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Вступ 
 

Програма навчальної дисципліни «Основи педагогіки вищої школи» складена 
відповідно до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (третій 
рівень вищої освіти) за спеціальностями «105 – Прикладна фізика та 
наноматеріали» та «132 – Матеріалознавство». 
 

Опис навчальної дисципліни 
 

Метою викладання навчальної дисципліни є дати аспірантам цілісну і 
логічно-послідовну систему знань про основи навчально-виховного процесу 
підготовки кадрів вищої кваліфікації, розкрити концепцію, основи теорії, 
методики і методології викладання навчальних дисциплін в системі вищої освіти; 
розкрити закономірності розвитку освіти, процесу навчання і виховання, наукової 
та професійної підготовки здобувачів відповідно до державних та європейських 
стандартів і потреб суспільства; розробити на цій основі підходи до 
удосконалення системи формування психолого-педагогічної готовності 
здобувачів вищої освіти до викладацької та науково-педагогічної діяльності. 

При цьому основними завданнями вивчення дисципліни «Основи педагогіки 
вищої школи» є:  

– оволодіння передовими формами, методами та засобами навчання і 
виховання здобувачів освіти; 

 – формування власного стилю науково-педагогічної діяльності та 
професійного спілкування;  

– оволодіння психолого-педагогічною майстерністю та культурою 
професійної діяльності; 

– дотримання у своїй діяльності принципів студентоцентрованості. 
 

Характеристика навчальної дисципліни 
Тип Нормативна дисципліна 
Форма навчання Денна
Рік підготовки 1
Семестр 2
Кількість кредитів 1
Загальна кількість годин 30
Аудиторні заняття (лекції та семінари) 12
Самостійна робота 18
Контроль Залік
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
Тема 1. Педагогіка вищої школи, як наука. 
Тема 2.  Планування та організація освітнього процесу. Академічна 

доброчесність. 
Тема 3. Педагогічна майстерність викладача вищої школи. 
Тема 4.  Традиції та інновації в системі вищої школи. 
Тема 5. Інноваційний підхід та тенденції розвитку сучасної вищої освіти.  
Тема 6. Консультація перед заліком та залік 

 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви модулів і тем Кількість годин
Усього  у тому числі

Аудиторні заняття самостійна 
робота лекції семінари 

1 2 3 4 5 

Тема 1.  5 2 3 
Тема 2. 5 2 3 
Тема 3 5 2 3 
Тема 4 5 2 3 
Тема 5 8 2 6 
Тема 6 2 2  

Усього годин 30 10 2 18 
 
 

4. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин

1. Педагогіка самоорганізації. Навчання впродовж всього 
життя. 

3 

2. Основні тенденції розвитку освіти в закордонних країнах. 
Робочі плани і програми.

3 

3. Психолого-педагогічні вимоги до педагогічного 
персоналу.. Основні форми навчання та їх класифікація. 

3 

4. Сутність і структура педагогічної техніки 3
5. Інновації в системі вищої школи. Методика стимулювання 

творчої активності здобувачів. 
6 

 Разом  18 
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5. Методи контролю 
 
Усні відповіді на запитання залікового завдання. 
 

 
6. Розподіл балів, які отримують  

   
Поточний контроль  та 

самостійна робота 
Підсумковий 

контроль  
(залік)

Сума 

40 60 100 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для 
чотирирівневої 

шкали оцінювання

для 
дворівневої 

шкали 
оцінювання

90 – 100 відмінно  
 

зараховано 
70 – 89 добре  

50 – 69 задовільно  

1 – 49 незадовільно не зараховано
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