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1. Опис навчальної дисципліни
Педагогіка вищої школи
Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь
Галузь знань
Освітньонауковий рівень
Освітній ступінь
Спеціальність

20 Аграрні науки та продовольство; 09 Біологія
третій
доктор філософії

Освітньо-наукова
програма

204 Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва; 091 Біологія
Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва; Біологія

Характеристика навчальної дисципліни
Вид
Загальна кількість
годин
Кількість кредитів
ECTS
Кількість
змістових модулів
Курсовий проект
(робота)
Форма контролю

обов'язкова
120
4
1
Не передбачено
Залік (1 курс денна та вечірня форми навчання)

Показник навчальної дисципліни для денно та вечірньої форми
навчання
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

вечірня форма
навчання

Рік підготовки (курс)
Семестр

1
1

-

1
1

Лекційні заняття

20

-

20

Практичні заняття

20

-

20

Самостійна робота

80

-

80

3

Кількість тижневих
аудиторних годин для
денної форми навчання

4

-

-

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою дисципліни «Педагогіка вищої школи» є підготовка аспірантів
як майбутніх науково-педагогічних працівників, наставників академічних
груп до здійснення навчально-виховної і науково-методичної роботи,
проведення різноманітних заходів, що сприяють соціальному розвитку
молоді, яка навчається.
Завданнями цієї дисципліни є озброєння аспірантів методологією
педагогічної науки, знаннями основних педагогічних категорій і понять,
закономірностей функціонування системи вищої освіти і її складників
(освітній процес, управління, викладач, здобувач вищої освіти тощо),
ознайомлення з інноваційними технологіями, формами організації, методами,
засобами навчання, виховання, управління в системі вищої освіти; розвиток
практичних умінь і навичок творчого дослідницького підходу до організації
педагогічної діяльності в умовах закладу вищої освіти.
Предметом дисципліни «Педагогіка вищої школи» є процес створення
і функціонування дійсних відношень здобувачів закладів вищої освіти, які
забезпечують можливість формування духовно багатого, добропорядного,
свідомого громадянина, фахівця вищої кваліфікації різних галузей народного
господарства, науки, техніки, культури, освіти тощо, патріота України.
Дисципліна «Педагогіка вищої школи» має міждисциплінарний
характер. Вона в межах ОНП інтегрує відповідно до свого предмету знання з
інших освітніх і наукових галузей, зокрема філософії науки, педагогічного
спілкування, теорії і методики навчання, теорії і методики виховання,
методології та організації наукових досліджень тощо.
Дисципліна «Педагогіка вищої школи» є обов’язковим освітнім
компонентом освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти.
Результатами навчання, якими повинен оволодіти здобувач після
вивчення дисципліни є:
 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
 здатність вирішувати проблеми в освітньому процесі;
 комплексність і системний підхід до проведення наукових
досліджень на рівні доктора філософії;
 здатність бути критичним і самокритичним;
 здатність генерувати нові науково-теоретичні та практично
спрямовані ідеї (креативність);
 комплексність у прийнятті обґрунтованих рішень;
 комплексність у розробці та реалізації наукових проектів та
програм;
 комплексність у володінні інформацією щодо сучасного стану і
тенденцій розвитку світової і вітчизняної освіти;
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 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації із навчальних
та наукових джерел.
Для засвоєння знань і формування вмінь, що передбачаються внаслідок
вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи» можуть бути використані
такі форми індивідуальних завдань: підготовка рефератів, доповідей,
мультимедійних презентацій.
Самостійна робота є основним засобом засвоєння аспірантами
матеріалу в час, вільний від аудиторних занять. Вона передбачає
опрацювання
монографій,
авторефератів,
дисертацій,
посібників,
підручників, інших навчально-методичних джерел, законодавства у сфері
