
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Педагогіка  вищої школи 

 

Серед комплексу заходів з відновлення та розбудови системи 

досліджень -  пріоритетне завдання має підготовка висококваліфікованих 

фахівців для проведення фундаментальних та прикладних наукових 

досліджень на високому рівні, мобілізація та концентрація ресурсів в рамках 

обраних пріоритетів.  

Реалізуючи поставлені завдання та відповідаючи потребі формування 

конкурентно - спроможного наукового потенціалу,  підготовлена Робоча 

програма дисципліни «Педагогіка вищої школи»  для аспірантів  Інституту 

свинарства і АПВ НААН України.  

Мета навчальної дисципліни – підготовка  науковців галузі, які мають 

володіти  не лише технологічними процесами виробництва та переробки 

продукції тваринництва, але й здатністю передавати   набуті знання 

наступним поколінням  дослідників-науковців.  Здобувачі освітнього рівня 

доктор філософії мають бути готовими до виконання обов’язків викладача 

закладу вищої освіти,  проведення науково-пошукової роботи та до 

керівництва дослідницькою роботою. 

Завданням навчальної дисципліни є 

 оволодіння  методологією педагогічної науки; 

 ознайомлення із  закономірностями функціонування системи вищої 

освіти та  її основних складових; 

 ознайомлення  з інноваційними технологіями, методами, засобами 

навчання, виховання, управління в системі вищої освіти; 

 розвиток професійного мислення; 

 формування розуміння високої значущості наукової праці  та 

наставництва у суспільному прогресі людства; 

 розвиток практичних умінь  та навичок  творчого дослідницького 

підходу до організації  дослідницької та науково-педагогічної 

діяльності в середовищі наукових інституцій та вищої школи. 

Сформовані компетентності: 

  здатність проєктувати зміст освіти та зміст навчання за рівнями 

національної рамки кваліфікацій; 

 здатність проєктувати освітні програми  та індивідуальні освітні 

траєкторії; 

 вміння створювати  інформаційне забезпечення освіти за 

кваліфікаційними рівнями НРК 

 здатність  провадити дослідницьку та/або інноваційну діяльність; 

 управляти комплексними діями або проєктами; 



 приймати рішення в складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування; 

 володіти здатністю проводити дослідження на різних рівнях та брати 

участь у всеукраїнських і міжнародних дослідницьких колективах; 

 займатися професійною самоосвітою, дбати про особистісне зростання, 

проєктувати подальшу освітню траєкторію, навчатися впродовж життя. 

Програмні результати навчання: 

Володіти знаннями про  становлення та розвиток системи освіти в 

Україні, усвідомлювати об’єктивні передумови та напрямки  її 

реформування,   знати принципи організації  навчального процесу у 

вищій школі; володіти  методами  організації наукових досліджень, 

лекційних, практичних занять, індивідуальної, самостійної роботи; 

застосовувати сучасні інноваційні технології навчання у вищій школі; 

володіти  знаннями з методики організації контролю діяльності  

здобувачів освіти. 

Програма навчальної дисципліни: 

1. Предмет, задачі, основні категорії педагогіки вищої школи. 

2. Зміст освіти у вищій школі. 

3. Дидактика вищої школи. 

4. Принципи дидактики вищої школи. 

5. Загальна характеристика форм і методів навчання у вищій школі. 

6. Методика проведення групових занять 

7. Самостійна робота здобувача освіти. 

8. Сучасні технології в освіті. 

9. Методичне забезпечення навчального процесу. 

10. Викладач закладу вищої освіти як організатор освітнього процесу. 

11. Здобувач вищої освіти як об’єкт, суб’єкт педагогічної діяльності. 

12.  Організація науково-дослідної роботи здобувача освіти. 

13.  Віртуальне навчальне середовище як інноваційний складник сучасного 

освітнього процесу у вищій школі. 

14. Система забезпечення якості вищої освіти 

15. Система контролю та оцінювання якості знань. 

16.  Проблеми педагогічної діагностики 

17.  Організація та управління вищим навчальним закладом. 

18.  Сучасна вища освіта. 

19. Система освіти України. 

20. Болонський процес та перспективи розвитку вищої освіти. 

Трудомісткість 

Загальна кількість годин – 90 

Кількість кредитів – 3 

Форма семестрового контролю – залік 
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