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2. МАТРИЦЯ  

компетентностей, програмних результатів навчання, методів навчання, методів контролю з навчальної дисципліни 

«Педагогіка вищої школи» 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

 

 
 

 



 

 

4.2. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Години 

дфн зфн 

1 Педагогіка вищої школи як наука та навчальний предмет 10 10 

2 Науково-педагогічний працівник закладу вищої освіти 10 11 

3 Організація та навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу вищої школи 
40 40 

4 Зміст і основні напрями виховної роботи у вищій школі 10 11 

5 Екзамен 30 30 

 Разом 100 102 

 



5. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

За накопичувальною 

100 – бальною шкалою 

За національною шкалою 

 

для екзаменів, звітів з 

практики, курсових 

робіт 

для заліків 

 

 

90 – 100 балів відмінно зараховано 

89 – 75 балів добре 

60 – 74 балів задовільно 

26 – 59 балів незадовільно не зараховано 

0 – 25 балів неприйнятно  

 

Питання до екзамену з дисципліни  

«Педагогіка вищої школи» 

1. Державна політика у сфері вищої освіти 

2. Рівні та ступені вищої освіти 

3. Стандарти освітньої діяльності та вищої освіти 

4. Система забезпечення якості вищої освіти 

5. Основні завдання та принципи діяльності закладу вищої освіти 

6. Дайте визначення наступним поняттям: освітній рівень, професія, спеціальність, 

спеціалізація спеціальності, кваліфікація 

7. Розкрийте сутність різних рівнів професійної діяльності, проведіть співставлення 

рівнів професійної діяльності, рівнів НРК та ступенів вищої освіти 

8. Проаналізуйте основні тенденції розвитку системи вищої освіти України 

9. Проаналізуйте чинні державні документи, що регламентують діяльність 

науково-педагогічних працівників в Україні 



10. Охарактеризуйте державну політику щодо професійної підготовки науково-

педагогічних кадрів 

11. Схарактеризуйте особливості педагогічної діяльності викладача в закладі вищої 

освіти 

12. Розкрийте основні види діяльності науково-педагогічних працівників ЗВО 

13. Вимоги до викладача вищої школи 

14. Функції викладача вищої школи 

15. Професійна культура викладача закладу вищої освіти 

16. Основні вимоги до професіоналізму та функцій викладача вищої школи 

17. Основні поняття й категорії дидактики вищої школи 

18. Сутність і методологічні засади навчання 

19. Структура процесу оволодіння знаннями, уміннями й навичками, формування 

компетентності 

20. Мотиви навчання 

21. Типи навчання, їх характеристика 

22. Закони навчання, їх сутність 

23. Загальні закономірності освітнього процесу 

24. Принципи навчання у вищій школі 

25. Сутність поняття «форми організації навчання» 

26. Типологія і характеристика методів навчання 

27. Дидактичні вимоги до вибору методів навчання 

28. Академічна лекція в системі професійної підготовки студентів 

29. Технологія і техніка підготовки академічної лекції. 

30. Дидактичні і методичні вимоги до академічної лекції 

31. Розкрийте призначення й особливості різних типів лекцій  

32. Дидактичні основи семінарських, практичних, лабораторних, індивідуальних та 

інших форм занять 

33. Сформулюйте основні цілі, завдання та функції контролю якості навчання  

34. Значення і роль аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів 

35. Функції оцінювання навчальних досягнень студентів 

36. Принципи, види і методи аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів 

37. Методика проведення контрольних дій у вищій школі 

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/mod/glossary/showentry.php?eid=17218&displayformat=dictionary


