗ

МКР 1

МКР 2

22

20

40

100

Шкала оцінювання
Таблиця 4.1.
Оцінка в балах
за всі види
діяльності

Оцінка
навчальної

для екзамену

90 – 100

Відмінно

82 – 89

Дуже добре

75 - 81

Добре

67 -74
60 - 66

Задовільно
Достатньо

1 – 59

Незадовільно

для заліку

Зараховано

Незараховано (з можливістю
повторного складання)
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9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ
1. Основні етапи становлення вищої освіти в Україні.
2. Моделі розвитку університетів.
3. Характеристика вищої освіти України в руслі світових тенденцій розвитку вищої
освіти.
4. Система освіти України, її структура, особливості ступеневої освіти.
5. Принципи діяльності освітніх закладів.
6. Поняття парадигми
7. Стадії парадигмального розвитку науки
8. Культурно - ціннісна парадигма
9. Академічна парадигма
10. Професійна парадигма
11. Технократична парадигми
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12. Гуманістична парадигми
13. Компетентнісна парадигма навчання
14. Парадигма соціального капіталу
15. Концепція персоналізму
16. Концепція прагматизму
17. Концепція екзистенціалізму
18. Концепція неотомізму
19. Концепція сцієнтизму
20. Концепція натуралізму
21. Поняття наукового підходу в педагогіці вищої школи
22. Компетентнісний підхід
23. Диференційований підхід
24. Особистісно орієнтований підхід
25. Синергетичний підхід,
26. Акмеологічний підхід
27. Культурологічний підхід
28. Принцип науковості
29. Принцип систематичності й послідовності
30. Принцип свідомості навчання
31. Принцип наочності
32. Принцип ґрунтовності навчання
33. Принцип звґязку навчання з практичною діяльністю, реаліями життя
34. Принцип єдності освітніх, розвивальних і виховних функцій навчання
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