
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
Мета курсу – формування умінь аналізувати специфічні особливості ринку 

праці та їх відображення в навчанні у ЗВО, розробляти і впроваджувати нові підходи 
до забезпечення якості вищої освіти. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами теорія і практика 
вищої школи в Україні, педагогічна та професійна психологія, моделювання 
діяльності фахівця тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей:  здатність розробляти та проводити всі види занять у вищому 
освітньому закладі; застосовувати новітні педагогічні технології у освітньому 
процесі; забезпечувати безперервний саморозвиток і самовдосконалення, 
відповідальність за розвиток інших; слідувати етичним і правовим нормам у 
професійній діяльності; використовувати адекватні методи ефективної взаємодії з 
представниками різних груп (соціальних, культурних і професійних). 

Програмні результати навчання: 
знати: сутність процесів навчання й виховання у вищій школі, їх психолого-

педагогічні основи; шляхи  вдосконалення  майстерності  викладача  й  способи 
самовдосконалення; принципи суспільного поділу праці;  цілі вищої освіти в Україні 
та законодавчу базу вищої освіти, призначення кожного з видів стандартів; цілі та 
завдання вищого освітнього закладу, ієрархію органів управління освітою в Україні, 
їхніх повноважень та принципи управління вищою освітою; принципи управління й 
права вищих освітніх закладів, структурних підрозділів освітніх закладів різного 
рівня акредитації. 

уміти: визначати та аналізувати державні, галузеві стандарти вищої освіти, 
стандарти вищої освіти вищих освітніх закладів, а також вказувати особливості їхньої 
розробки й використання; уміти порівнювати й характеризувати особливості 
функціонування освітніх закладів, висвітлювати положення щодо організації в них 
навчально-виховного процесу; проектувати, конструювати, організовувати й 
аналізувати власну педагогічну діяльність; планувати навчальні заняття відповідно до 
навчального плану закладу й на основі його стратегії; викладати зміст матеріалу ясно 
та логічно, опираючись на знання й досвід студентів; відбирати й використовувати 
відповідні навчальні засоби для побудови технологій навчання; аналізувати  
навчальну  й  навчально-методичну  літературу  та використовувати її для побудови 
власного викладу програмного матеріалу; організовувати навчальну діяльність 
студентів та учнів, керувати нею й оцінювати її результати; здійснювати науково-
дослідну роботу, використовуючи сучасні методи наукового дослідження, оформляти 
результати досліджень відповідно до сучасних вимог; володіти  сучасними  
інформаційними  технологіями,  методами отримання, обробки, зберігання й 
використання наукової інформації; здійснювати  плідну  науково-дослідну  й  
науково-педагогічну діяльність. 

володіти: сучасними технологіями, методами та засобами, які 
використовуються в процесі навчання, в тому числі методами організації самостійної, 
індивідуальної навчальної і науково-дослідної діяльності студентів у вищій школі; 
навичками укладати лекційні тексти за передбачуваною схемою, планом; навичками 
творчо проводити семінарські, практичні зайняття, а також СПТ; навичками добирати 
оптимальні форми та методи педагогічної діяльності; сучасними освітніми 
технологіями; навичками  розвиваючої, координуючої, управлінської функції 
викладача у ЗВО;  навичками здійснювати саморозвиток, самоосвіту, самовиховання, 
самоорганізацію. 

Основний категоріальний апарат навчальної дисципліни 



Освіта, парадигма освіти, критерії освіченості, системно-діяльнісний підхід, 
історичні типи освіти, закони і закономірності навчання, освітній процес, учіння, 
викладання, мета освіти, освітні завдання, виховні завдання, розвивальні завдання, 
зміст освіти, цілісний педагогічний процес, вища школа, вища освіта, освітня 
діяльність, категорії педагогіки вищої школи, система освіти в Україні, тенденції 
розвитку вищої освіти України, реформування вищої освіти, європейський освітній 
простір, Болонський процес, нормативні документи, педагогічна культура, 
педагогічна майстерність, педагогічна техніка. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Теоретичні аспекти вищої професійної освіти в Україні. Система освіти в 

Україні. Система стандартів вищої освіти. Освіта як необхідна умова збереження і 
розвитку матеріальної та духовної культури людства. Зміст поняття "освіта". Освітнє 
середовище. Основні елементи освіти. Цілі освітньої системи. Критерії освіченості. 
Зміст освіти у вищій школі. Способи здобування освіти у світовій і українській 
практиці. Управління системою вищої освіти. Ознаки освіти:  гуманізація, 
гуманітаризація, диференціація, диверсифікованісгь, стандартизація,  
багатоваріантність,  багаторівневість,  фундаменталізація, інформатизація, 
індивідуалізація, безперервність. Глобальні проблеми вищої професійної освіти. 
Загальний аналіз глобальних проблем вищої професійної освіти, дидактики вищої 
школи та теорії освіти дорослих. Зміни у вітчизняній системі вищої освіти за останні 
півтора десятка років. Професійна освіта як «процес становлення та розвитку 
особистості людини». Посилення ролі професійної освіти в житті суспільства. 
Основні сучасні тенденції розвитку освіти.  Освітній процес у вищій школі в 
контексті основних законів і категорій діалектики. Освітній процес ЗВО в контексті 
філософських категорій. Основні закони і категорії діалектики. Суперечності 
функціонування сучасної системи вищої професійної освіти. Умови успішності 
адаптаційного періоду навчання у ЗВО. Загальнодидактичні принципи в навчанні у 
вищій школі. Поняття «принцип», «критерій». Принципи формування змісту освіти. 
Загальнодидактичні принципи навчання у ЗВО: науковості, фундаментальності, 
системності навчання, міжпредметних зв’язків, професійної спрямованості, 
доступності. 

Практичні аспекти вищої професійної освіти в Україні. Пізнавальні 
перешкоди як психолого-дидактичний феномен. Пізнавальні перешкоди, які 
зумовлені низьким вихідним рівнем знань студентів. Спотворені уявлення студентів 
про сутність процесів і явищ, спровоковані  книгами  чи  викладачами.  Пізнавальні  
перешкоди,  які зустрічаються в процесі самостійного розв’язання студентами 
навчально-пізнавальних завдань. Пізнавальні перешкоди, які пов’язані з невмінням 
студентами коректно здійснювати ті чи інші логічні операції.  Толерантність 
викладача ЗВО та її формування Роль системи освіти у вихованні толерантності 
особистості. Сутність поняття «толерантність». Можливості освітнього середовища 
ЗВО стосовно формування толерантності. Педагогічні умови формування 
толерантності. Псевдо толерантність. Педагогічна освіта як підсистема освіти 
дорослих. Критичне мислення як атрибут системи вищої освіти. Традиції та інновації 
у вищій професійній педагогічній освіті. Компоненти системи додаткової 
педагогічної освіти. Перехід від періодичного підвищення кваліфікації до 
безперервної освіти. Професійне педагогічне мислення. Критичний стиль мислення в 
суб´єктів вищої професійної освіти. Вимоги сучасного ринку праці й професійна 
мобільність педагога. Специфічні особливості ринку праці та їх відображення в 
навчанні у ЗВО. Професійна мобільність майбутнього педагога. Типи професійної 
мобільності.  Форми  організації  освітнього   процесу,  спрямовані  на формування 



професійної мобільності. Особливості сучасного ринку праці, які зумовлюють зміни 
змісту навчання у ЗВО. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 34 годин аудиторних навчальних занять і 56 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 