освіти. Самостійна робота регламентується робочим навчальним планом і
становить 80 годин, тобто 2/3 загального обсягу навчального часу для
вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи».
Залік є формою підсумкової атестації, що полягає в оцінці засвоєння
аспірантом теоретичного та практичного матеріалу (виконаних ним певних
видів робіт на практичних та під час самостійної роботи) з навчальної
дисципліни «Педагогіка вищої школи».
Згідно з навчальним планом бюджет навчального часу на вивчення
дисципліни «Педагогіка вищої школи» становить 120 годин: для денної та
вечірньої форм навчання: 20 год. лекції, 20 год. практичні, 80 год. самостійна
робота.
Форма підсумкового контролю залік за результатами поточного та
підсумкового контролю.
3. Програма та структура навчальної дисципліни
Тема1. Педагогіка вищої школи як галузь педагогіки
Основні педагогічні категорії («виховання», «навчання», «освіта»).
Педагогіка як наука. Система педагогічних наук. Педагогіка вищої школи як
галузь педагогіки, предмет та завдання. Сутність педагогічного процесу у
вищій школі та його закономірності. Зв’язок педагогіки вищої школи з
іншими науками.
Питання для самопідготовки за темою 1.
1. Категорії педагогіки вищої школи.
2. Джерела педагогіки вищої школи.
3. Місце педагогіки вищої школи у системі педагогічних наук.
4. Предмет педагогіки вищої школи.
5. Завдання педагогіки вищої школи.
6. Функції педагогіки вищої школи.
7. Тенденції розвитку педагогіки вищої школи.
8. Сутність педагогічного процесу у вищій школі.
9. Об'єкт педагогіки вищої школи.
Тема 2. Студент вищого навчального закладу як об’єкт і суб’єкт навчання
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Структура особистості та її психологічні характеристики. Сутність
поняття «формування» та «розвиток». Фактори розвитку особистості
(спадковість, середовище, активність). Значення для педагогіки вчення про
завдання всебічного розвитку особистості. Освіта – провідний чинник
виховання фахівця. Сучасні завдання та зміст всебічного розвитку студентів.
Юнацький вік, його особливості. Особливості розвитку інтелекту, мислення,
пам’яті, уваги. Індивідуальність. Соціалізація особистості у студентському
віці.
Питання для самопідготовки за темою 2.
1. Поняття «формування» та «розвиток».
2. Фактори розвитку особистості.
3. Студентство як соціальна група.
4. Права студентства.
5. Обов’язки студентства.
6. Психологічні особливості студентського віку.
7. Типології студентства.
8. Адаптації студента до навчання у ЗВО.
Тема 3. Викладач закладу вищої освіти як організатор
навчального процесу в ЗВО
Сутність педагогічної діяльності, її види. Функції викладача.
Структурні елементи педагогічної діяльності та її характер. Специфіка
професійної педагогічної діяльності викладача закладу вищої освіти.
Функціональні компоненти педагогічної діяльності. Завдання, права та
обов’язки викладача ЗВО. Роль і значення культури освітян у становлення
демократичної держави. Стиль педагогічної діяльності. Вимоги до
особистості викладача. Шляхи формування загальної і педагогічної культури
викладача ЗВО.
Питання для самопідготовки за темою 3.
1. Педагогічна діяльність у ЗВО.
2. Функції викладача ЗВО.
3. Права і обов’язки викладачів ЗВО.
4. Компоненти праці викладача.
5. Типи спілкування викладачів зі студентами.
6. Стилі педагогічного спілкування.
7. Педагогічна майстерність.
8. Педагогічна культура.
Тема 4. Теорії наукового пізнання
Сутність та поняття про «наукове пізнання». Теорії пізнання, їх
характеристика. Методи наукового пізнання, їх характеристика. Національна
рамка кваліфікацій. Поняття «копетентності» та «компетенції».
Питання для самопідготовки за темою 4.
1. Пізнання, творчість і параметри, що їх характеризують.
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2. Класифікація методів наукового пізнання.
3. Абстрагування та конкретизація.
4. Аналіз та синтез.
5. Індукція та дедукція.
6. Формалізація.
7. Алгоритмізація та моделювання.
8. Розпізнавання образів.
9. Експертна оцінка.
10. Наукові методи емпіричного дослідження.
