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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Педагогіка вищої школи і 

методологія педагогічних досліджень» складена відповідно до освітніх програм  

і навчальних планів  підготовки  здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» за 

спеціальностями: 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта, 016 Спеціальна 

освіта, 053 Психологія, 014 Середня освіта (Трудове навчання, технології та 

креслення), 014 Середня освіта (Математика), 014 Середня освіта (Фізика), 014 

Середня освіта (Фізична культура), 014 Середня освіта (Мова і література 

(англійська)), 014 Середня освіта (Українська мова і література), 014 Середня 

освіта (Мова і література російська. Українська мова і література)  

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес формування 

всебічного розвиненої особистості, духовно багатої людини, свідомого 

громадянина, фахівця вищої кваліфікації, підготовленого до творчої роботи в 

різних галузях народного господарства, науки, техніки, культури, освіти тощо.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка вищої школи і методологія 

педагогічних досліджень взаємоз’вязана із дисциплінами педагогічного циклу, 

які викладалися здобувачам вищої освіти на бакалаврському рівні: педагогіка, 

теорія навчання, теорія виховання тощо. 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Загальні засади педагогіки вищої школи. 

2. Дидактика вищої школи. 

3. Виховання у вищій школі. 

4. Методологія педагогічних досліджень 

 

 



1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи і 

методологія педагогічних досліджень» є ознайомлення із загальними засадами 

педагогіки вищої школи, дидактикою вищої школи, методологією і методами 

виховання у вищій школі, методологією науково-педагогічних досліджень; 

оволодіння знаннями, уміннями й навичками і формування компетентності 

здобувачів вищої освіти до проведення науково-педагогічних досліджень. 

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогіка вищої 

школи і методологія педагогічних досліджень» є поглиблення, розширення, 

інтеграція знань з педагогіки, педагогічної майстерності, навчально-виховних 

технологій; практичне опанування здобувачами вищої освіти різними формами 

організації навчального і виховного процесів у вищих навчальних закладах; 

відповідального ставлення до виконання професійних обов’язків; прагнення 

постійно займатися самонавчанням, саморозвитком, самовдосконаленням 

 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів вищої освіти 

повинні бути сформовані такі компетентності:  

загальні: 

- загально-культурна гуманітарна компетентність відображає здатність 

до опанування знань основних етапів еволюції педагогічної парадигми вищої 

школи України; основних досягнень, проблем і тенденцій розвитку педагогіки 

вищої школи в Україні та у світовому освітньому просторі; 

- правова компетентність включає здатність і готовність користуватися 

нормативно-правовими документами системи вищої освіти України, 

використовувати знання суспільно-політичних передумов формування 

вітчизняних освітньо-виховних систем; нормативно-правових основ 

функціонування системи вищої освіти; положень законодавчих актів щодо 



організації та управління навчальним процесом у вищих закладах освіти, 

особливості їх застосування; 

- дидактична компетентність передбачає формування здатності до 

глибокого теоретико-методологічного аналізу процесу побудови системи 

навчання у вищій школі; основних принципів організації навчального процесу у 

вищій школі; закономірностей та особливостей педагогічного процесу у вищій 

школі; сприяє формуванню готовності здобувачів вищої освіти враховувати у 

професійній діяльності сучасні напрямки і тенденції розвитку суспільства; 

сучасни підходи до моделювання педагогічної діяльності; особливості 

організації й змісту навчально-методичної та науково-методичної роботи у 

вищому навчальному закладі;  

- науково-дослідна компетентність свідчить про готовність брати участь 

у дослідницьких проектах; здатність виявляти проблеми дослідження та 

предмет наукового пошуку; готовність до використання знань щодо побудови 

логіки і структури наукового дослідження; методів наукового дослідження та 

методики їх застосування; особливостей проведення експериментальної роботи; 

наявність здатності до оприлюдення результатів наукової роботи; оволодіння 

технологіями публічного виступу на конференціях, семінарах, «круглих 

столах»; сформовану здатність до наукової діяльності, а саме: написання статті, 

монографії, звітів з науково-дослідних робіт, грантів, конкурсів, проектів тощо; 

- соціально-економічна компетентність відображає знання соціально-

економічних передумов формування вітчизняних освітньо-виховних систем; 

економічних основ функціонування системи вищої освіти України; здатність 

знаходити джерела фінансування наукових досліджень; 

спеціальні: 

- психолого-педагогічна компетентність передбачає знання предмету – 

викладаємої навчальної дисципліни; знання освітніх моделей, здатність до 

оволодіння різними педагогічними технологіями; готовність використовувати 



адекватні змісту і цілям освіти методи і засоби навчання, оволодіти 

технологіями міжособистісної взаємодії; формування здатності до 

нестандартного мислення, оволодіння інноваційною стратегією і тактикою, 

швидкої адаптації до змін у змісті і умов професійної діяльності; здатність 

бачити і враховувати у своїй роботі перспективу цілей і динамічність змін, що 

відбуваються в системі освіти в цілому; готовність і здатність майбутнього 

викладача вищого навчального закладу ефективно організувати навчальний 

процес з метою навчання виховання і розвитку; здійснювати вплив на 

результати педагогічної діяльності, ураховуючи індивідуальні відмінності 

здобуваачів вищої освіти; комплексний аналіз науково-педагогічних явищ і 

процесів; готовність використовувати в навчальному процесі знання 

фундаментальних основ, сучасних досліджень, проблем і тенденцій розвитку 

відповідної наукової галузі, її взаємозв'язків з іншими науками; проектувати 

навчальну діяльність за певним напрямом фахової підготовки; застосовувати 

методи педагогічного діагностування знань і вмінь здобувачів вищої освіти з 

конкретної дисципліни; 

- комунікативна компетентність відображає здатність до оволодіння 

іноземною мовою; комп’ютером; інформаційно-компютерними технологіями; 

готовність до ділового спілкування; викладання предметного матеріалу у 

взаємозв'язку з іншими дисциплінами навчального плану підготовки здобувачів 

вищої освіти; проектування виховних суб'єкт-суб'єктних відносин «викладач – 

студент» на рівні співпраці та співтворчості; 

- методична компетентність свідчить про здатність до підготовки і 

проектування матеріалів лекцій, завдань для семінарських, практичних, 

лабораторних робіт, програм навчальних дисциплін; навчально-методичних 

комплексів дисциплін; здатність проектувати і складати зміст навчальних 

посібників; розробляти і проектувати наочні посібники; здійснювати 

комплексний аналіз організаційно-педагогічних явищ і процесів; 



На вивчення навчальної дисципліни відведено 150 год. / 5 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1  

Загальні засади педагогіки вищої школи 

Тема 1. Історія розвитку та сучасна вища школа в освітній системі 

України. 

Витоки й основні віхи становлення освіти й вищої школи у світі і в 

Україні. Особливості розвитку вищих навчальних закладів України в XX - на 

початку XXI століття. Система освіти сучасної України, її структура. 

Принципи діяльності освітніх закладів. Характеристика вищої освіти 

України на початку третього тисячоліття. 

