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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – розкриття механізмів дії законів та закономірностей освітнього 
процесу у вищій школі, формування мотивів професійно-педагогічного розвитку, 
компетентностей науково-педагогічної діяльності, педагогічного мислення, здатності 
розв’язувати комплексні спеціалізовані завдання у викладацькій, консультаційній 
сфері практичної професійної діяльності. 
2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 
1) успішне опанування курсів «Педагогіка», «Психологія»; «Педагогічна 
майстерність». 
2) знання теоретичних основ структури психіки, факторів і основних механізмів 
формування особистості; 
3) розуміння сутності основних регуляторів діяльності і поведінки в групі і 
можливостей їх використання в роботі з академічною групою.  
3. Анотація навчальної дисципліни: розкриваються механізми організації впливу на 
особистість в процесі її освіти і навчання. Відбувається формування педагогічного 
мислення, навчання аналізу педагогічної дійсності, свідомому оволодінню 
професійно-педагогічними вміннями та навичками. Зміст розкривається у двох 
модулях. У першому – методологія, дидактика, вищої школи, система організації 
виховної роботи у ЗВО. У другому – теорія, методика, сучасні технології формування 
педагогічної майстерності викладача ЗВО. Важливе місце в курсі відводиться набуттю 
практичних навичок у професійно-визначальних ситуаціях навчальної діяльності 
науково-педагогічного працівника.  
4. Завдання (навчальні цілі): формування складових інтегральної компетентності: 
здатності розв’язувати спеціалізовані завдання в предметній сфері застосовувати 
широкий спектр сучасних теорій і методів політичних досліджень та аналізу політики 
у викладацькій, консультаційній та громадській сфері практичної професійної 
діяльності. Загальних і фахових компетентностей: здатності спілкуватися з 
представниками інших професійних груп, експертами, до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації, професійно викладати соціально-політичні дисципліни. 
 Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК: 2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 
ЗК 3. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 
ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК 6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ФК: 5. Спроможність комплексно використовувати  нормативу та емпіричну 
політичну теорію, методологію політичних досліджень та прикладного 
політичного аналізу. 8. Здатність самостійно планувати, організовувати та 
здійснювати політологічні дослідження з елементами наукової новизни та / або 
практичної значущості 
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5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;4. автономність та 
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Код Результат навчання 

1.1 Методологія і методи дослідження педагогічних 
явищ і фактів. 

лекція семінарське 
заняття, практичне 

завдання 

тест, 
опитування 
виконання 

практичних 
завдань, 

презентація 
дискурс, 
іспит  

40% 

1.2 Предмет і завдання педагогіки вищої школи. 
Систему вищої освіти в Україні 

1.3 Дидактику вищої школи, процес навчання. порядок 
визначення змісту вищої освіти 

1.4 Форми організації, методи навчання у вищій школі, 
сучасні освітні технології 

1.5 Систему діагностики знань і умінь студентів у 
закладі вищої освіти 

1.6 Виховні технології, планування і організацію 
виховних справ 

1.7 
Психолого-педагогічні основи формування 
професійної компетенції викладача закладу вищої 
освіти 

2.1 
Володіння методами і прийомами науково-
педагогічного дослідження, зберігання, обробки і 
представлення інформації 

семінарське заняття 

тест, 
опитування 
виконання 

практичних 
завдань, 

презентація 
дискурс, 

МКР, іспит  

20% 

2.2 
Володіння навичками пошуку, відбору, обробки 
систематизації інформації для проведення різного 
типу занять, виховних заходів 

семінарське заняття, 
практичне завдання 

2.3 
Вміння самостійно збирати та критично 
опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати 
інформацію з різних джерел 

лекція, практичне 
завдання 

2.4 
Уміння побудувати навчальну діяльність у 
відповідності з логікою процесів викладання і 
учіння 

практичне завдання, 
педагогічна ситуація 

2.5 Здатність застосовувати набуті знання у 
практичних ситуаціях професійної діяльності семінарське заняття 

2.6 Уміння адаптуватися до нових ситуацій практичні завдання, 
педагогічні ситуації 

3.1 Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій в освітньому процесі. 

Підготовка 
презентацій, 
аналітичних 

матеріалів, доповідей 

оцінювання 
виступів, 

презентацій 

20% 

3.2 Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. 

Лекції, підготовка 
доповідей, вирішення 
практичних завдань. 

контрольні 
завдання 

3.3 
Здатність бути критичним і самокритичним, 
будувати міжособистісні стосунки, працювати в 
команді 

обговорення 
практичних ситуацій, 

вирішення педагогічних 
задач. 