11. Національна рамка кваліфікацій.
12. Поняття «копетентності» та «компетенції».
Тема 5. Нормативно-правова база освітньої галузі України. Зміст освіти і
зміст навчання у сучасній вищій школі.
Нормативно-правові документи про вищу освіту в Україні. Поняття
про «зміст освіти», основні цілі, завдання і принципи розвитку змісту освіти,
рівні формування. Теорії формування змісту освіти, вимоги до змісту, відбір
змісту освіти. Компоненти змісту освіти. Поняття про «зміст навчання».
Нормативно-правові документи, в яких відображено зміст навчання. Сучасні
підходи до формуванні змісту навчання у підготовці фахівців та
професіоналів. Поняття «копетентності» та «компетенції». Формування
змісту освіти з позицій компетентністного підходу.
Питання для самопідготовки за темою 5.
1. Нормативно-правові документи, що обґрунтовують зміст освіти у
вищій школі України.
2. Сутність змісту освіти.
3. Теорії формування змісту освіти, вимоги до змісту, відбір змісту
освіти.
4. Компоненти змісту освіти.
5. Сучасні напрями оновлення змісту освіти вищої школи.
6. Поняття компетентністного підходу.
7. Компетентністний підхід у формуванні змісту освіти.
Тема 6. Процес навчання, його структура. Закономірності, принципи та
правила навчання.
Основні компоненти процесу навчання (цільовий, стимулюючемотиваційний, змістовний, операційно-дійовий, контрольно-регулюючий,
оціночно-результативний), основні функції навчання (освітня, виховна,
розвиваюча). Психофізіологічні закономірності процесів формування знань,
умінь та навичок. Етапи навчання, їх взаємозалежність.
Поняття «правила», «закономірності» та «принципи» навчання, їх
взаємозвязок.
Характеристика
принципів
навчання
(науковості,
систематичності і послідовності, доступності, звязку навчання з практикою,
свідомості і активності у навчанні, наочності, міцності знань, умінь і
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навичок, індивідуального підходу, емоційності у навчанні, виховуючого
навчання).
Питання для самопідготовки за темою 6.
1. Мета вищої освіти.
2. Сутність педагогічного процесу в ЗВО.
3. Структурні компоненти системи, в якій здійснюється педагогічний
процес. Сутність та зв’язки між ними.
4. Домінуючі функції педагогічного процесу.
5. Основні завдання педагогічного процесу.
6. Найважливіші закономірності педагогічного процесу.
7. Суттєві протиріччя сучасного педагогічного процесу ЗВО.
8. Принципи, якими регулюється педагогічний процес.
Тема 7. Методи навчання
Поняття про методи та засоби навчання, класифікації методів навчання
(методи на основі джерел знань, методи навчання на основі пізнавальної
діяльності студентів), характеристика методів навчання, ігрові методи
навчання, оптимальний вибір методів навчання.
Поняття «форма організації навчання», поняття «форма навчання»,
класифікації форм навчання та організації навчання. Види навчальних занять
у ЗВО і їх характеристика. Лекційно-семінарська системи навчання.
Поняття «засоби навчання». Мета та місце засобів унаочнення в
системі засобів навчання, їх класифікація. Наочність як основа для
відображення змісту навчання. Засоби унаочнення, їх класифікація. Вимоги
до підготовки та використання засобів унаочнення.
Питання для самопідготовки за темою 7.
1. Поняття «дидактики вищої школи» та її основні категорії.
2. Завдання дидактики вищої школи.
3. Загальні закономірності навчання у дидактиці вищої школи.
4. Система принципів навчання.
5. Принцип єдності освітніх, розвивальних і виховних функцій
навчання.
6. Напрями реалізації принципу забезпечення органічної єдності
теоретичної і практичної підготовки фахівців вищої кваліфікації.
7. Класифікації методів навчання.
8. Зв’язок між наочними, словесними і практичними методами
навчання.
9. Види організаційних форм навчання в ЗВО.
10. Види лекцій та їх особливості.
11. Дидактичні вимоги до лекції.
12. Відмінність між семінарським, лабораторним та практичним
заняттями.
13. Поняття «засоби навчання».
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14. Правила проведення семінарського, лабораторного та практичного
заняття.
Тема 8. Закономірності розвитку навчально-пізнавальної діяльності