Тема 2. Особливості діяльності та педагогічна культура викладача вищої 

школи. 

Особливості діяльності викладача вищого навчального закладу. 

Професійно-педагогічне спілкування й типологія особистості викладача вищої 

школи. Сутність, складові та зміст педагогічної культури викладача вищого 

навчального закладу. Педагогічна техніка, особливості її прояву в діяльності 

викладача вищої школи. 

Змістовий модуль 2  

Дидактика вищої школи 

Тема 3. Теоретичні засади навчально-виховного процесу у вищій школі. 

Предмет і об’єкт дидактики вищої школи. Сутність і методологічні засади 

навчання. Структура процесу оволодіння знаннями, уміннями й навичками, 

формування компетентності. Мотиви навчання. Типи навчання, їх 

характеристика. Інтенсифікація навчально-виховного процесу. Закони навчання, 

їх сутність. Загальні закономірності навчально-виховного процесу. Принципи 

навчання у вищій школі. 



Тема 4. Технологія і техніка підготовки і проведення всіх видів занять у 

вищій школі 

Сутність поняття «форми організації навчання». Розвиток і становлення 

організаційних форм навчання. Типологія і характеристика методів навчання. 

Академічна лекція в системі професійної підготовки студентів. Технологія і 

техніка підготовки академічної лекції. Дидактичні основи семінарських, 

практичних, лабораторних, індивідуальних та інших форм занять. 

Тема 5. Система аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Значення і роль аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Функції оцінювання навчальних досягнень студентів. Принципи, види і методи 

аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів. Методика проведення 

контрольних дій у вищій школі. Модульно-рейтингова і кредитно-модульна 

технологія навчання й оцінювання навчальних досягнень студентів. 

 

Змістовий модуль 3  

Виховання у вищій школі. 

Тема 6. Закони, закономірності та принципи виховання студентів. 

Становлення та розвиток виховання. Суть, зміст і завдання процесу 

виховання у вищому навчальному закладі. Студент і студентська група як 

об'єкти педагогічного процесу. Закони, закономірності та основні принципи 

виховання студентів. 

Тема 7. Методи, форми і засоби виховного впливу на особистість 

студента, критерії вихованості студентів. 

Методи, форми і засоби виховного впливу на особистість студента. 

Самовиховання студентів в умовах вищих навчальних закладів та його 

мотивація. Індивідуально виховна робота зі студентами. Концепції виховної 

роботи з урахуванням особливостей і традицій навчального закладу. Діяльність 

куратора академічної групи. 



Змістовий модуль 4  

Методологія педагогічних досліджень 

Тема 8. Методологічні принципи та методи організації педагогічного 

експерименту 

Педагогічний експеримент та його види. Критерії науковості 

експерименту. Етичні аспекти педагогічного дослідження. Загальна 

характеристика етапів експерименту. Методологічні принципи проведення 

експерименту. Взаємозв’язок методології, методів та методик. Комп’ютерні 

технології та інструментарій дослідження. Валідність та надійність результатів 

експерименту. 

Тема 9. Етапи підготовки та проведення педагогічного експерименту. 

Підготовчий етап проведення експерименту. Дослідницький 

етап.Математична обробка даних дослідження. Інтерпретація даних та 

формулювання висновків. Упровадження результатів експерименту. 

 

3. Рекомендована література 

1. Алексюк А. М.  Педагогіка вищої школи.  Історія.  Проблеми.  Теорія 

/ А. М.  Алексюк – К. : Либідь, 1998.  – 558 с.   

2. Біляковська О. О.  Дидактика вищої школи: навч.  посібн.  

/ О. О.  Біляковська, І. Я.  Мищишин, С. Б.  Цюра.  – Львів, 2013.  – 360 с.  

3. Види навчально – та науково –дослідної роботи студентів: навч.  –метод.  

посіб.  – Х.  : Захарченко В. В.  – 2012.  – 202 с.   

4. Вітвицька С.  С.  Основи педагогіки вищої школи.  Підручник за модульно-

рейтинговою системою навчання.  – 2-ге вид.  / С.  С.  Вітвицька.  – К.  : 

ЦУЛ, 2011.  – 384 с.  

5. Гончаренко С.  У.  Методика навчання і наукових досліджень у вищій 

школі.  / С.  У.  Гончаренко.  – К. : Вища школа, 2003.  – 323 с.  



6. Гура О. І.  Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності: навчальний 

посібник / О. І.  Гура.  – К. : Центр навчальної літератури, 2005.  – 224 с.  

7. Дичківська І. М.  Інноваційні педагогічні технології.  Практикум: 

навчальний посібник ⁄ І. М.  Дичківська.   – К. : Видавничий Дім ―Слово‖, 

2014.  – 448 с.  

8. Дичківський І. М.  Інноваційні педагогічні технології: навч.  посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / І. М.  Дичківський – К. : 

Академвидав. , 2004.  – 334 с.  

9. Загвязинский В.  Методология и методы психолого –педагогического 

исследования / В.  Загвязинский, Р.  Атаханов.  – 2 –е изд. , М. : Академия, 

2005.  – 208 с.  

10. Зайченко І. В.  Педагогіка: навч.  посіб.  для вищ.  пед. навч.  закл.  

⁄ І. В.  Зайченко.  – К. : Освіта Укр., 2006 р. – 526 с. 

11. Исследование по сравнительному образованию: подходы и методы ⁄ пер.  с 

англ.  М. Л.  Ваховского, И. В.  Разнатовского; под ред.  М.  Брейя, 

Б. Адамсона, М. Мейсона.   – Луганск: изд –во ―ФОП Сабов А. М. ―, 2015.   – 

380 с.   

12. Колесников О. В.  Основи наукових досліджень.  2 –ге вид.  випр.  та доп. : 

навчальний посібник / О. В.  Колесников – К. : ЦУЛ, 2011.  – 144 с.  

13. Кривошея Н. Б.  Організація та методика психолого-педагогічних 

досліджень: навч.  посіб. [для пед.  спец. вищ.  навч.  закл.]  ⁄ Н. Б.  

Кривошея.   – Слов'янськ: Маторін Б. І. , 2012. – 142 с. 

14. Кузьмінський А. І.  Педагогіка вищої школи: навч.  посібн.  

/ А. І.  Кузьмінський – К. : Знання, 2005.  – 486 с.   

15. Лаврентьєва Г.  П.  Методичні рекомендації з організації та проведення 

науково –педагогічного експерименту / Г. П. Лаврентьєва, 

М.  П.  Шишкіна.  – К. : ІІТЗН, 2007.  – 72 с.  



16. Лекції з педагогіки вищої школи: навчальний посібник / за заг.  ред.  

В. І. Лозової.  – X.  : «ОВС», 2006.  – 496 с.  

17. Майборода В.  К.  Вища педагогічна освіта в Україні: Історія, досвід, уроки.  

/ В.  К.  Майборода.  — К. : Либідь, 1992.  

18. Малафіїк І. В.  Дидактика новітньої школи: Навчальний посібник ⁄ І. В.  

