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1 Загальна інформація 

 
Назва дисципліни ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Викладач Барабаш Вікторія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 

Контактний телефон 066-649-24-24 

E-mail: Viktoria-k67@ukr.net 

Консультації Очні консультації за попередньою домовленістю Вівторок та Четвер з 14.00 до 15.00 
Онлайн консультації за попередньою домовленістю Viber (+380666492424) в робочі дні з 9.00 до 15.30 

 

2 Анотація до дисципліни 

Основним критерієм роботи навчального закладу є рівень підготовленості випускників, раціональне поєднання 

теоретичних знань з умінням застосовувати їх на практиці, що означає потребу вести пошук ефективних форм і методів 

навчання, удосконалення навчальних планів, програм, розробку навчально-методичних посібників. Процес підготовки 

нової генерації науковців, здатних позитивно впливати на суспільний розвиток, потребує зростання якості знань, 

збереження національної культури, докорінного оновлення професійно-педагогічної підготовки викладачів вищих 

навчальних закладів. 

Розвиток сучасної педагогічної школи в Україні багатогранний процес, котрий змінює її обличчя наближаючись до 

рівня соціальних, політичних, педагогічних вимог епохи технічної та технологічної революцій. 

Серед важливих позитивних тенденцій розвитку педагогічної школи – курс на демократизацію, диверсифікацію та 

диференціацію освіти, гуманістичну спрямованість виховання, використання форм і методів навчання, що підвищують 

активність, самостійність студентів, включення їх у дослідно-експериментальну діяльність. 

Вивчення педагогіки вищої школи – важлива умова формування загальної та педагогічної культури викладача 

вищого навчального закладу будь-якого профілю, оскільки вона озброює знаннями про процеси розвитку теорії та 

практики виховання і навчання студентів, сприяє становленню світогляду, педагогічного професіоналізму. 

від другорядних. 

 

3 Мета і завдання дисципліни 

Метою підготовка здобувачів вищої освіти за ІІІ науково-освітнім рівнем «доктор філософії»до виконання 

обов’язків викладача вищого навчального закладу; проведення науково-пошукової роботи та до керівництва 
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дослідницькою роботою студентів; організації навчально-виховного процесу в освітніх закладах. 

Завдання вивчення дисципліни є формування компетентностей (ЗК– загальних, ФК – фахових): 

Комплексність у педагогічній діяльності щодо організації та здійснення освітнього процесу, навчання, виховання, 

розвитку і професійної підготовки студентів до певного виду професійно-орієнтованої діяльності. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних наукових джерел. 

Здатність працювати з різними джерелами інформації, аналізувати та синтезувати її, виявляти не розв'язані раніше 

задачі (проблеми) або їх частини, формулювати наукові гіпотези. 

Здатність бути критичним та самокритичним. Здатність критично сприймати та аналізувати чужі думки й ідеї, 

шукати власні шляхи розв'язання проблеми, рецензувати наукові публікації та автореферати, здійснювати критичний 

аналіз власних матеріалів. 

Здатність генерувати нові науково-теоретичні та практично спрямовані ідеї (креативність). 

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ФК: 

Здатність використовувати у практичні діяльності знання з педагогіки, педагогічної майстерності, 

навчально-виховних технологій. 

Здатність аналізувати педагогічні ситуації. 

Здатність застосовувати педагогічну теорію в практиці навчального процесу; здійснювати процес удосконалення 

навичок самостійної навчальної роботи. 

Здатність формувати власний стиль науково-педагогічної діяльності та професійного спілкування. 

Здатність здійснювати професійну комунікацію, ефективно презентувати матеріал та взаємодіяти в проектній 

діяльності. 

Здатність здійснювати практичне панування різних форм організації навчального і виховного процесів у вищих 

закладах освіти I-IV рівня акредитації. 

 

4 Формат дисципліни 

Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням електронних 

презентацій, поєднуючи із практичними роботами. Формат очний (offline / Face to face) 



5 Результати навчання 

Знання та розуміння структури вищої освіти в Україні. 

Знання та вміння використовувати законодавче та нормативно-правове забезпечення вищої освіти. 

Знання специфіки науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи. 

Знання та вміння використовувати сучасні засоби і технології організації на здійснення освітнього процесу. 

Знання та вміння використовувати різноманітні аспекти виховної роботи зі студентами та інноваційні методи 

навчання. 