студентів та шляхи її активізації
Поняття про «навчальний процес». Організація навчального процесу.
Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів.
Поняття
«діяльність»,
«активність»,
«активізація»,
«навчальна
діяльність»,
«навчально-пізнавальна діяльність». Поетапний розвиток навчальнопізнавальної діяльності. Умови активізації навчально-пізнавальної
діяльності. Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.
Питання для самопідготовки за темою 8.
1. Теоретичні засади активізації навчальної діяльності.
2. Структура активності.
3. Характеристика навчально-пізнавальної діяльності.
4. Активні форми організації навчання в ЗВО.
5. Методи активізації навчання студентів у ЗВО.
6. Прийоми і засоби активізації навчально-пізнавальної діяльності
студентів.
7. Шляхи і умови активізації навчально-пізнавальної діяльності
студентів.
8. Педагогічні технології у вищій школі.
Тема 9. Контроль і оцінювання успішності у навчанні
Поняття «контроль», функції контролю (навчальна, діагностична,
виховна, розвиваюча, стимулююча, управляюча, оцінююча, прогностична),
види контролю (попередній, тематичний поточний, періодичний,
підсумковий), принципи контролю (об’єктивність, індивідуальний характер,
систематичність, різноманітність форм, достатня кількість даних для оцінки,
тематична спрямованість, обєктивність, єдність вимог, етичність,
оптимальність, всебічність), критерії оцінки (обсяг, глибина, міцність,
оперативність знань), рівні знань (репродуктивний, реконструктивний,
творчий), норми оцінки, компоненти контролю (перевірка, оцінка, облік).
Питання для самопідготовки за темою 9.
1. Сутність поняття «контроль».
2. Функції та принципи контролю.
3. Види контролю.
4. Критерії оцінки знань студентів.
5. Рівні знань студентів.
6. Форми та методи перевірки ЗУН студентів.
7. Тестовий контроль знань студентів.
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Тема 10. Суть процесу виховання. Закономірності та принципи виховної
роботи. Зміст виховання у ЗВО
Поняття
«виховання»,
«самовиховання»,
«перевиховання»,
«вихованість». Особливості процесу виховання (багатофакторність,
довготривалість, ступеневий характер, концентризм, двосторонність,
активність, керованість, поступове виявлення результатів виховання та його
спрямованість у майбутнє, неперервність та інші). Структурні елементи
процесу виховання (мета, зміст, завдання, форми, методи, засоби, результати
виховання), його рушійні сили, внутрішні та зовнішні суперечності,
компоненти процесу виховання (свідомість особистості, її емоційнопочуттєва сфера, навички і звички поведінки) та етапи процесу виховання.
Концепція національного виховання. Шляхи підвищення ефективності
процесу виховання. Поняття «закономірності виховання» та «принципи
виховання». Характеристика основних принципів виховання.
Поняття про зміст виховання. Особливості змісту виховання у ЗВО.
Базова культура особистості: зміст і шляхи формування. Поняття про
«напрями виховання». Зміст громадянського, розумового, морального,
правового, естетичного, фізичного, екологічного, статевого, трудового,
економічного виховання. Шляхи реалізації змісту основних напрямків
виховання (виховання в процесі вивчення навчальних дисциплін, у
позааудиторній виховній роботі, виховання студентів шляхом їх залучення
до різних видів спільної діяльності, використання виховних впливів сім’ї та
громадськості в реалізації напрямків виховної роботи).
Питання для самопідготовки за темою 10.
1. Сутність процесу виховання.
2. Поняття
«виховання»,
«самовиховання»,
«перевиховання»,
«вихованість».
3. Особливості процесу виховання.
4. Структурні елементи виховання.
5. Етапи процесу виховання.
6. Концепція національного виховання.
7. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання.
8. Поняття «закономірності виховання» та «принципи виховання».
Характеристика основних принципів виховання.
9. Зміст виховання.
10. Основні напрями виховання у вищій школі.
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Структура навчальної дисципліни
«Педагогіка вищої школи»
Назви змістових
частин і тем