Малафіїк.   – К. : Видав.  Дім ―Слово‖ , 2014.   – 632 с.  

19. Мороз І.  В.  Педагогічні умови запровадження кредитно – модульної 

системи організації навчального процесу : монографія / І.  В.  Мороз.  – К.  : 

Т–во «Освіта України», КОО, 2005.  – 196 с.  

20. Навчальний процес у вищій педагогічній школі: навчальний посібник / [ред.  

Мороза О. Г. ].  – К. : НПУ ім.  М. П.  Драгоманова, 2001.  – 337 с.  

21. Нагаєв В.  М.  Методика викладання у вищій школі: Навч.  посібн.  

/ В.  М.  Нагаєв.  – К. : ЦУЛ, 2007.  – 232 с.  

22. Нікопаєнко С. М.  Стратегія розвитку освіти України: початок XXI століття / 

С. М.  Ніколаєнко.  – К. : Знання, 2006.  – 125 с.  

23. Ортинський В.  Л.  Педагогіка вищої школи: навч.  посіб.  [для студ.  вищ.  

навч.  закл. ] / В. Л.  Ортинський.  – К. : ЦУЛ, 2009.  – 472 с.  

24. Педагогика и психология высшей школы : Учеб.  пос.  – Ростов-н/Д: Феникс, 

2002.  – 544 с.  

25. Педагогіка вищої школи: навч.  посіб.  – К. : Знання 2007.  – 495 с.  

26. Педагогіка вищої школи: навч.  посіб.  2 –ге вид. , перероб.  і доп.  / 

[Курлянд3. Н.  , Хмелюк P. I.  ,.  Семенова А. В та ін. ].  – 2 –ге вид. , 

перероб.  і доп.  –  – К. : Знання, 2005.  – 387 с.  

27. Педагогіка вищої школи: підручник / [Андрущенко В.  П. , Бех І.  Д. , 

ВолощукІ.  С. , Глузман О.  В.  та ін. ]; під ред.  В. Г.  Кременя.  – К.  : 

Педагогічна думка, 2009.  – 256с.  

28. Педагогіка вищої школи: Словник –довідник ⁄ Упор.  О. О. Фунтікова.   – 

Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2007.   – 404 с.  



29. Пономарьова Г. Ф.  Порівняльна педагогіка: навч.  посіб.  [для вищ.  

навч. закл. ] ⁄ Г. Ф.  Пономарьова.   – Х. : Ексклюзив, 2014. – 424 с.  

30. Рацул А. Б. , Довга Т. Я.  Педагогіка: інформативний виклад: навчальний 

посібник ⁄ А. Б.  Рацул, Т. Я.  Довга.  – К. : Видавничий дім ‖Слово‖, 2016.   – 

344 с.  

31. Рейтингова перевірка знань, умінь і навичок студентів з педагогіки: навч.  –

метод.  посіб.  Х. : Шейніна О. В., 2011.  – 310 с.  

32. Слєпкань 3. І.  Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: 

навчальний посібник / З. І.  Слєпкань – К. : Вища шк. , 2005.  – 245 с.  

33. Туркот Т.  І.  Педагогіка вищої школи: Навч. посібн. [для студ.вищих 

навч.закл.]  / Т. І. Туркот. – К. : Кондор, 2011.  – 628 с.  

34. Фіцула М.  М.  Педагогіка вищої школи: навч. посіб.  [для вищ. навч.  закл. ] 

/ М.  М.  Фіцула.  – К.  : "Академвидав", 2006.  – 352 с.  

35. Хрестоматія з педагогіки вищої школи: навч.  посіб.  [для вищ.  навч. закл. ], 

Х. : Віровець А. П. , 2011.  – 407 с.  

36. Цехмістрова Г. С.  Методологія та організація наукових досліджень: навч.  

посібн.  ⁄ Г. С. Цехмістрова .  – 2 -е вид. , доп. .   – К. : Видав.  Дім ―Слово‖, 

2012.   – 352 с.  

37. Цокур О. Я.  Педагогіка вищої школи: навч.-метод.  посібн.  Випуск 1.  

Основи наукового педагогічного дослідження / О. Я. Цокур – Одеса, 2002.  – 

424 с.  

38. Чепіль М. М.  Порівняльна педагогіка: навч.  посіб.  [для вищ.  навч. закл. ] ⁄ 

М. М. Чепіль.   – К. : Академвидав, 2014.  – 215 с.  

 

 

 

 

 



5. Форма підсумкового контролю успішності навчання –  

екзамен. 

6. Засоби діагностики успішності навчання 

– усне опитування, тестування, виконання контрольних завдань,  співбесіда, 

підготовка доповідей, побудова планів, анотацій, тез, складання та 

розв’язування кросвордів, моделювання структурно –логічних схем. 



Міністерство освіти і науки України 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

 

Кафедра педагогіки вищої школи 

 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

із навчальної дисципліни  

 

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ І 

МЕТОДОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

підготовки здобувачів ступеня вищої  
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спеціальностей: 

013   Початкова освіта 

012   Дошкільна освіта 

016   Спеціальна освіта 

053   Психологія 

014 Середня освіта (Трудове навчання, технології та креслення) 

014 Середня освіта (Математика) 

014 Середня освіта (Фізика) 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

014 Середня освіта (Українська мова і література) 

014 Середня освіта (Мова і література російська.  

Українська мова і література) 

 

спеціалізації «Англійська мова», «Інформатика»,  

«Музика», Хореографія» 
            (назва спеціалізації) 

 

 

Укладач: 

професор  Сипченко В. І. 

 

Слов’янськ – 2016 р. 



Тема заняття: Методика підготовки і читання лекції у вищій школі. 

Мета вивчення: начитися готувати й читати лекції студентам вищого 

навчального закладу. 

Обсяг навчального часу: 2 години 

Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, програмний продукт 

Microsoft Office PowerPoint 2007. 

План заняття: 

Схема роботи над створенням плану-конспекту лекції: навчальна мета; 

методи, прийоми, засоби; наочність; основні питання лекції; рекомендована 

література; основні питання, що розглядаються під час лекції; зміст лекції; 

основні критерії оцінювання якості лекції. 

Література: 

Базова 

1. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за 

модульно-рейтинговою системою навчання. 2-ге вид. – К.: Центр 

учбової літератури. 2011. – 384 с. 

2. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К.:Кондор, 2011. – 628 с. 

Допоміжна 

3. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи. Навч. пос. – К.: Знання, 

2005. – 486 с.  

4. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / 3. Н. Курлянд, P. I. Хмелюк, 

А. В. Семенова та ін.; За ред. 3.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. 

- К.: Знання, 2005. 

5. Слєпкань 3. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: 

Навч. пос. – К.: Вища шк., 2005. 

 

 



Тема заняття: Методика підготовки і проведання практичних форм занять у 

вищій школі. 

Мета вивчення: начитися готувати й проводити практичні заняття зі 

студентами вищого навчального закладу. 