 

6 Обсяг дисципліни 
 

Вид заняття Кількість годин 

лекції 13 

практичні 13 

самостійна робота 64 

Всього 90 

 
7 Ознаки дисципліни 

 

Рік 

викладання 

Курс 

(рік 
навчання) 

 

Семестр 

 

Спеціальність 

Кількість 

кредитів / 

годин 

Кількість 

змістових 

модулів 

Вид підсумкового 

контролю 

 

Нормативна / вибіркова 

2019 1 1  3/90 2 залік Нормативна 

8 Пререквізити 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Педагогіка вищої школи» значно підвищиться, якщо здобувач вищої 

освіти за ІІІ науково-освітнім рівнем «доктор філософії» попередньо опанував матеріал таких дисциплін, як: «Філософія», 

«Методологія та організація наукових досліджень», «Методика викладання у вищій школі». Важлива також здатність 

вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  



9 Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

У період сесії бажано мати мобільний пристрій (телефон) для оперативної комунікації з адміністрацією та 

викладачами з приводу проведення занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом у 

глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з адміністрацією, викладачами та підготовки (друку) рефератів і 

самостійних робіт. 
 
 

10 Політика дисципліни 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що здобувачі вищої освіти за ІІІ науково-освітнім рівнем «доктор філософії» будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

Відвідування занять: 

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі здобувачі вищої освіти за ІІІ науково-

освітнім рівнем «доктор філософії» відвідають лекції і практичні заняття курсу. Пропущені заняття повинні бути 

відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

Поведінка на заняттях: 

Неприпустимо запізнення на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті здобувачі 

вищої освіти за ІІІ науково-освітнім рівнем «доктор філософії», викладачі та адміністрація діють відповідно до: 

Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного 

вибору; Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ; Кодексу академічної 

доброчесності ЦНТУ. 
 

11 Навчально-методична карта дисципліни 

 
Тиждень, 

дата, години 

Тема, основні питання 
(розкривають зміст і є 

орієнтирами для підготовки до 

модульного і підсумкового 
контролю) 

Форма 
діяльності 

(заняття) 

/формат 

 
 

Матеріали 

 

Література, 
інформаційні 

ресурси 

 
 

Завдання, години 

 
Вага 

оцінки 

 
Термін 

виконання 

Змістовний модуль 1. Загальні основи педагогіки вищої школи 

Тиж. 1 
8.30-9.50 

Тема 1. Місце і роль 

педагогічної науки в 

Лекція / 
Face to face 

Конспект 
лекцій / 

[Н-п.д. 1;4;5;6. 
Осн.1;7; 8;11. 

Самостійно опрацювати 
теоретичний матеріал. 

3 бали Самостійна 
робота до 2 



за 

розклад. 

2 акад. 

год 

системі 

соціально-економічного 

розвитку України. 

Предмет, задачі, основні 

категорії педагогіки вищої 

школи. 

Основні функції та 

завдання педагогіки вищої 

школи. 

Характеристика основних 

категорій педагогіки вищої 

школи 

Вища школа як педагогічна 
система. 

 презентація Дод. 6; 7. ІР 5;9, 
12; 13]. 

1. Підготувати тести до 

теми. 

2. Укласти схему-опору до 

теми. 

3. Написати есе на тему 

«Шляхи підвищення якості 

освіти в Україні». 

5 год. 

 тижня 

Тиж. 2 

8.30-9.50 

за 

розклад. 

2акад. 

год. 

Тема 2. Предмет, задачі, 

основні категорії 

педагогіки вищої школи 

Предмет педагогіки вищої 

школи. 

Основні функції та 

завдання педагогіки вищої 

школи . 

Характеристика основних 

категорій педагогіки вищої 

школи . 

Вища школи як педагогічна 

система 

Практичне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[Н-п.д. 1;4;5;6. 

Осн.1;7; 8;11. 

Дод. 6; 7. ІР 5;9; 

12;13]. 

1. Підготувати доповіді на 

тему: 

- Інтеграція вищої школи 

України в європейську 

систему освіти. 

- Актуальні проблеми 

вітчизняної вищої освіти. 
-. Шляхи забезпечення 

якості вищої освіти. 

2. Дати письмові відповіді : 

- Які ступені включає 

система вищої освіти? 

- Які центральні органи 

виконавчої влади 

здійснюють керівництво у 

сфері вищої освіти 

України? 

3. Укласти таблицю 

«Нормативно –правова 

база вищої освіти». 