Тема 1. Педагогіка
вищої школи як
галузь педагогіки.
Тема 2. Студент
закладу вищої
освіти як об’єкт і
суб’єкт навчання.
Тема 3. Викладач
закладу вищої
освіти як
організатор
навчального
процесу у ЗВО.
Тема 4. Теорії
наукового
пізнання.
Тема 5.
Нормативноправова база
освітньої галузі
України. Зміст
освіти і зміст
навчання у
сучасній вищій
школі.
Тема 6. Процес
навчання, його
структура.
Закономірності,
принципи та
правила навчання.
Тема 7. Методи
навчання.
Тема 8.
Закономірності
розвитку
навчальнопізнавальної
діяльності
студентів та шляхи
її активізації.
Тема 9. Контроль і
оцінювання
успішності у
навчанні.
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Тема 10. Суть
процесу
виховання.
Закономірності та
принципи виховної
роботи. Зміст
виховання у ЗВО.
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4. Теми практичних занять
№
Назва теми
п/п
1.
Педагогіка вищої школи як галузь педагогіки.

Кількість
годин
2

2.

Студент закладу вищої освіти як об’єкт і суб’єкт навчання.

2

3.

Викладач закладу вищої освіти як організатор
навчального процесу у ЗВО.

2

4.

Теорії наукового пізнання.

2

5.

Нормативно-правова база освітньої галузі України. Зміст
освіти і зміст навчання у сучасній вищій школі.
Процес навчання, його структура. Закономірності,
принципи та правила навчання.
Методи навчання.

2

Закономірності розвитку навчально-пізнавальної
діяльності студентів та шляхи її активізації.
Контроль і оцінювання успішності у навчанні.

2

Суть процесу виховання. Закономірності та принципи
виховної роботи. Зміст виховання у ЗВО.
Разом

2

6.
7.
8.
9.
10.

2
2

2

20

12

Теми самостійних робіт
№
Назва теми
п/п
1.
Педагогіка вищої школи як галузь педагогіки.

Кількість
годин
8

2.

Студент закладу вищої освіти як об’єкт і суб’єкт навчання.

8

3.

Викладач закладу вищої освіти як організатор
навчального процесу у ЗВО.

8

4.

Теорії наукового пізнання.

8

5.

Нормативно-правова база освітньої галузі України. Зміст
освіти і зміст навчання у сучасній вищій школі.
Процес навчання, його структура. Закономірності,
принципи та правила навчання.
Методи навчання.

8

Закономірності розвитку навчально-пізнавальної
діяльності студентів та шляхи її активізації.
Контроль і оцінювання успішності у навчанні.

8

Суть процесу виховання. Закономірності та принципи
виховної роботи. Зміст виховання у ЗВО.
Разом

8

6.
7.
8.
9.
10.