Обсяг навчального часу: 2 години 

Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, програмний продукт 

Microsoft Office PowerPoint 2007. 

План заняття: 

Схема роботи над створенням плану-конспекту практичного заняття: 

навчальна мета; виховна мета; розвивальна мета; міжпредметні зв’язки; 

навчально-методичне забезпечення заняття; рекомендована література; основні 

критерії оцінювання якості практичного заняття.. 

Література: 

Базова 

1. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за 

модульно-рейтинговою системою навчання. 2-ге вид. – К.: Центр 

учбової літератури. 2011. – 384 с. 

2. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2011. – 628 с. 

Допоміжна 

3. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи. Навч. пос. – К.: Знання, 

2005. – 486 с.  

4. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / 3. Н. Курлянд, P. I. Хмелюк, А. 

В. Семенова та ін.; За ред. 3.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: 

Знання, 2005. 

5. Слєпкань 3. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: 

Навч. пос. – К.: Вища шк., 2005. 

 



Тема заняття: Принципи, види і методи аналізу й оцінювання навчальних 

досягнень студентів. 

Мета вивчення: ознайомитися із різними системами оцінювання навчальних 

досягнень студентів; навчитися розробляти системи оцінювання знань і 

практичних вмінь студентів за конкретною дисципліною (за вибором студента). 

Обсяг навчального часу: 2 години 

Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, програмний продукт 

Microsoft Office PowerPoint 2007. 

План заняття: 

Ознайомитися із різними системами оцінювання навчальних досягнень 

студентів; навчитися їх аналізувати за критеріями зручності для студентів і 

викладачів, трудомісткістю їх застосування у навчальному процесі, 

відповідність чинному законодавству у сфері вищої освіти та принципам 

Європейського освітньо-наукового простору, зокрема Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС); навчитися розробляти системи 

оцінювання знань і практичних вмінь студентів за конкретною дисципліною (за 

вибором студента). 

Література: 

Базова 

1. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за 

модульно-рейтинговою системою навчання. 2-ге вид. – К.: Центр 

учбової літератури. 2011. – 384 с. 

2. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К.:Кондор, 2011. – 628 с. 

Допоміжна 

3. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи. Навч. пос. – К.: Знання, 

2005. – 486 с.  



4. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / 3. Н. Курлянд, P. I. Хмелюк, А. 

В. Семенова та ін.; За ред. 3. Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. - 

К.: Знання, 2005. 

5. Слєпкань 3.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: 

Навч. пос. – К.: Вища шк., 2005. 

 

 

Тема заняття: Методи, форми і засоби виховного впливу на особистість 

студента. 

Мета вивчення: надати студентам теоретичні знання та практичні навички 

науково-обґрунтованої організації виховного процесу у вищому навчальному 

закладі. 

Обсяг навчального часу: 2 години 

Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, програмний продукт 

Microsoft Office PowerPoint 2007. 

План заняття: 

Ознайомитися методами, формами і засобами виховного впливу на 

особистість студента. Засвоїти класифікацію методів виховання та 

самовиховання студентів, методи формування свідомості, методи формування 

суспільної поведінки; методи формування діялності і поведінки; методи 

контролю й аналізу ефективності виховання 

Література: 

Базова 

1. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за 

модульно-рейтинговою системою навчання. 2-ге вид. – К.: Центр 

учбової літератури. 2011. – 384 с. 

2. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К.:Кондор, 2011. – 628 с. 



Допоміжна 

3. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи. Навч. пос. – К.: Знання, 

2005. – 486 с.  

4. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / 3.Н. Курлянд, P.I. Хмелюк, 

А.В. Семенова та ін.; За ред. 3.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. - 

К.: Знання, 2005. 

5. Слєпкань 3.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: 

Навч. пос. – К.: Вища шк., 2005. 

 

 

Тема заняття: Діяльність куратора академічної групи. 

Мета вивчення: надати студентам теоретичні знання та практичні навички 

роботи куратора академічної групи 

Обсяг навчального часу: 2 години 

Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, програмний продукт 

Microsoft Office PowerPoint 2007. 

План заняття: 

Концептуальні принципи організації виховної роботи зі студентами з 

урахуванням особливостей і традицій вищого навчального закладу. Організація 

індивідувальної виховної роботи зі студентством. Аудиторна та позааудиторна 

виховна робота. Основні напрями, форми  і заходи виховної роботи зі 

студентами. Функції куратора академічної групи як оранізатора виховання 

студентів. Планування виховної роботи на рівні вищого навчального закладу, 

факультету, академічної групи. Діяльність куратора в академічній групі в 

залежності від курсу, на якому навчаються студенти.  

Література: 

Базова 



1. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за 

модульно-рейтинговою системою навчання. 2-ге вид. – К.: Центр 

учбової літератури. 2011. – 384 с. 

2. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К.:Кондор, 2011. – 628 с. 

Допоміжна 

3. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи. Навч. пос. – К.: Знання, 

2005. – 486 с.  

4. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / 3.Н. Курлянд, P.I. Хмелюк, 

А.В. Семенова та ін.; За ред. 3.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. - 

К.: Знання, 2005. 

5. Слєпкань 3.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: 

Навч. пос. – К.: Вища шк., 2005. 

 

 

Тема заняття: Методологічні принципи та методи організації педагогічного 

експерименту. 

Мета вивчення: надати студентам теоретичні знання та практичні навички 

застосування методів організації проведення педагогічного експерименту.  

Обсяг навчального часу: 2 години 

Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, програмний продукт 

Microsoft Office PowerPoint 2007. 

План заняття: 

Розробка методологічних і науково-методичних засад організації 

педагогічного експерименту. Педагогічний експеримент та його види. 

Природний експеримент. Психолого-педагогічний експеримент. Критерії 

науковості педагогічного експерименту. Етичні аспекти педагогічного 

дослідження. 



Література: 

1. Глазунов А.Т. Педагогические исследования: содержание, 

организация, обработка результатов. – М.: Издательский центр АПО, 

2003. – 41 с. 

2. Гончаренко С.У. Методологічні характеристики педагогічних 

досліджень // Вісник АПН України. – 1993. - №1. –с.11-23.  

3. Гончаренко С.У. Методика навчання і наукових досліджень у вищій 

школі. – Київ: Вища школа, 2003. – 323 с. 

4. Грабарь М.И. Применение математической статистики в 

педагогических исследованиях. Непараметрические методы. – М: 

Педагогика, 1977. – 136 с. 

5. Граничина О.А. Статистические методы психолого-педагогических 

исследований: Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Издательство 

РГПУ им. А.И.Герцена, 2002. – 48 с. 

6. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-

педагогического исследования. – 2-е изд.: М.: Академия, 2005. – 208 с. 

7. Кожухова Т.В. Основи психолого-педагогічного дослідження. – 

Харків: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2002. – 240 с. 

8. Кушнер Ю.З. Методология и методы педагогических исследований: 

Учебно-методическое пособие. – Могилев: МГУ им. А.А.Кулешова, 

2001. – 112 с. 

9. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и 

прикладных исследованиях. - М.: Прогресс,  1980. - 391с. 