3 бали Самостійна 

робота до 3 

тижня 



     5 год.   

Тиж. 3 

8.30-9.50 

за 

розклад. 

2акад. 

год. 

Тема 3. Психологічні 

особливості, типологія 

студентів і формування 

студентського колективу. 
Психологічні особливості 

студентського віку. 

Суперечливості та кризи 

студентського віку. 

Вищий навчальний заклад – 

один із провідних факторів 

соціалізації особистості 

студента як фахівця. 

Адаптація студента до 

навчання у вищій школі, її 

види та умови 

ефективності. 

Типологічні особливості 

сучасних студентів. 

Психологія студентської 

групи. 

Роль куратора. 

Студентське 

самоврядування. 

Лекція / 

Face to face 

Конспект 

лекцій / 

презентація 

[Н-п.д. 1;4. 

Осн.7; 9;15. Дод. 

2; 5; 28. ІР 2; 5]. 

1. Самост.опрацюв.теоретич. 

матеріал 

2. Укласти таблицю 

ключових понять теми. 

3. Укласти тести до теми. 

5 год. 

3 бали Самостійна 

робота до 3 

тижня 

Тиж. 4 

8.30-9.50 

за 

розклад. 

2акад. 

год. 

Тема 4. Формування та 

розвиток особистості 

студента. 

Загальна характеристика і 

класифікація студентів 

ЗВО. Розвиток та 

саморозвиток студента 

протягом навчання. 

Суперечності та кризи 
студентського віку. 

Практичне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[Н-п.д. 1;4. 

Осн.7; 9;15. Дод. 

2; 5; 28. ІР 2; 5]. 

Укласти схему-опору до 

теми. Проаналіз. різні 

підходи щодо типологізації 

студентів. 

Написати есе на тему: 
«Права та обов’язки 

студента, їх актуальність та 

реалізація». 

5 год. 

4 бали Самостійна 

робота до 4 

тижня 



        

Тиж. 5 

8.30-9.50 

за 

розклад. 

2акад. 

год. 

Тема 5. Особливості 

діяльності, типологія, 

педагогічна культура 

викладача вищої школи. 

Особливості діяльності 

викладача ВНЗ. 

Професійно-педагогічне 

спілкування й типологія 

особистості    викладача 

вищої школи. 

Сутність, складові та зміст 

педагогічної культури 

викладача ЗВО. 

Педагогічна техніка, 

особливості її прояву в 

діяльності викладача вищої 

школи. 

Лекція / 

Face to face 

Конспект 

лекцій / 

презентація 

[Н-п.д. 1;4. 

Осн.1;2; 3; 

4;7;8;11; 15; 20; 

22; 30. Дод. 1; 

25; 27; 29; 30;37 

ІР 2; 5]. 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал. 

Підготувати реферати: 

- Шляхи формування 

загальної і педагогічної 

культури викладача вищого 

навчального закладу. 

- В.О. Сухомлинський про 

мистецтво слова педагога. 

- Мовленнєва культура 

викладача ЗВО». 

5 год. 

4 бали Самостійна 

робота до 5 

тижня 

Тиж. 6 

8.30-9.50 

за 

розклад. 

2акад. 

год. 

Тема 6. Науково- 

педагогічна діяльність 

викладача вищої школи. 
Педагогічний 

професіоналізм. 

Педагогічна майстерність 

та її особливості. Авторитет 

викладача. Типологія 

викладачів 

Практичне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[Н-п.д. 1;4. 

Осн.1;2; 3; 

4;7;8;11; 15; 20; 

22; 30. Дод. 1; 

25; 27; 29; 

30;37ІР 2; 5]. 

1. Написати есе на тему: 

«Роль вчителя в житті 

людини». 

2. Укласти Професіограму 

викладача ЗВО. 

3. Проаналізувати статтю 

В. О.Сухомлинського«Лист 

про педагогічну етику». 

4. Підготувати доповідь на 

тему: «Історія вітчизняної 

педагогіки в особистостях. 
5 год. 

3 бали Самостійна 

робота до 5 

тижня 

Тиж. 7 Змістовний контроль №1 Контрольна 
робота 

Контроль
на робота 
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Змістовий модуль 2. Основи дидактики вищої школи 

Тиж. 7 Тема 7. Теорія навчання у Лекція / Конспект [Н-п.д. 1;4. 1. Самостійно опрацювати 2 бали Самостійна 



8.30-9.50 

за 

розклад. 