8
8

8

80

5. Контрольні питання
Перелік питань з дисципліни «Педагогіка вищої школи»
1. Основні педагогічні категорії («виховання», «навчання», «освіта»).
2. Педагогіка як наука.
3. Система педагогічних наук.
4. Педагогіка вищої школи як галузь педагогіки, предмет та завдання.
5. Сутність педагогічного процесу у вищій школі та його
закономірності.
6. Зв’язок педагогіки вищої школи з іншими науками.
7. Структура особистості та її психологічні характеристики.
8. Сутність поняття «формування» та «розвиток».
9. Фактори розвитку особистості (спадковість, середовище, активність).
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10. Значення для педагогіки вчення про завдання всебічного розвитку
особистості.
11. Освіта – провідний чинник виховання фахівця.
12. Сучасні завдання та зміст всебічного розвитку студентів.
13. Юнацький вік, його особливості.
14. Особливості розвитку інтелекту, мислення, пам’яті, уваги.
15. Індивідуальність.
16. Соціалізація особистості у студентському віці.
17. Сутність педагогічної діяльності, її види.
18. Функції викладача.
19. Структурні елементи педагогічної діяльності та її характер.
20. Специфіка професійної педагогічної діяльності викладача закладу
вищої освіти.
21. Функціональні компоненти педагогічної діяльності.
22. Завдання, права та обов’язки викладача ЗВО.
23. Роль і значення культури освітян у становлення демократичної
держави.
24. Стиль педагогічної діяльності.
25. Вимоги до особистості викладача.
26. Шляхи формування загальної і педагогічної культури викладача
ЗВО.
27. Сутність та поняття про «наукове пізнання».
28. Теорії наукового пізнання, їх характеристика.
29. Методи наукового пізнання, їх характеристика.
30. Національна рамка кваліфікацій.
31. Поняття «копетентності» та «компетенції».
32. Нормативно-правові документи про вищу освіту в Україні.
33. Поняття про «зміст освіти», основні цілі, завдання і принципи
розвитку змісту освіти, рівні формування.
34. Теорії формування змісту освіти, вимоги до змісту, відбір змісту
освіти.
35. Компоненти змісту освіти.
36. Поняття про «зміст навчання».
37. Нормативно-правові документи, в яких відображено зміст навчання.
38. Сучасні підходи до формуванні змісту навчання у підготовці
фахівців та професіоналів.
39. Поняття «копетентності» та «компетенції».
40. Формування змісту освіти з позицій компетентністного підходу.
41. Основні компоненти процесу навчання.
42. Основні функції навчання.
43. Психофізіологічні закономірності процесів формування знань,
умінь та навичок.
44. Етапи навчання, їх взаємозалежність.
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45. Поняття «правила», «закономірності» та «принципи» навчання, їх
взаємозв’язок.
46. Характеристика принципів навчання.
47. Поняття про методи та засоби навчання, класифікації методів
навчання.
48. Характеристика методів навчання, ігрові методи навчання,
оптимальний вибір методів навчання.
49. Поняття «форма організації навчання», «форма навчання».
50. Класифікації форм навчання та організації навчання.
51. Види навчальних занять у ЗВО і їх характеристика.
52. Лекційно-семінарська системи навчання.
53. Поняття «засоби навчання».
54. Мета та місце засобів унаочнення в системі засобів навчання, їх
класифікація.
55. Наочність як основа для відображення змісту навчання.
56. Засоби унаочнення, їх класифікація.
57. Вимоги до підготовки та використання засобів унаочнення.
58. Поняття про «навчальний процес». Організація навчального
процесу.
59. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів.
60. Поняття «діяльність», «активність», «активізація», «навчальна
діяльність», «навчально-пізнавальна діяльність».
61. Поетапний розвиток навчально-пізнавальної діяльності.
62. Умови активізації навчально-пізнавальної діяльності.
63. Шляхи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.
64. Поняття «контроль», функції контролю.
65. Види контролю, принципи контролю.
66. Критерії оцінки, рівні знань, норми оцінки, компоненти контролю.
67. Поняття
«виховання»,
«самовиховання»,
«перевиховання»,
«вихованість».
68. Особливості процесу виховання.
69. Структурні елементи процесу виховання, його рушійні сили,
внутрішні та зовнішні суперечності, компоненти процесу виховання та етапи
процесу виховання.
70. Концепція національного виховання.