Задача 

3.4 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 
на основі етичних міркувань (мотивів). 

Обговорення рішень 
педагогічних задач, 

практичних ситуацій 

контрольні 
завдання 

3.5 
Здатність усвідомлювати межі своєї 
компетентності та дотримуватися норм професійної 
етики 

захист рішень 
педагогічних задач, 

практичних завдань, 
мкр (тести) 

виконання 
практичних 

завдань, 
іспит 

4.1 Прийняття рішень у складних і непередбачуваних 
умовах, що потребує застосування нових підходів 

захист рішень 
педагогічних задач, 

Виконання 
проектного 20% 
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Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;4. автономність та 
відповідальність 
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Код Результат навчання 

та прогнозування практичних завдань, 
мкр (тести) 

завдання, 
іспит  

Разом 100 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання:  
Результати навчання дисципліни (код) 

 
Програмні результати навчання (назва) 

1.
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4.
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ПРН: 1. Застосовувати для розв’язування складних задач 
політології розуміння природи та значення політики як 
специфічного виду людської діяльності та особливої сфери 
пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні 
інтерпретації, особливостей реалізації влади у різних політичних 
системах, їх соціально-економічного, історичного та 
соціокультурного контексту1. 

+  +   +  

+ 

   +   + +   

+ 

ПРН 2. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання з 
політології, що включають сучасні наукові здобутки у сфері 
професійної діяльності або галузі знань і є основою для 
оригінального мислення та проведення досліджень, критичне 
осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. 

 +  + + + + 

 

 +   +  +   + 

+ 

ПРН 6. Критично осмислювати принципи здійснення влади та 
публічної політики, політичних інститутів та процесів, світової 
політики та політики окремих країн та регіонів  

 +     + 
+ 

 + +  +    + + 
 

 



7. Схема формування оцінки: 
7.1. Форми оцінювання студентів. 
Семестрове оцінювання: 
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 
засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 
(знання 1.1 – 1.7), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної 
підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.6); (комунікація 3.1-3.5); (автономність та 
відповідальність 4.1), що складає 60% загальної оцінки.  
Підсумкове оцінювання у формі письмового іспиту: 

   Критерії оцінювання: 
Усна відповідь, презентація, дискурс: РН 1.1 –1.5; РН 3.1. – 3.4 
10 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
надає рішення педагогічної задачі використовуючи обов’язкову та додаткову літературу, 
матеріали лекцій (рівень знань-трансформацій); 

9-8 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу; матеріали лекцій, 
допускаються несуттєві неточності (рівень знань-умінь); 

7-6 балів – студент загалом володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 
глибини знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, лекційні матеріали, не має 
достатньо переконливих аргументів, щоб обґрунтувати рішення, має у відповіді суттєві 
неточності (рівень знань-репродукцій); 

1-5 бали – студент не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 
поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань, має суттєві 
помилки у відповіді, без використання матеріалів лекцій, основної і додаткової літератури, 
посилання на неідентифіковані I-net джерела, артикуляція відповіді з гаджета (рівень знань-
знайомств). 

Виконання практичних завдань, розв’язування педагогічних задач  РН 2.1 – 2.6, 
оцінка і аналіз  результатів навчальної і самостійної діяльності РН 4.1 – 4.6 

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 
використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, достовірність 
проведеного дослідження; 

4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, розкриває зміст поставленого 
завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність 
проведеної роботи; допускаються несуттєві неточності;  

3  бали – загалом володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань і 
самостійності, не спирається на необхідну навчальну літературу, демонструє посередню 
творчу активність у виконанні завдань; робота містить суттєві неточності; 

2-1 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 
викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань; демонструє несамостійність у 
виконанні завдань. 

Контрольна робота 
Контрольна робота складається із 20 тестових запитань, які мають 3 варіанти 

відповідей. За кожну правильну відповідь студенту нараховується 0,5 бала. 
Іспит у письмовій формі: 
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Білет на іспит складається з двох завдань. Перше завдання передбачає розкриття 

теоретичного питання, що спрямовано на перевірку рівня засвоєння знань та здобутих 
компетентностей. Максимальна оцінка – 20 балів. Друге завдання передбачає виконання 
тесту – максимальна оцінка – 20 балів. 