2 акад. 

год. 

закладах вищої освіти. 

Сутність процесу навчання 

у ЗВО. 

Структура процесу 

навчання. 

Діяльність суб’єктів 
Навчального процесу. 

Форми, види, методи і 

засоби навчання у вищій 

школі. (Сутність поняття 

«форми організації 

навчання». Розвиток і 

становлення 

організаційних форм 

навчання. Типологія і 

характеристика методів 

навчання. Дидактичні 

вимоги до вибору методів 

навчання). 

Інтерактивні методи 

навчання. 

Face to face лекцій / 

презентація 

Осн.1;6;7; 

8;11;12; 

20;21;25;28. 

Дод. 1;5 ; 9;32. 

ІР 1; 4; 6;9]. 

теоретичний матеріал. 

2. Укласти словник до теми 

«Основні категорії 

дидактики вищої школи». 

3. Укласти таблицю 

Інтерактивні методи 

навчання. 

5 год. 

 робота до 6 

тижня 

Тиж. 8 

8.30-9.50 

за 

розклад. 

2 акад. 

год 

Тема 8. Методи навчання 

У ЗВО. Історичні традиції 

та сучасна характеристика 

методів навчання. 

Класифікація методів 

навчання. Методи 

навчання; організації та 

здійснення 

навчально-пізнавальної 

діяльності; стимулювання і 

мотивації 

навчально-пізнавальної 

діяльності; контролю та 

Практичне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[Н-п.д. 1;4. 

Осн.1;6;7; 

8;11;12; 

20;21;25;28. 

Дод. 1;5 ; 9;32. 

ІР 1; 4; 6;9]. 

1. Укласти схему-опору до 

теми «Методи навчання у 

вищій школі». 

2. Проаналіз. різні підходи 

щодо класифікації сучасних 

методів навчання. 

3. Довести, чому жоден 

метод навчання не може 

використовуватися як 

універсальний. 

4. Підготувати реферат (на 

вибір): 

- Світові моделі освіти. 
- Відмін.нац. с-ми освіти від 

3 бали Самостійна 

робота до 7 

тижня 



 самоконтролю за 

ефективністю 

навчально-пізнавальної 

діяльності; бінарні методи. 

Інтерактивні методи 

навчання. 

Дидактичні вимоги до 

вибору методів. 

   Європейської. 
- Інноваційні технології 

навчання. 

5 год. 

  

Тиж. 9 

8.30-9.50 

за 

розклад. 

2 акад. 

год 

Тема 9. Сучасні технології 

навчання у закладах 

вищої освіти. 

Диференційоване навчання. 

Проблемне навчання. 

Ігрові технології навчання. 

Кредитно-модульне 

навчання. 

Модульно-розвивальне 

навчання. Інтерактивні 

технології навчання 

(знаково-контекстні; 

лабораторно-клінічні).. 

Лекція / 
Face to face 

Конспект 
лекцій / 

презентація 

Н-п.д. 1;4. Осн.7; 

12; 13;25. Дод. 

10; 14; 16; 

23;24;36. ІР 4; 

6;9]. 

1. Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал. 

2. Укласти словник до теми 
«Технології навчання у 

ЗВО». 

3. Написати есе «Переваги 
ігрових технологій 

навчання». 

5 год. 

2 бали Самостійна 
робота до 8 

тижня 

Тиж. 10 

8.30-9.50 

за 

розклад. 

2 акад. 

год 

Тема 10. Інноваційні 

технології активізації 

навчання у ЗВО 

Технологія дистанційного 

навчання . 

Технологія модульного 

навчання. 

Проблемне навчання у 

вищій школі 

Проектна та ігрові 

технології навчання 

Інтерактивні технології 
навчання. 

Практичне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

Н-п.д. 1;4. Осн.7; 

12; 13;25. Дод. 

10; 14; 16; 

23;24;36. ІР 4; 

6;9]. 

1. Розкрийте сутність 

педагогічної інновації. 

2. Охарактеризуйте 

критерії технологій 

навчання. 

3. Назвіть види 

педагогічних технологій. 

4. Які сучасні технології 

навчання 

використовуються у вищій 

школі? 

5. Розробіть сценарій 

дидактичної гри або 

2 бали Самостійна 

робота до 8 

тижня 



     навчального проекту за 

змістом профільної 

дисципліни. 
5 год. 

