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Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування 

показників  

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 Вибіркова  

Загальна кількість 

 годин – 90 

 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

контактних – 1,4 

самостійної роботи 

здобувача – 5 

10 год. 4 год. 

Практичні 

10 год. 6 год. 

Самостійна робота 

70 год. 80 год. 

Вид контролю: екзамен 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Функції та напрями діяльності 

студентського самоврядування» є: формування системи теоретичних знань і 

практичних умінь щодо історії розвитку та становлення системи 

студентського самоврядування в Україні у ХХ столітті, актуалізації 

історичного досвіду в сучасних умовах модернізації національної освіти; 

теоретичних і практичних аспектів студентського самоврядування 

закордоном; особливостей формування студентського самоврядування в 

умовах реформування вищої освіти України; сучасної теорії та практики 

організації студентського самоврядування в України. 

 



МАТРИЦЯ 

результатів навчання, методів навчання, методів контролю з навчальної дисципліни  

«Функції та напрями діяльності студентського самоврядування»  

Результати навчання  

 

Методи навчання  

 

Методи контролю  

 

Знати завдання, напрями діяльності та 

структуру ЗВО, принципи управління 

закладом вищої освіти, органи 

громадського самоврядування у закладах 

вищої освіти. 

Мати уявлення про сучасні тенденції 

щодо органів громадського 

самоврядування у закладах вищої освіти. 

Розробляти просвітницькі матеріали та 

програми, впроваджувати їх, отримувати 

зворотній зв’язок, оцінювати якість. 

Оцінювати ступінь складності завдань 

діяльності та приймати за потреби рішення 

про звернення за фаховою допомогою про 

підвищення кваліфікації. 

Вирішувати проблеми етики партнерської 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії, етики 

спілкування з опертям на загальнолюдські 

цінності та норми закону. 

Здійснювати адаптацію та модифікацію 

існуючих наукових підходів до конкретних 

ситуацій професійної діяльності. 

Поєднання традиційних та інтерактивних 

методів навчання з використанням 

інноваційних технологій:  

 словесні методи: лекція (проблемна, 

лекція з розгляду конкретних ситуацій, 

лекція-консультація, круглий стіл тощо), 

пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, 

бесіда, семінар, диспут, дискусія;  

 наочні методи: спостереження, 

демонстрація;  

 практичні методи: обробка довідкової 

інформації, тезування, рецензування, аналіз 

подій, самостійна робота (робота із 

друкованими та електронними 

інформаційними ресурсами, виконання 

завдань: конспектування, анотування, 

написання есе); 

 відеометод: дистанційні, мультимедійні. 

спостереження за навчальною 

діяльністю здобувачів, усне та 

письмове опитування, практична 

перевірка, рейтинговий 

контроль, взаємоконтроль 

(взаємооцінка), самоконтроль 

(рефлексія, самооцінка), 

оцінювання самостійної роботи 

(огляд фахової літератури, 

доповіді, есе, презентації, творча 

робота тощо), екзамен. 

 



3. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назви тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

л
. 

п
р

. 

л
аб . 

с.
р

. 

л
. 

п
р

. 

л
аб . 

с.
р

. 

Тема 1. Наукові засади 

управління закладом вищої 

освіти. 

14 2 2  10 15    15 

Тема 2. Розвиток 

студентського 

самоврядування у закладах 

вищої освіти України 

(1917-1990 рр.). 

19 2 2  15 15    15 

Тема 3. Студентське 

самоврядування в умовах 

реформування вищої 

освіти України. 

19 2 2  15 17  2  15 

Тема 4. Загальні принципи, 

структура, методи та форми 

діяльності студентського 

самоврядування. 

19 2 2  15 19 2 2  15 

Тема 5 Формування 

лідерських якостей студентів 

ЗВО у процесі діяльності 

органів студентського 

самоврядування. 

19 2 2  15 24 2 2  20 

Усього годин 90 10 10  70 90 4 6  80 

4. Програма навчальної дисципліни 

4.1. Теми лекцій 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Наукові засади управління закладом вищої освіти. 2  

2 Розвиток студентського самоврядування у закладах вищої 

освіти України (1917-1990 рр.). 

2  

3 Студентського самоврядування в умовах реформування 

вищої освіти України. 

2  

4 Загальні принципи, структура, методи та форми діяльності 

студентського самоврядування. 

2 2 

5 Формування лідерських якостей студентів закладів вищої освіти 

у процесі діяльності органів студентського самоврядування. 

2 2 

 Разом 10 4 



4.3. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

ден. заоч. 

1 Студентське самоврядування в історії розвитку вищої 

школи України (XIX – XX століття) 

2  

2 Європейська практика студентського самоврядування в 

університетах України. 

2  

3 Студентське самоврядування як невід’ємна складова 

демократизації вищої школи. 

2 2 

4 Загальні принципи, структура, методи та форми 

діяльності студентського самоврядування. 