Критерії оцінювання першого завдання іспиту: 
18-20 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, глибоко та 

всебічно розуміє зміст ситуації, що описана в педагогічній задачі, пропонує варіанти її 
вирішення, спираючись на матеріали курсу, літературу,  аргументуючи своє рішення на рівні 
трансформації отриманих в ході курсу знань, умінь, комунікації, відповідальності і 
автономії; 

15-18 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 
достатньою мірою розуміє зміст ситуації, що описана в педагогічній задачі, пропонує 
варіанти її вирішення, спираючись на матеріали курсу, літературу,  аргументуючи своє 
рішення на достатньому рівні отриманих в ході курсу знань, умінь, комунікації, 
відповідальності і автономії; 

12-15 балів – студент на середньому рівні володіє навчальним матеріалом, в 
основному розуміє зміст ситуації, що описана в педагогічній задачі, пропонує варіанти її 
вирішення, спираючись на матеріали курсу, літературу, частково аргументуючи своє 
рішення на рівні буденної свідомості; 

1-11 балів  студент на початковому рівні володіє навчальним матеріалом, не повною 
мірою розуміє зміст ситуації, що описана в педагогічній задачі, пропонує варіанти її 
вирішення на рівні буденної свідомості. 

Критерії оцінювання другого завдання іспиту: 
Екзаменаційний тест складається із 20 тестових запитань, які мають 3 варіанти 

відповідей. За кожну правильну відповідь студенту нараховується 1 бал. 
Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-

розрахунковий мінімум – 20 балів для одержання допуску до іспиту обов’язково виконати 
творче завдання підвищеної складності, яке оцінюється у 40 балів. Рекомендований мінімум 
для допуску до іспиту – 36 балів. У випадку відсутності студента з поважних причин 
відпрацювання та перездача МКР і ПКР здійснюються у відповідності до «Положення 
про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації 
навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року  

 
Види робіт ЗМ1 ЗМ2 

Min. – 18 
балів 

Max. – 30 
балів 

Min. – 18 
балів 

Max. – 30 
балів 

1. Усна відповідь, презентація, 
дискурс 6 10 6 10 

2. Практичні завдання 3 5 3 5 
3. Педагогічні задачі 3 5 3 5 
4. Модульна контрольна робота  

(проект) 6*1 = 6 10*1 = 10 6*1 = 6 10*1 = 10 
 Іспит Мін - 24 бали, мах – 40 балів 
 2 – мінімальна/максимальна залікова кількість робіт чи завдань. 

 
7.2. Організація оцінювання: 

Оцінювання студентів здійснюється під час усіх видів навчальних занять і за 
результатами самостійної роботи. Підчас занять оцінюються: усна відповідь, 
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презентація, виконання практичних завдань, розв’язування педагогічних задач. 
Підсумкова контрольна робота виконується після завершення теоретичного навчання і  
включає в себе запитання з усього навчального курсу. Максимальна кількість балів за 
роботу протягом семестру дорівнює 60. Іспит виставляється за результатами 
виконання студентами письмових завдань екзаменаційного білету (мах – 40 балів).   

Для отримання загальної позитивної оцінки з дисципліни оцінка за іспит не може бути 
меншою 24 балів. У випадку, коли студент на іспиті набрав менше 24 балів, вони не додаються до 
семестрової оцінки (незалежно від кількості балів, отриманих під час навчального періоду). В 
екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит/ екзамен» ставиться «0», а в колонку «підсумкова 
оцінка з дисципліни» переноситься лише кількість балів, отриманих під час семестру. 
Рекомендований мінімум допуску до іспиту – 36 балів 
 

 
При простому розрахунку отримаємо: 

 Змістовий 
модуль1 

Змістовий 
модуль2 

Іспит Підсумкова 
оцінка 

Мінімум 18 18 24 60 
Максимум 30 30 40 100 

7.3. Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно /Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план: 

№ 
п/п Номер і назва теми 

Кількість годин 

ле
кц

ії 

се
м

-п
ра

кт
. 

ко
нс

ул
ьт

. 

С
/Р

 

Змістовий модуль 1 –  Педагогіка вищої школи. 

1 
Тема 1 .  Методологія педагогіки вищої школи, 
методи та етапи науково - педагогічного 
дослідження 

1 
2  

4 

2 Тема 2. Предмет і завдання педагогіки вищої 
школи. Система вищої освіти в Україні 1 4 

3 Тема 3. Дидактика вищої школи, процес навчання.  
Зміст вищої освіти 1 2  4 

4 Тема 4. Форми організації, методи навчання у 
вищій школі 2 

2  
4 

5 Тема 5. Система діагностики знань і умінь 
студентів у вищому навчальному закладі 1 4 

6 Тема 6. Система організації виховної роботи у 
вищій школі 2 2  6 

7 Модульна контрольна робота 1    4 
 ВСЬОГО за 1 модуль 8 8  30 

Змістовий модуль 2 –  Педагогічна майстерність викладача 

8 
Тема 7. Психолого-педагогічні основи формування 
професійної компетенції викладача вищого 
навчального закладу 