71. Шляхи підвищення ефективності процесу виховання.
72. Поняття «закономірності виховання» та «принципи виховання».
73. Характеристика основних принципів виховання.
74. Поняття про зміст виховання.
75. Особливості змісту виховання у ЗВО.
76. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування.
77. Поняття про «напрями виховання».
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78. Зміст громадянського, розумового, морального, правового,
естетичного, фізичного, екологічного, статевого, трудового, економічного
виховання.
79. Шляхи реалізації змісту основних напрямків виховання.
80. Поняття «метод виховання» та «прийом виховання».
81. Класифікація методів виховання.
82. Характеристика методів виховання.
83. Умови оптимального вибору і ефективного застосування методів
виховання.
84. Позааудиторна та позавузівська виховна робота, її завдання, зміст
та принципи організації.
85. Особливості масових організаційних форм виховної роботи
86. Особливості групових форм виховної роботи.
87. Особливості індивідуальних форм виховання.
88. Виховна діяльність державних і недержавних установ.
89. Функції, завдання, напрямки та зміст педагогічної діяльності
наставника студентської групи.
90. Планування виховної роботи з групою.
91. Поняття «колектив», ознаки колективу як обєднання людей на
основі цілеспрямованої суспільно корисної спільної діяльності.
92. Функції та стадії розвитку студентського колективу.
93. Структура та різновиди студентського колективу.
94. Органи студентського самоврядування.
95. Молодіжні організації. Їх роль у вихованні студентів.
96. Діагностика і вимірювання вихованості. Критерії вихованості.
Ступені вихованості. Методи діагностики вихованості.
97. Соціометричний тест. Обробка результатів дослідження та їх
використання у виховному процесі.
98. Функції, завдання, напрямки та зміст педагогічної діяльності
наставника студентської групи.
99. Планування виховної роботи з групою.
100. Поняття «колектив», ознаки колективу як об’єднання людей на
основі цілеспрямованої суспільно корисної спільної діяльності.
101. Функції та стадії розвитку студентського колективу.
102. Структура та різновиди студентського колективу.
103. Органи студентського самоврядування.
104. Молодіжні організації. Їх роль у вихованні студентів.
105. Діагностика і вимірювання вихованості.
106. Критерії вихованості. Ступені вихованості.
107. Методи діагностики вихованості.
108. Соціометричний тест. Обробка результатів дослідження та їх
використання у виховному процесі.
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6. Методи навчання
Словесні (розповідь, пояснення, лекційний метод), практичні (вправа,
практична робота), наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне
спостереження). Окрім цього широко використовуються ігровий;
проблемного навчання; інтерактивні; аналіз професійних ситуацій тощо.
7. Форми контролю
1. Поточний контроль для аспірантів денної та вечірньої форм
навчання з дисципліни «Педагогіка вищої школи» проводяться у формах:
1) усне опитування;
2) бліц-опитування.
2. Контроль засвоєння матеріалу здійснюється за допомогою тестового
контролю.
3. Підсумковий семестворий контроль у формі:
 письмового заліку – для слухачів денної та вечірньої форми
навчання (перший семестр).
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Педагогіка
вищої школи» визначається як середньозважена величина, залежно від
питомої ваги кожної теми.
Т1
7

Т2
7

Т3
7

Т4
7

Т5
7

Т6
7

Т7
7

Т8
7

Т9
7

Т10
7

Залік
30

Всього
100

8. Методичне забезпечення
Під час вивчення дисципліни використовуються такі нормативні
документи: Зaкoни Укрaїни «Прo ocвiту», «Прo вищу ocвiту», Концепція
національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Стратегія
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки,
Нaцioнaльнa доктрина рoзвитку ocвiти XXI cт., Дeржaвнa національна
прoгрaмa «Ocвiтa» (Укрaїнa XXI cтoлiття); Національна стратегія розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року; навчальний план, ОП. Широко
застосовуються пociбники, cлoвники, дoвiдники, мeтoдичнa, наукова
лiтeрaтура; мультимедійні презентації; тести для поточного і підсумкового
контролю, методичні матеріали для організації самостійної роботи
здобувачів.
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