  

Тиж. 11 

8.30-9.50 

за 

розклад. 

2 акад. 

год 

Тема 11. 

Психолого-педагогічні 

аспекти мотивації 

студентів до навчання. 

Проблеми мотивації 

навчання у вищій школі. 

Оптимальні методики і 

технології проведення 

лекційних, семінарських та 

практичних занять. Види 

лекцій та їх особливості. 

Підготовка та організація 

лекційних занять. 

Технологія і техніка 

організації та проведення 

семінарів, практичних, 

лабораторних, 

індивідуальних занять, 

консультацій і колоквіумів. 

Лекція / 

Face to face 

Конспект 

лекцій / 

презентація 

[Н-п.д. 1;4. 

Осн.1;6;7; 8; 

11;12; 

20;21;25;28. Дод. 

1; 32; 36. ІР 1; 4; 

6;9]. 

1. Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал. 

2. Укласти тести до теми. 
3. Написати есе «Проблеми 

мотивації навчання у вищій 

школі». 

4. Теми доповідей та 

рефератів: 

- Історія виникнення 
лекції. 

- Місце і роль лекцій у 

Києво-Могилянській 

академії 

- Зарубіжний досвід 

читання лекцій. 

- Сучасні проблеми 

лекційного викладання. 

- Тьюторські заняття як 

альтернат. лекційним. 

- Лекції в режимі он-лайн: 

особливості проведення. 
4 год. 

3 бали Самостійна 

робота до 9 

тижня 

Тиж. 12 

8.30-9.50 

за 

розклад. 

2 акад. 

год 

Тема 12. Оптимальні 

методики і технології 

проведення лекційних, 

семінарських та 

практичних занять. 

Підготовка та організація 

лекційних занять. 

Технологія і техніка 

організації   та  проведення 

Практичне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[Н-п.д. 1;4. 

Осн.1;6;7; 8; 

11;12; 

20;21;25;28. Дод. 

1; 32; 36. ІР 1; 4; 

6;9]. 

1. Укладіть таблицю 

традиц. і нетрадиц видів 

лекцій. 

2. За схемою проаналізуйте 

лекцію вашої 

спеціальності. 

3. Представте власну 

модель лекції  та 

практичного  заняття 

3 бали Самостійна 

робота до 9 

тижня 



 семінарів, практичних, 

лабораторних, 

індивідуальних  занять, 

консультацій і колоквіумів. 

Науково-дослідна 

діяльність студентів. 

   відповідно до вашого фаху. 

4. Написати есе на тему: 
«Науково-дослідна 

діяльність як  важливий 

фактор  формування 

професійної 

компетентності». 

5. Підготувати доповідь: 
- Форми презентації 

наукових результатів 

студентських досліджень: 

тези, стаття, доповідь; 

конференції, майстер-клас, 

збірник робіт. 

- Організація навчальної і 

науково-дослідницької 

роботи аспірантів. 

- Вимоги до виконання 

кандидатських дисертацій. 

- Докторантура як вища 

форма підготовки 

наукових і науково- 

педагогічних кадрів. 

4 год. 

  

Тиж. 13 

8.30-9.50 

за 

розклад. 

2 акад. 

год 

Тема 13. Виховна робота у 

закладах вищої освіти 

Організація виховної 

роботи зі студентами  у 

вищій школі. Завдання 

національного виховання 

студентської молоді. Зміст, 

напрями, форми і методи 

виховної  роботи зі 
студентами. 

Лекція / 
Face to face 

Конспект 

лекцій / 

презентація 

[Н-п.д. 1;4. 

Осн.1;2;3; 

9;19;26; 30; 

31;32. 

Дод. 5; 11; 16; 

20;25; 31;38. 

ІР 4; 6; 9]. 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал. 

1. Підготувати 

презентацію теми. 

2. Проаналізуйте 

проблему – соціум і особа. 

3. Підготуйте доповіді на 

тему: 

- Співвідношення понять 
«виховання» і «розвиток». 

2 бали Самостійна 

робота до 

10 тижня 



     - Сутність виховного 

впливу у вищій школі. 
3 год. 

  

Тиж. 14 

8.30-9.50 

за 

розклад. 

2 акад. 

год 

Тема 14. Організація 

виховної роботи зі 

студентами у вищій 

школі. 

Структура виховного 

процесу. Мотиви і 

принципи виховання. 