1 
2  

4 

9 Тема 8. Педагогічна майстерність, її зміст і шляхи 
формування 1 4 

10 Тема 9. Педагогічна техніка викладача 1 
2  

4 

11 Тема 10. Мовлення викладача як засіб педагогічної 
праці 1 4 

12 Тема 11. Педагогічне спілкування в структурі 
педагогічної діяльності 1 

2  
4 

13 Тема 12. Педагогічний такт як стратегія поведінки 
викладача.  1 4 

14 ПКР (проект)    6 
 ВСЬОГО за 2 модуль 6 6  30 
 ВСЬОГО 16 14  60 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 
Лекцій – 16  год. 
Семінарсько-практичні заняття – 14  год. 
Самостійна робота – 60 год. 
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9. Рекомендовані джерела: 
Основні:  

1. Етичний кодекс університетської спільноти. (Ухвалений на конференції 
трудового колективу КНУ імені Тараса Шевченка. Протокол№2 від 27.12.2017р.) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
 http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/ethical-code/Ethical-code-of-the-university-
community.pdf) 

2. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.  

3. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.  

4. Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи: 
підручник / За заг. ред.. проф.. І.В.Зайченка. – Київ: Видавництво Ліра-К. 
2016. – 484 с 

5. Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка (Введено в дію наказом ректора № 170-32  від 
11 квітня 2022 року) [Електронний ресурс]: – шлях доступу.– 
https://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Polozhennia-pro-organizatsiyu-osvitniogo-
procesu-11_04_2022.pdf 

6. Професійний стандарт на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти» 
[Електронний ресурс]. Режим доступу:   https://bit.ly/3cyK0l3 

7. Марушкевич А.А.,Спіцин Є.С.   Педагогіка вищої школи: підручник. – К. : ВПЦ 
«Київський  університет», 2015. – С.258-338. 

8. Педагогіка вищої школи: хрестоматія» / В. А. Бугров,А. А. Марушкевич, Є. С. Спіцин – 
К. : ВПЦ «Київський університет», 2022. – 704 с. 

9. Професійно-педагогічна підготовка викладача: монографія /А.А.Марушкевич, 
Н.М.Кузьменко, М.В.Жиленко та ін..; за заг.ред. А.А.Марушкевич.- К.: ВПЦ «Київський 
університет», 2018. – 399 с. 

10. Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника: навч. посіб./ 
А.А.Марушкевич, Н.М.Кузьменко, О.В.Плахотнік та ін.. / за заг. ред.. А.А.Марушкевич. 
– К.: ВПЦ «Київський університет». 2018. – 202 с. 
 

Додаткові: 

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія: Підручник для 
студ., асп. та мол. викл. вузів. – К.: Либідь, 1998. – 558 с. 

2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Метод. посібник для студентів 
магістратури. – Житомир, 2003. – 232 с.  

3. Вища освіта в Україні: Навч. посіб. / В.Г.Кремень, С.М.Ніколаєнко, М.Ф.Степко та 
ін. – К.: Знання, 2005. – С. 46-94. 

4. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки та психології вищої школи в 
Україні: Навч. посіб. для викл. та асп. вузів. – К.: ІНТЕЛ, 1995. – 168 с. 

5. Дмитриченко М.Ф., Хорошун Б.І., Язвінська О.М., Данчук В.Д. Вища освіта і 
Болонський процес: Навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2006. – 440 с. 

6. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача: 
Навч. посіб. –  К.: Знання, 2005. – 486 с. 

7. Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача: 
навчальний посібник.– К.: Обрії, 2012.– 220 с. 
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8. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. акад. Мороза О.Г. – К.: 

НПУ, 2000. – 337 с. 
9. Н.М.Кузьменко. Вища освіта та педагогічна думка на Чернігівщині (XVIII-XX ст.): 

монографія / Кузьменко Н.М. – К.: Обрії, 2012. – 342 с. 
10. Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача: Навч. посіб. / З.Н. 

Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В.Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд – К.: Знання, 2005. 
– 399 с.  

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1341 «Про затвердження 
національної рамки кваліфікацій». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п 

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про 
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п 

13. Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010» 
https://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=433. 

14. Слєпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: НПУ, 2000. 
– 210 с. 

 
10. Додаткові ресурси: 

Приклади контрольних і екзаменаційних завдань, тематика проектних завдань, 
методичні вказівки і завдання для самостійної роботи, семінарсько-практичних занять, 
питання для підготовки до іспиту можна отримати через електронну пошту викладача 
n2806@ukr.net 
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