2 2 

5 Виховання лідерських якостей студентів закладів вищої 

освіти у системі студентського самоврядування. 

2 2 

Разом 10 6 

 

4.5. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

ден. заоч. 

1 Організація і управління навчальним процесом у ЗВО. 10 15 

2 Розвиток студентського самоврядування у закладах 

вищої освіти України. 

15 15 

3 Тенденції розвитку студентського самоврядування в 

системі вищої освіти. 

10 15 

4 Студентське самоврядування – спосіб модернізації 

сучасного ЗВО. 

5 15 

5 Стратегія розвитку органів студентського 

самоврядування закладів вищої освіти України на 2011–

2021 рр. 

15 15 

6 Організаційно-педагогічні умови формування лідерських 

якостей студентів закладів вищої освіти у процесі 

діяльності органів студентського самоврядування. 

15 20 

 Разом 70 80 

 

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  

 

6. Засоби діагностики результатів навчання 

 

Діагностика результатів навчання включає диференційований та 

об'єктивний облік результатів освітньої діяльності здобувачів і включає 

наступні блоки: 

 контроль засвоєння теоретичних знань (усне опитування, 

обговорення проблемних питань, розв'язання ситуаційних завдань, виконання 

аудиторних та позааудиторних робіт тощо на практичних заняттях); 

 контроль самостійної роботи здобувачів (огляд фахової літератури, 

доповіді, есе, презентації, творча робота тощо). 

 

Питання до екзамену 

1. Завдання, напрями діяльності і структура ЗВО. 

2. Принципи управління закладом вищої освіти. 

3. Структура управління закладом вищої освіти. 

4. Органи громадського самоврядування у закладах вищої освіти. 

5. Розвиток студентського самоврядування з 1917 р. до 1919 р. 

6. Студентське самоврядування у радянський період (1920-1990 рр.) 

7. Тенденції, суперечності та закономірності студентського самоврядування 

у 1980-1990 рр. 

8. Демократизація студентського життя в Українській незалежній державі 

(1991-2010 рр.). 

9. Особливості діяльності студентського самоврядування в українській 

незалежній державі (2011-2017 рр.) 

10. Досвід роботи студентського самоврядування у рамках проекту 

«IMPRESS» «Підвищення ефективності студентських служб» 

11. Іноземний досвіду функціонування студентського самоврядування у 

Великобританії. 

12. Іноземний досвіду функціонування студентського самоврядування у 

Німеччині. 

13. Іноземний досвіду функціонування студентського самоврядування у США. 

14. Іноземний досвіду функціонування студентського самоврядування у Канаді. 

15. Іноземний досвіду функціонування студентського самоврядування у Франції. 

16. Іноземний досвіду функціонування студентського самоврядування у Польщі. 

17. Загальні принципи студентського самоврядування. 

18. Структура діяльності студентського самоврядування. 

19. Загальні методи діяльності студентського самоврядування. 

20. Форми діяльності студентського самоврядування 

21. Підготовки студентів до опанування основними лідерськими знаннями. 

22. Напрямів діяльності студентського самоврядування. 

23. Етапи розвитку студентського самоврядування. 



24. Сутність і структура лідерських якостей здобувачів ЗВО. 

25. Основні теорії і концепції лідерства. 

26. Типології лідерських якостей. 

27. Роль студентського самоврядування в процесі формування лідерських 

якостей здобувачів ЗВО. 

28. Природа та визначення поняття лідерства. 

29. Сутність феноменів «лідерство», «лідер» і «лідерські якості». 

30. Особливості формування лідерських якостей у магістрів ПВШ. 

 

7. Рекомендована література 

Основна 

1. Гаргун С.С. Правовий статус органів студентського самоврядування 

закладів вищої освіти як юридичних осіб. Київ, 2020. 36 с. 

2. Гаргун С.С. Проблеми сприйняття діяльності студентського 

самоврядування в закладах вищої освіти. Право, юридична наука та 

освіта: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., 29 квітня 2019 р. Київ: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2019. 

С. 159–161. 

3. Йохансен Б. Нові навики лідера. Київ: Network TwentyOne Ukraine, 2018, 

160 с. 

4. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Функції та 

напрями діяльності студентського самоврядування» для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою 

«Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

денної та заочної форми навчання / Уклад. : О. Г. Коркішко, 

А. В. Коркішко. Слов'янськ: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет», 2020. 87 с. 

5. Мороз В.П. Формування лідерських якостей студентів закладів вищої 

освіти в процесі діяльності органів студентського самоврядування : навч.-

метод. посіб. для студ. закл. вищ. осв. Старобільськ : Вид-во ДЗ ,,ЛНУ 

імені Тараса Шевченка», 2019. 263 с. 

6. Трибулькевич К.Г. Досвід студентського самоврядування зарубіжних 

країн у вітчизняній практиці роботи закладів вищої освіти. Соціально-

гуманітарний вісник. 2018. Вип. 18–19. С. 49–54. 
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