Форми і методи виховної 

роботи зі студентами. 

Критерії вихованості 

особистості. 

Громадянське суспільство 

і держава. 

Громадянські цінності в 
українській традиції 

Практичне 

заняття / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

[Н-п.д. 1;4. 

Осн.1;2;3; 

9;19;26; 30; 

31;32. 

Дод. 5; 11; 16; 

20;25; 31;38. 

ІР 4; 6; 9]. 

1. Аргументуйте тезу 

Гельвеція «Виховання 

може все!» 

2. Підготуйте доповіді 
- Громадянське виховання: 
тяглість традицій. 

- Громадянські цінності в 

сучасному суспільстві. 

- Громадянська позиція 

викладача ЗВО. 

3. Представте 

план-проспект виховного 

заходу. 

3 год. 

3 бали Самостійна 

робота до 

11 тижня 

Тиж. 14 Змістовний контроль №2 Контрольна 
робота 

Контроль
на робота 

moodle.kntu.kr.ua Виконати завдання 10 До 15 
тижня 

 

12 Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю, усне опитування, письмовий контроль, тестовий 

контроль. Форма підсумкового контролю: залік. 

Контроль знань і умінь (поточний і підсумковий) з дисципліни «Педагогіка вищої школи» здійснюється згідно з 

кредитною трансферно-накопичувальною системою організації навчального процесу. Рейтинг здобувача вищої освіти за 

ІІІ науково-освітнім рівнем «доктор філософії» із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він 

складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, і рейтингу з атестації (залік) – 40 

балів. 



 

 

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 А відмінно  
 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 
Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за 

тему визначено в навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна 

робота) можливий шляхом спільного прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті: оцінку «відмінно» 

(90-100 балів, А) заслуговує студент, який: 

– всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом; 

– вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, використовує набуті знання і вміння у 

нестандартних ситуаціях; 

– засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою; 

– засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх значення для професії, яку він набуває; 

– вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особистісну 

позицію; 

– самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив творчі здібності і використовує їх при 

вивченні навчально-програмового матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

Оцінку "добре" (82-89 балів, В) - заслуговує студент, який: 

– повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його 

на практиці, має системні знання достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу, аргументовано 

використовує їх у різних ситуаціях; 



– має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, постановки і розв'язування проблем 

професійного спрямування; 

– під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, добирає переконливі аргументи на 

підтвердження вивченого матеріалу; оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує студент, який: 

– в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною кількістю помилок; 

– вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно 

застосовувати на практиці, контролювати власну діяльність; 

– опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, передбачені програмою, засвоїв основну 

літературу, яка рекомендована програмою; 

Оцінку "задовільно" (64-73 бали, D) - заслуговує студент, який: 

– знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання 

його у майбутній професії; 

– виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 

– ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 

– допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під керівництвом викладача знаходить 

шляхи їх усунення. 

Оцінку "задовільно" (60-63 бали, Е) - заслуговує студент, який: 

– володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для подальшого навчання і 

використання його у майбутній професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають 

репродуктивний характер. 

Оцінка "незадовільно" (35-59 балів, FX) - виставляється студенту, який: 

– виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у 

виконанні передбачених програмою завдань. 

Оцінку "незадовільно" (35 балів, F) - виставляється студенту, який: 

– володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів або не 

володіє зовсім; 

– допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою; 

– не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після закінчення університету без 

повторного вивчення даної дисципліни. 



Підсумкова (загальна оцінка) курсу навчальної дисципліни. Є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за 

окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове тестування рівня засвоєності теоретичного 

матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання практичних 

індивідуальних завдань. Підсумкова оцінка виставляється після повного вивчення навчальної дисципліни, яка виводиться 

як сума проміжних оцінок за змістові модулі. Остаточна оцінка рівня знань складається з рейтингу з навчальної роботи, 

для оцінювання якої призначається 60 балів, і рейтингу з атестації (іспит) – 40 балів. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти за ІІІ науково-освітнім рівнем «доктор філософії» при 

вивченні дисципліни «Педагогіка вищої школи» 
Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Залік Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 ЗК1 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 ЗК2 
40 100 

3 3 3 4 4 3 10 2 3 2 2 3 3 2 3 10 

Примітка: Т1, Т2,..,Т14 – тема програми, ЗК1, ЗК2 – підсумковий змістовий контроль 
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