38. Технології навчання й оцінювання навчальних досягнень здобувачів  

39. Сучасні технології навчання у вищій школі 

40. Розкрийте структуру і принципи, що лежать в основі нових технологій навчання 

41. Види педагогічних технологій 

42. Дистанційна технологія навчання 

43. Технологія змішаного навчання 

44. Сформулюйте основні положення особистісно-орієнтованої педагогічної 

технології 

45. Розкрийте основні положення технологій розвивального навчання і навчання як 

дослідження 

46. Сформулюйте основні положення технології формування творчої особистості 

47. Розкрийте основні положення і правила реалізації технології проблемного 

навчання 

48. Розкрийте сутність технології контекстного навчання 

49. Сформулюйте цілі і завдання рейтингової технології навчання 

50. Становлення та розвиток виховання 

51. Суть, зміст і завдання процесу виховання у закладі вищої освіти 

52. Проаналізуйте основні функції процесу виховання. Розкрийте значення 

самовиховання 

53. Напишіть і охарактеризуйте основні напрями виховання  

54. Студент і студентська група як об’єкти педагогічного процесу 

55. Закони, закономірності та основні принципи виховання студентів 

56. Схарактеризуйте та проаналізуйте провідні механізми перевиховання 

57. Проаналізуйте сутність морального виховання та визначте його завдання 

58. У чому полягають основні завдання національного виховання у вищій школі 

59. Проаналізуйте компоненти виховної діяльності куратора академічної групи 

60. Визначте роль студентського активу та студентського самоврядування у 

вихованні студентської молоді 

7. Рекомендована література 

Основна 

1. Креч Т.В. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник. Х. : Видавництво 

Іванченка І. С., 2017. 144 с. 



2. Нагаєв В.М. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. К.: Стильна 

типографія, 2019. 237 с.  

3. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи : підручник / Володимир 

Ортинський. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 500 с.  

4. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] : підручник / В.П. 

Головенкін; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2-ге вид., переробл. і доповн. Електронні 

текстові дані (1 файл: 3,6 Мбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 290 с. 

5. Шапран О. І., Новак О. М. Педагогіка вищої школи : навч.-метод. посіб. 

Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М., 2018. 280 с.  

Допоміжна 

1. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: методичний посібник для 

студентів магістратури. К.: Центр навчальної літератури, 2018. 384 с.  

2. Мартинець Л.А. Педагогіка вищої школи : опорний конспект лекцій / Л. А. 

Мартинець. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 40 с.  

3. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка вищої 

школи» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою 

програмою «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 «Освітні педагогічні 

науки» денної та заочної форм навчання / Уклад.: О. М. Сипченко. Слов’янськ: 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2020. 51 с.  

4. Сипченко О. Інформаційно-комунікаційна компетентність як складова 

професіоналізму майбутніх викладачів. Матеріали Х Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної 

науки в країнах Європи та Азії» : Зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницький, 2018. 91–

93.  

5. Сипченко О.М., Смоляр Є.Д. Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у професійній підготовці андрагогів. The XII th International scientific and 

practical conference «Advancing in research and education». December 07–10, 2020 La 

Rochelle, France, 2020. Р. 398-402 

6. Сипченко О.М. Технології формування громадянської культури студентів 

у виховній роботі куратора. Освітні інновації : філософія, психологія, педагогіка : 

збірник наукових статей у двох частинах. Частина 2 / За заг. ред. О. В. Зосименко. 

Суми, 2018. С. 66–69 



7. Сипченко О., Черкашина Л., Гарань Н. Формування загальних 

компетентностей майбутніх викладачів засобами інноваційних технологій в 

освітньому середовищі ЗВО. Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій: 

монографія за заг.ред. Л.Г.Гаврілової. Hameln, Germany: InterGING. 2019. С. 180–

195. 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 24.07.2020 № 1556-VII. URL: 

https://cutt.ly/SkZ9CAt  

2. Закон України «Про освіту» від 24.06.2020 року №2145-VІII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 

3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 03.07.2020 

року №848-VІII. URL: https://cutt.ly/okZ28R8 

4. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 

16.01.2016 року №2623-ІII. URL: https://cutt.ly/MkZ22up 

5. Затверджені стандарти вищої освіти. URL:  https://cutt.ly/fkZ2SnO 

6. Концепція розвитку педагогічної освіти від 16.07.2018 року №776. URL: 

https://cutt.ly/Qk7M9us 

7. Положення про організацію освітнього процесу у ДВНЗ «Донбаський 

державний педагогічний університет» URL: https://cutt.ly/llcoc4B 

8. Положення про робочу програму навчальної дисципліни у ДВНЗ 

«Донбаський державний педагогічний університет» URL: https://cutt.ly/mlcoGAs 

9. Проєкт Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 років. URL: 

https://cutt.ly/ck78KoS 

9. Посилання на дистанційний курс 

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=890 
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