10. Материалы инновационного практикума ―Роль экспериментальной 

деятельности в совершенствовании профессиональной 

компетентности учителя‖. – Кустанай: гор. метод. кабинет,  2006. 



11. Морев И. А. Образовательные информационные технологии. Часть 2. 

Педагогические измерения: Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во 

Дальневост. ун-та, 2004. – 174 с. 

12. Морозов С.М. Засоби контролю діагностичних якостей психологічних 

тестів: Навч. Посібник. – К.: ІСДО. – 1994. – 68 с. 

13. Ніколаї Г.Ю. Методологія та технологія науково-педагогічних 

досліджень. – Суми: СДПУ ім.А.С.Макаренка, 1999. – 106 с. 

14. Образцов П.И. Методы и методология психолого-педагогического 

исследования. – М., С.-П., Ниж.Новгород и др., 2004. – 272 с. 

15. Селевко Г.К., Басов А.В. Новое педагогическое мышление: 

педагогический поиск и экспериментирование. – Ярославль: Ин-т 

усовершенствования учителей, 1991. 

16. Соглаева О.А. Психолого-педагогический мониторинг как система 

информационного сопровождения педагогического эксперимента // 

Фестиваль ―Открытый урок 2003/2004‖. - М.: Изд. Дом „Первое 

сентября‖, 2004. – [WWW document]. URL 

http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?numb_artic=213059  (2

0 січня 2007 р.). 

17. Чукаев О.В. Организация исследовательской работы по педагогике 

студентов педвузов. Учебно-методическое пособие к спецкурсу. - 

Тула: Центр телекоммуникационных технологий и дистанционного 

обучения, 2003.  – [WWW document]. URL 

http://www.tspu.tula.ru/res/ped/ped_research/index.htm  (20 січня 2007 р.) 

18. Чупров Л.Ф. (9 июля 2003). Психологическая диагностика в работе 

практического психолога // Образование: исследовано в мире. – 

[WWW document]. URL  http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=347 (20 

січня 2007). 

 

http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?numb_artic=213059
http://www.tspu.tula.ru/res/ped/ped_research/index.htm
http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=347


Тема заняття: Етапи підготовки і проведення педагогічного експерименту. 

Мета вивчення: надати студентам теоретичні знання та практичні навички 

розробки етапів підготовки і проведення педагогічного експерименту. 

Обсяг навчального часу: 4 години 

Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, програмний продукт 

Microsoft Office PowerPoint 2007. 

План заняття: 

Підготовчий етап проведення педагогічного експерименту та його етапи. 

Постановка наукової проблеми. Вибір теми дослідження. Об’єкт, предмет 

педагогічного дослідження. Формулювання гипотези дослідження. Вибір 

методів та розробка методики дослідження. Експериментальна база 

дослідження  

Дослідницький етап. 

Констатувальний експеримент. Формувальний експеримент. Контрольний 

експеримент. Математична обробка даних дослідження. Інтерпретація даних та 

формулювання висновків. Впровадження результатів експериментального 

педагогічного дослідження. 

Література: 

1. Глазунов А. Т. Педагогические исследования: содержание, 

организация, обработка результатов. – М.: Издательский центр АПО, 

2003. – 41 с. 

2. Гончаренко С. У. Методологічні характеристики педагогічних 

досліджень // Вісник АПН України. – 1993.  – № 1. – С.11 – 23.  

3. Гончаренко С.У. Методика навчання і наукових досліджень у вищій 

школі. – Київ: Вища школа, 2003. – 323 с. 

4. Грабарь М. И. Применение математической статистики в 

педагогических исследованиях. Непараметрические методы. – М: 

Педагогика, 1977. – 136 с. 



5. Граничина О. А. Статистические методы психолого-педагогических 

исследований: Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Издательство 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2002. – 48 с. 

6. Загвязинский В. И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-

педагогического исследования. – 2-е изд.: М.: Академия, 2005. – 208 с. 

7. Кожухова Т. В. Основи психолого-педагогічного дослідження. – 

Харків: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2002. – 240 с. 

8. Кушнер Ю. З. Методология и методы педагогических исследований: 

Учебно-методическое пособие. – Могилев: МГУ им. А.А.Кулешова, 

2001. – 112 с. 

9. Кэмпбелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и 

прикладных исследованиях. – М.: Прогресс,  1980. - 391с. 

10. Материалы инновационного практикума ―Роль экспериментальной 

деятельности в совершенствовании профессиональной 

компетентности учителя‖. – Кустанай: гор. метод. кабинет,  2006. 

11. Морев И. А. Образовательные информационные технологии. Часть 2. 

Педагогические измерения: Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во 

Дальневост. ун-та, 2004. – 174 с. 

12. Морозов С. М. Засоби контролю діагностичних якостей психологічних 

тестів: Навч. Посібник. – К.: ІСДО. – 1994. – 68 с. 

13. Ніколаї Г. Ю. Методологія та технологія науково-педагогічних 

досліджень. – Суми: СДПУ ім. А. С. Макаренка, 1999. – 106 с. 

14. Образцов П. И. Методы и методология психолого-педагогического 

исследования. – М., С.-П., Ниж.Новгород и др., 2004. – 272 с. 

15. Селевко Г. К., Басов А. В. Новое педагогическое мышление: 

педагогический поиск и экспериментирование. – Ярославль: Ин-т 

усовершенствования учителей, 1991. 



16. Соглаева О. А. Психолого-педагогический мониторинг как система 

информационного сопровождения педагогического эксперимента // 

Фестиваль ―Открытый урок 2003/2004‖. - М.: Изд. Дом „Первое 

сентября‖, 2004. – [WWW document]. URL 

http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?numb_artic=213059  (2

0 січня 2007 р.). 

17. Чукаев О. В. Организация исследовательской работы по педагогике 

студентов педвузов. Учебно-методическое пособие к спецкурсу. - 

Тула: Центр телекоммуникационных технологий и дистанционного 

обучения, 2003.  – [WWW document]. URL 

http://www.tspu.tula.ru/res/ped/ped_research/index.htm (20 січня 2007 р.) 

18. Чупров Л. Ф. (9 июля 2003). Психологическая диагностика в работе 

практического психолога // Образование: исследовано в мире. – 

[WWW document]. URL  http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=347  

(20 січня 2007). 

 

 

http://festival.1september.ru/2004_2005/index.php?numb_artic=213059
http://www.tspu.tula.ru/res/ped/ped_research/index.htm
http://www.oim.ru/reader.asp?nomer=347


Міністерство освіти і науки України 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

 

Кафедра педагогіки вищої школи 

 

ДИДАКТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  

із навчальної дисципліни  

 

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ І 

МЕТОДОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
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012   Дошкільна освіта 

016   Спеціальна освіта 

053   Психологія 

014 Середня освіта (Трудове навчання, технології та креслення) 

014 Середня освіта (Математика) 

014 Середня освіта (Фізика) 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 
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Укладач: 

професор  Сипченко В. І. 

 

 

Слов’янськ – 2016 р. 



Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення  

навчальної дисципліни  

“Педагогіка вищої школи і методологія педагогічних досліджень” 

 

Вступ. 

Завдання освіти в кожній країні визначаються особливостями й 

перспективами її соціально-економічного розвитку та загальносвітовими 

процесами й тенденціями. Народ України будує суверенну, демократичну, 

правову державу. Система освіти є в ній провідним соціальним інститутом, від 

діяльності якого багато в чому залежать успіхи цього будівництва.  

―Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, 

економічного розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний 

розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її 

талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних 

якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, 

збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу 

народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного 

господарства кваліфікованими фахівцями‖. 

Вища професійна школа займає особливе місце в системі освіти України. 

Вона є акумулятором інтелектуального багатства суспільства й рушієм 

соціально-економічного прогресу. 

Передумовою утвердження розвинутого громадянського суспільства, 

наголошується в Національній доктрині розвитку освіти, є підготовка освічених, 

моральних, мобільних, конструктивних і практичних людей, які мають глибоке 

почуття відповідальності за долю країни, її соціально-економічне процвітання. 

Державна політика в галузі вищої освіти, крім опори на загальноосвітні 

принципи, ґрунтується на власних специфічних положеннях: 



 доступності та конкурсності здобуття вищої освіти кожним 

громадянином України; 

 незалежності здобуття вищої освіти від впливу політичних партій, 

громадських і релігійних організацій; 

 інтеграції системи вищої освіти України у світову освітню систему 

при збереженні та розвитку досягнень і традицій української вищої 

школи; 

 наступності процесу здобуття вищої освіти; 

 державної підтримки підготовки фахівців для пріоритетних напрямів 

фундаментальних і прикладних наукових досліджень; 

 гласності при формуванні структури та обсягів освітньої і професійної 

підготовки фахівців. 

Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за такими 

освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, 

магістр. 

 

Мета – ознайомлення із загальними засадами педагогіки вищої школи, 

дидактикою вищої школи, методологією і методами виховання у вищій школі, 

методологією науково-педагогічних досліджень; оволодіння знаннями, 

уміннями й навичками і формування компетентності викладача вищої школи до 

проведення науково-педагогічних досліджень та керівництва дослідницькою 

роботою студентів; підготовка студентів магістратури до виконання обов’язків 

викладача вищого навчального закладу. 

Завдання – поглиблення, розширення, інтеграція знань з педагогіки, 

педагогічної майстерності, навчально-виховних технологій; практичне 

опанування студентами магістратури різними формами організації навчального 

і виховного процесів і вищих навчальних закладах; виховання у студентів 

магістратури особистісних якостей майбутьнього викладача вищої школи; 



відповідального ставлення до виконання професійних обов’язків; прагнення 

постійно займатися самонавчанням, саморозвитком, самовдосконаленням. 

 

2. Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення змістових 

модулів.  

 

Змістовий модуль 1. Загальні засади педагогіки вищої школи. 

Тема 1. Історія розвитку та сучасна вища школа в освітній системі 

України. 

Витоки й основні віхи становлення освіти й вищої школи у світі і в 

Україні. Особливості розвитку вищих навчальних закладів України в XX - на 

початку XXI століття. Система освіти сучасної України, її структура. Принципи 

діяльності освітніх закладів. Характеристика вищої освіти України на початку 

третього тисячоліття. 

Питання для самостійної роботи: 

1. Охарактеризуйте основні етапи розвитку освіти й вищої школи у світі і в 

Україні. 

2. В чому полягає особливість розвитку вищих навчальних закладів України 

в XX - на початку XXI століття. 

3. Роз’ясніть структуру освіти сучасної України. 

4. В чому полягають принципи діяльності освітніх закладів? 

5. Охарактеризуйте систему вищої освіти України на початку третього 

тисячоліття. 

Література: 

Базова 

6. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за 

модульно-рейтинговою системою навчання. 2-ге вид. – К.: Центр 

учбової літератури. 2011. – 384 с. 



7. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К.:Кондор, 2011. – 628 с. 

Допоміжна 

8. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи. Навч. пос. – К.: Знання, 

2005. – 486 с.  

9. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / 3.Н. Курлянд, P.I. Хмелюк, 

А.В. Семенова та ін.; За ред. 3.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. - 

К.: Знання, 2005. 

10. Слєпкань 3.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: 

Навч. пос. – К.: Вища шк., 2005. 

 

Фіксація результатів самостійної роботи подається у вигляді короткої 

відповіді на найбільш важливі питання теми.  

 

Тема 2. Особливості діяльності та педагогічна культура викладача вищої 

школи. 

Особливості діяльності викладача вищого навчального закладу. 

Професійно-педагогічне спілкування й типологія особистості викладача вищої 

школи. Сутність, складові та зміст педагогічної культури викладача вищого 

навчального закладу. Педагогічна техніка, особливості її прояву в діяльності 

викладача вищої школи.  

Питання для самостійної роботи: 

1. В чому полягають особливості діяльності викладача вищого 

навчального закладу? 

2. Охарактеризуйте стилі педагогічного спілкування за В.А. Кан-

Каликом. 

33..  В чому полягає сутність, складові та зміст педагогічної культури 

викладача вищого навчального закладу?  



4. Дайте визначення поняття ―Педагогічна техніка‖ і які вимоги до неї 

ставляться, особливості її прояву в діяльності викладача вищої школи. 

Література: 

Базова 

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за 

модульно-рейтинговою системою навчання. 2-ге вид. – К.: Центр 

учбової літератури. 2011. – 384 с. 

2. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К.:Кондор, 2011. – 628 с. 

 

Допоміжна 

3. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи. Навч. пос. – К.: Знання, 

2005. – 486 с.  

4. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / 3.Н. Курлянд, P.I. Хмелюк, 

А.В. Семенова та ін.; За ред. 3.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. - 

К.: Знання, 2005. 

5. Слєпкань 3.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: 

Навч. пос. – К.: Вища шк., 2005. 

 

Фіксація результатів самостійної роботи подається у вигляді короткої 

відповіді на найбільш важливі питання теми.  

 

Змістовий модуль 2. Дидактика вищої школи. 

Тема 3. Теоретичні засади навчально-виховного процесу у вищій школі. 

Предмет і об’єкт дидактики вищої школи. Сутність і методологічні засади 

навчання. Структура процесу оволодіння знаннями, уміннями й навичками, 

формування компетентності. Мотиви навчання. Типи навчання, їх 

характеристика. Інтенсифікація навчально-виховного процесу. Закони навчання, 



їх сутність. Загальні закономірності навчально-виховного процесу. Принципи 

навчання у вищій школі. 

Питання для самостійної роботи: 

1. Дайте визначення предмету і об’єкту дидактики вищої школи. 

2. В чому полягає сутність і методологічні засади навчання? 

3. Наведіть структуру процесу оволодіння знаннями, уміннями й 

навичками, формування компетентності. 

4. В чому полягають мотиви навчання? 

5. Охарактеризуйте типи навчання та дайте їх характеристику. 

6. В чому полягає сутність інтенсифікація навчально-виховного процесу. 

7. Охарактеризуйте закони навчання. 

8. Охарактеризуйте закономірності навчально-виховного процесу. 

9. Надайте характеристику принципів навчання у вищій школі. 

Література: 

Базова 

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за 

модульно-рейтинговою системою навчання. 2-ге вид. – К.: Центр 

учбової літератури. 2011. – 384 с. 

2. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К.:Кондор, 2011. – 628 с. 

 

Допоміжна 

3. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи. Навч. пос. – К.: Знання, 

2005. – 486 с.  

4. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / 3.Н. Курлянд, P.I. Хмелюк, 

А.В. Семенова та ін.; За ред. 3.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. - 

К.: Знання, 2005. 



5. Слєпкань 3.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: 

Навч. пос. – К.: Вища шк., 2005. 

Фіксація результатів самостійної роботи подається у вигляді короткої 

відповіді на найбільш важливі питання теми.  

 

Тема 4. Технологія і техніка підготовки і проведення всіх видів занять у 

вищій школі. 

Сутність поняття ―форми організації навчання‖. Розвиток і становлення 

організаційних форм навчання. Типологія і характеристика методів навчання. 

Академічна лекція в системі професійної підготовки студентів. Технологія і 

техніка підготовки академічної лекції. Дидактичні основи семінарських, 

практичних, лабораторних, індивідуальних та інших форм занять. 

Питання для самостійної роботи: 

1. Поясніть сутність поняття ―форми організації навчання‖.  

2. Охарактеризуйте розвиток і становлення організаційних форм 

навчання. 

3. Означте типологію й характеристику методів навчання. 

4. Визначте сутність академічної лекціі в системі професійної підготовки 

студентів. 

5. В чому полягає сутність технології і техніки підготовки академічної 

лекції. 

6. Наведіть дидактичні основи семінарських, практичних, лабораторних, 

індивідуальних та інших форм занять. 

Література: 

Базова 

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за 

модульно-рейтинговою системою навчання. 2-ге вид. – К.: Центр 

учбової літератури. 2011. – 384 с. 



2. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К.:Кондор, 2011. – 628 с. 

 

Допоміжна 

3. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи. Навч. пос. – К.: Знання, 

2005. – 486 с.  

4. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / 3.Н. Курлянд, P.I. Хмелюк, 

А.В. Семенова та ін.; За ред. 3.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. - 

К.: Знання, 2005. 

5. Слєпкань 3.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: 

Навч. пос. – К.: Вища шк., 2005. 

 

Фіксація результатів самостійної роботи подається у вигляді короткої 

відповіді на найбільш важливі питання теми.  

 

Тема 5. Система аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Значення і роль аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів. 

Функції оцінювання навчальних досягнень студентів. Принципи, види і методи 

аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів. Методика проведення 

контрольних дій у вищій школі. Модульно-рейтингова і кредитно-модульна 

технологія навчання й оцінювання навчальних досягнень студентів. 

 

Питання для самостійної роботи: 

1. Визначити роль аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів. 

2. Охарактеризуйте функції оцінювання навчальних досягнень студентів. 

3. Наведіть принципи, види і методи аналізу й оцінювання навчальних 

досягнень студентів. 

4. Розкрийте методику проведення контрольних дій у вищій школі. 



5. Охарактеризуйте модульно-рейтингову і кредитно-модульну 

технологію навчання й оцінювання навчальних досягнень студентів. 

 

Література: 

Базова 

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за 

модульно-рейтинговою системою навчання. 2-ге вид. – К.: Центр 

учбової літератури. 2011. – 384 с. 

2. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К.:Кондор, 2011. – 628 с. 

 

Допоміжна 

3. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи. Навч. пос. – К.: Знання, 

2005. – 486 с.  

4. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / 3.Н. Курлянд, P.I. Хмелюк, 

А.В. Семенова та ін.; За ред. 3.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. - 

К.: Знання, 2005. 

5. Слєпкань 3.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: 

Навч. пос. – К.: Вища шк., 2005. 

 

Фіксація результатів самостійної роботи подається у вигляді короткої 

відповіді на найбільш важливі питання теми.  

 

Змістовий модуль 3. Виховання у вищій школі. 

Тема 6. Закони, закономірності та принципи виховання студентів. 

Становлення та розвиток виховання. Суть, зміст і завдання процесу 

виховання у вищому навчальному закладі. Студент і студентська група як 



об'єкти педагогічного процесу. Закони, закономірності та основні принципи 

виховання студентів. 

 

Питання для самостійної роботи: 

1. Охарактеризуйте становлення та розвиток виховання в Україні й світі. 

2. Розкрийте сутність перших виховних систем. Які особливості 

виховання часів Середньовіччя? Що було характерним для розвитку 

виховання у європейських країнах XVII - XVIII ст. ? 

3. У чому особливості розвитку виховних систем в Україні у ХІХ-ХХст.? 

4. Охарактеризуйте особливості виховання часів Київської Русі. 

5. З’ясуйте суть, зміст і завдання процесу виховання у вищому 

навчальному закладі. 

6. Визначте, що є об'єктами навчально-виховного процесуу вищій школі.  

7. Дайте визначення та характеристику законів, закономірностей та 

основних принципів виховання студентів. 

8. Розкрийте значення братських шкіл у розвитку педагогіки та 

виховання в Україні. У чому сутність козацького виховання? 

Проаналізуйте основні засади педагогічної системи К. Д. Ушинського. 

Література: 

Базова 

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за 

модульно-рейтинговою системою навчання. 2-ге вид. – К.: Центр 

учбової літератури. 2011. – 384 с. 

2. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К.:Кондор, 2011. – 628 с. 

Допоміжна 

3. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи. Навч. пос. – К.: Знання, 

2005. – 486 с.  



4. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / 3.Н. Курлянд, P.I. Хмелюк, 

А.В. Семенова та ін.; За ред. 3.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. - 

К.: Знання, 2005. 

5. Слєпкань 3.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: 

Навч. пос. – К.: Вища шк., 2005. 

Фіксація результатів самостійної роботи подається у вигляді короткої 

відповіді на найбільш важливі питання теми.  

 

Тема 7. Методи, форми і засоби виховного впливу на особистість 

студента, критерії вихованості студентів. 

Методи, форми і засоби виховного впливу на особистість студента. 

Самовиховання студентів в умовах вищих навчальних закладів та його 

мотивація. Індивідуально виховна робота зі студентами. Концепції виховної 

роботи з урахуванням особливостей і традицій навчального закладу. Діяльність 

куратора академічної групи.  

Питання для самостійної роботи: 

1. Охарактизуйте методи, форми і засоби виховного впливу на 

особистість студента. 

2. Визначте мотиваційні механізми самовиховання студентів вищих 

навчальних закладів. 

33..  В чому полягає індивідуально виховна робота зі студентами?   

44..  Яким чином будуються концептуальні принципи виховної роботи  

55..  Чи необхідно і яким чином врахувати особливості й традиції вищого 

навчального закладу про розробці Концепції виховання вищого 

навчального закладу.   

6. Охарактеризуйте діяльність куратора академічної групи, вкажіть 

особливості його виховної діяльності в залежності від курсу навчання 

студентів. 



Література: 

Базова 

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. Підручник за 

модульно-рейтинговою системою навчання. 2-ге вид. – К.: Центр 

учбової літератури. 2011. – 384 с. 

2. Туркот Т.І. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. – К.:Кондор, 2011. – 628 с. 

Допоміжна 

3. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи. Навч. пос. – К.: Знання, 

2005. – 486 с.  

4. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / 3.Н. Курлянд, P.I. Хмелюк, 

А.В. Семенова та ін.; За ред. 3.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. - 

К.: Знання, 2005. 

5. Слєпкань 3.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: 

Навч. пос. – К.: Вища шк., 2005. 

 

Фіксація результатів самостійної роботи подається у вигляді короткої 

відповіді на найбільш важливі питання теми.  

 

Змістовий модуль 4. ММееттооддооллооггііяя  ппееддааггооггііччнниихх  ддоосслліідджжеенньь.. 

Тема 8. Методологічні принципи та методи організації педагогічного 

експерименту. 

Педагогічний експеримент та його види. Критерії науковості 

експерименту. 

Етичні аспекти педагогічного дослідження. Загальна характеристика 

етапів експерименту. Методологічні принципи проведення експерименту. 

Взаємозв’язок методології, методів та методик. Комп’ютерні технології та 

інструментарій дослідження. Валідність та надійність результатів експерименту. 



Питання для самостійної роботи: 

1. Означте методологічні принципи проведення педагогічного 

експерименту. 

2. В чому існує взаємозв’язок методології, методів та методик 

педагогічного експерименту. 

3. В чому сутність педагогічного експерименту? 

4. Яка послідовність етапів педагогічного експерименту? 

5. Дайте визначення критеріїв науковості педагогічного експерименту. 

6. Охарактеризуйте етичні аспекти педагогічного дослідження. 

7. Дайте визначення інструментарію дослідження.  

8. Яким чином застосовуються комп’ютерні технології в педагогічних 

експериментах? 

9. Дайте означення таких понять як валідність та надійність результатів 

експерименту. 

Література: 

Базова 

1. Колесников О.В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр. та доп. 

Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури. 2011. – 144 с. 

2. Лаврентьєва Г.П., Шишкіна М.П. Методичні рекомендації з організації 

та проведення науково-педагогічного експерименту. – К.: ІІТЗН, 2007. 

– 72 с. 

Допоміжна 

3. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи. Навч. пос. – К.: Знання, 

2005. – 486 с.  

4. Гончаренко С.У. Методика навчання і наукових досліджень у вищій 

школі. – Київ: Вища школа, 2003. – 323 с. 

5. Загвязинский В., Атаханов Р. Методология и методы психолого-

педагогического исследования. – 2-е изд., М.: Академия, 2005. – 208 с. 



Фіксація результатів самостійної роботи подається у вигляді короткої 

відповіді на найбільш важливі питання теми.  

 

Тема 9. Етапи підготовки та проведення педагогічного експерименту. 

Підготовчий етап проведення експерименту. Дослідницький етап. 

Математична обробка даних дослідження. Інтерпретація даних та 

формулювання висновків. Впровадження результатів експерименту. 

 

Питання для самостійної роботи: 

1. Охарактеризуйте підготовчий етап проведення експерименту. 

2. В чому сутність дослідницький етап експерименту? 

3. Чи обовязково застосовувати математичний апарат для обробки даних 

дослідження?  

4. В чому сутність обробки даних дослідження? 

5. Яким чином формулюються висновки проведеного експерименту. 

6. В чому полягає робота дослідника по впровадженню результатів 

експерименту? 

Література: 

Базова 

1. Колесников О.В. Основи наукових досліджень. 2-ге вид. випр. та доп. 

Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури. 2011. – 144 с. 

2. Лаврентьєва Г.П., Шишкіна М.П. Методичні рекомендації з організації 

та проведення науково-педагогічного експерименту. – К.: ІІТЗН, 2007. 

– 72 с. 

Допоміжна 

3. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи. Навч. пос. – К.: Знання, 

2005. – 486 с.  



4. Гончаренко С.У. Методика навчання і наукових досліджень у вищій 

школі. – Київ: Вища школа, 2003. – 323 с. 

5. Загвязинский В., Атаханов Р. Методология и методы психолого-

педагогического исследования. – 2-е изд., М.: Академия, 2005. – 208 с. 

 

Фіксація результатів самостійної роботи подається у вигляді короткої 

відповіді на найбільш важливі питання теми.  



Міністерство освіти і науки України 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

 

Кафедра педагогіки вищої школи 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ 

 

із навчальної дисципліни  

 

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ І 

МЕТОДОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

підготовки здобувачів ступеня вищої  

освіти магістр 

спеціальностей: 

013   Початкова освіта 

012   Дошкільна освіта 

016   Спеціальна освіта 

053   Психологія 

014 Середня освіта (Трудове навчання, технології та креслення) 

014 Середня освіта (Математика) 

014 Середня освіта (Фізика) 

014 Середня освіта (Фізична культура) 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) 

014 Середня освіта (Українська мова і література) 

014 Середня освіта (Мова і література російська.  

Українська мова і література) 

 

спеціалізації «Англійська мова», «Інформатика»,  

«Музика», Хореографія» 
            (назва спеціалізації) 

 

Укладач: 

професор  Сипченко В. І. 

 

 

Слов’янськ – 2016 р. 



Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Модуль 1 Модуль 2  Екзамен 

Аудиторна робота 
Самостійна 

робота 

 

 

Підсумковий  

контроль 

Зм. мод. 1 Зм. мод. 2 Зм. мод. 3 Зм. мод. 4 

36 
 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

Лекції  

2 2 2 2 2 2 4 2 2 

Практичні заняття 

0 0 0 4 2 0 4 2 4 

36 

72 

 

Примітка. 

Модуль 2. Самостійна робота передбачає виконання у позааудиторний 

час практичних завдань за тематикою практичних занять.  

Розподіляються бали за вказану самостійну роботу (36 балів) на:  

 виконання конкретного практичного завдання (кількість балів за всі 

завдання – 18); 

 складання та захист звіту за кожне практичне завдання (кількість балів 

за всі завдання – 18). 

 

Розподіл балів за самостійну роботу (36 балів). 

 

Вид 

роботи 
Виконання практичного завдання Складання та захист звіту 



Теми Т4 Т5 Т7 Т8 Т9 Т4 Т5 Т7 Т8 Т9 

ПЗ ПЗ1 ПЗ2 ПЗ3 ПЗ4  ПЗ5 ПЗ6 ПЗ7 ПЗ1 ПЗ2 ПЗ3 ПЗ4 ПЗ5 ПЗ6 ПЗ7 

Норматив  2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0 – 34  F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 


